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Úrdráttur 

Skráðar fornleifar á Kjalarnesi eru viðfangsefni þessarar ritgerðar sem miðaði að því að fá 

yfirsýn yfir þær og greina búsetulandslag á svæðinu. Búnir voru til ellefu þematískir 

minjaflokkar sem voru hugsaðir sem yfirflokkar Skráningarstaðla fornleifa Minjastofnunar 

Íslands til þess að draga saman upplýsingar skráningargagna sem eru skráð samkvæmt 

þeim. Slíkir yfirflokkar eiga sér hliðstæður í opinberum gagnagrunnum í nágranalöndum 

okkar sem litið var til við gerð flokkanna. Minjaflokkarnir voru síðan notaðir til að flokka 

fornleifarnar sem einnig voru greindar eftir því hvort leifar væru sjáanlegar eða ekki. Með 

flokkuninni fékkst yfirlit yfir fornleifar og búsetulandslag á Kjalarnesi og þar er að finna 

einstakar og fágætar minjar, minjaheildir og óraskað  búsetulandslag. Niðurstöður og 

upplýsingar sem flokkunin skilaði gagnast á ýmsum sviðum, til frekari rannsókna á svæðinu 

og í tengslum við skipulagsmál og minjavörslu.  
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Þakkir 

Fornleifaskráning er eitt helsta áhugasvið mitt og hafði ég áhuga á að lokaverkefni mitt 

snerist á einhvern hátt um skráningu eða skráðar fornleifar. Viðfangsefninu, fornleifum á 

Kjalarnesi, hafði ég kynnst lítillega í gegnum nám og starf en stærstan þátt í vali á 

viðfangsefni átti Anna Lísa Guðmundsdóttir og kann ég henni mínar bestu þakkir fyrir það 

ásamt ómetanlega aðstoð og hvatningu. Leiðbeinandi minn Steinunn Kristjánsdóttir 

prófessor fæ mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn. Minjasafni Reykjavíkur, nú 

Borgarsögusafni Reykjavíkur, þakka ég veittan aðgang að tölvuhugbúnaði og 

gagnagrunnum safnsins. Starfsfólki safnsins þakka ég ánægjulegar samvistir og auðsýnda 

velvild í minn garð. Mínar bestu þakkir fá einnig Sólborg Una Pálsdóttir fyrir góðar 

ábendingar, Sigurborg Hilmarsdóttir og Drífa Kristín Þrastardóttir fyrir yfirlestur, fjölskylda 

mín, eiginmaður Gunnar Örn Steingrímsson og Bjarklind Björk Gunnarsdóttir dóttir mín 

fyrir skilning og stuðning.   
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1 Inngangur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er skráðar fornleifar á Kjalarnesi. Markmiðið var að fá yfirsýn 

yfir fornleifar á Kjalarnesi og greina búsetulandslag þar. Búnir voru til minjaflokkar sem 

voru hugsaðir sem yfirflokkar ,,Skráningarstaðla fornleifa“ Minjastofnunar Íslands til þess að 

draga saman upplýsingar og greina fornleifaskráningu. Með því að flokka fornleifar í 

minjaflokkana fæst yfirsýn yfir minjar á svæðinu, búsetulandslag og helstu einkenni 

minjasvæðisins.  

Ritgerðin skiptist í níu  hluta og hefst á inngangi þar sem farið er yfir markmið og 

skilgreiningar á fornleifum og skráningu. Rannsóknarsvæðið er kynnt í öðrum hluta og í 

þeim þriðja er sagt frá fyrri rannsóknum. Í fjórða hluta er farið yfir gögn og aðferðir. Í 

fimmta hluta er greint er frá flokkun fornleifa á hverri jörð í minjaflokka og fjallað um 

athyglisverðar minjar sem þar eru. Í sjötta hluta er greint frá niðurstöðum flokkunar á öllu 

svæðinu eftir minjaflokkum. Sjöundi hluti er samantekt á niðurstöðum og umræður um 

menningarlandslag, minjaheildir, verndun og nýtingu. Niðurlag er í áttunda hluta og að 

lokum heimildaskrá í þeim níunda.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að fá heildaryfirsýn yfir skráðar fornleifar á Kjalarnesi, 

búsetulandslag þar og minjaheildir. Til þess voru búnir til minjaflokkar sem voru notaðir til 

að flokka fornleifarnar og greina, eftir eðli, tegund og hlutverki. Minjaflokkarnir voru 

jafnframt hugsaðir sem yfirflokkar Skráningarstaðla fornleifa Minjastofnunar Íslands. Við val á 

gildum minjaflokkanna var litið til skilgreininga á fornleifum í lögum um menningarminjar nr. 

80/2012, Skráningarstöðlum fornleifa Minjastofnunar Íslands, bókar Birnu Lárusdóttur 

Mannvist og flokkunar English Heritage sem fer með framkvæmdastjórn minjavörslu á 

Englandi „EH Monument Types Thesaurus“.1  

Spurningar sem leitast var við að svara: Hverskonar búsetulandslag endurspegla 

fornleifarnar? Hverjir eru helstu minjaflokkar á svæðinu? Er búsetulandslag eða 

minjaheildir á svæðinu sem vert er að skoða frekar og varðveita? Hvert er eðli fornleifa á 

Kjalarnesi?  

                                                 

1 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. Skráningarstaðlar fornleifa, 2013. Birna Lárusdóttir, 2011. 
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Aðalgögn ritgerðarinnar voru gögn Borgarsögusafns Reykjavíkur, fornleifaskráningar á 

Kjalarnesi, útgefnar skýrslur, fyrri rannsóknir og ritaðar heimildir sem varða fornleifar á 

svæðinu. Flokkun og greiningar voru unnar í töflureikninum Excel og tölvuhugbúnaðinum 

ArcGis.  

1.2 Fornleifar  

Hugtakið „fornleifar“ er víðtækt í lögum um menningarminjar og þar segir:  

„Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem 

menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri ….“2   

Í lögunum er einnig kveðið á um verndun þeirra og enginn má spilla fornleifum sem orðnar 

eru 100 ára nema með leyfi Minjastofnunar Íslands og fylgir 15 metra friðhelgað svæði í 

kringum þær.3 Tilgangur laganna er að stuðla að verndun menningarminja og tryggja að 

íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. Þá eiga lögin að 

tryggja eftir föngum varðveislu menningarminja í eigin umhverfi, auðvelda aðgang og kynni 

þjóðarinnar af menningarminjum og greiða fyrir rannsóknum á þeim.4 Samkvæmt lögunum 

eru fornleifar menningarminjar og geta verið friðlýstar þjóðminjar ef þær eru „einstakar og 

hafa sérstaka merkingu og mikilvægi fyrir menningarsögu Íslands.“5 Fornleifar 100 ára og 

eldri eru sjálfkrafa friðaðar. 

1.3 Fornleifaskráning 

Fornleifaskráning er samkvæmt lögum fornleifarannsókn, vísindalegt starf sem unnið er til 

að auka þekkingu á fornleifum með vettvangsskráningu.6 Skráning hefur aukist mjög á 

síðustu árum og hefur fjöldi þekktra fornleifa vaxið mikið en út frá skráningunni er hægt að 

greina fjölbreytileika og ástand minja á hinum ýmsu svæðum, jörðum og héruðum.7 

Tilgangur hennar er að tryggja verndun menningararfsins og auðvelda stefnumörkun í 

minjavörslu og meginmarkmið er að gera grein fyrir búsetuþróun á skráningarsvæðinu.8 

Nákvæmni er mismikil og fer það eftir tilefni skráningarinnar. Það getur verið af ýmsum 

ástæðum, s.s. vegna rammaáætlunar um verndun og nýtingu náttúrusvæða, vegna 

umhverfismats og vegna aðal- og deiliskipulag. Fornleifaskráning fer þannig fram að byrjað 

                                                 

2 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. 3. gr. 
3 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. 21. gr. 22. gr. 
4 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. 1. gr. 
5 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. 2. gr. 
6 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. 3. gr. 
7 Birna Lárusdóttir, 2011, bls. 15. 
8 Skráningarstaðlar, 2013, bls. 2.  
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er á að kanna heimildir sem varða svæðið, rýna í loftmyndir o.fl. og ræða við staðkunnuga. 

Efir það er farið um svæðið á skipulagðan hátt og leitað markvisst eftir fornleifum. Þegar 

fornleifar finnast er þeim lýst, þær mældar upp, teiknaðar, ljósmyndaðar og hnitsettar. 

Fornleifar eru ekki alltaf sjáanlegar á yfirborði þar sem mannvirki hafa staðið og eru þá 

skráðar eftir heimildum því þær geta komið í ljós þegar hreyft er við yfirborði. 

Upplýsingarnar eru síðan vistaðar í gagnagrunna þar sem haldið er utan um þær og hverjar 

fornleifar fá auðkennisnúmer, einskonar kennitölu.  

Auðkenningaskráning fornleifa á Íslandi er mismunandi á milli gagnagrunna og í nokkurn 

tíma hefur verið ljóst að byggja þarf upp heildargagnagrunn fyrir fornleifaskráningu á 

landinu og gera upplýsingar aðgengilegar fyrir alla. Þrátt fyrir það hefur það ekki enn verið 

gert og hafa skráningaraðilar skráð í ýmsa gagnagrunna. Flestir skrá í „Sarp“ sem er 

menningarsögulegt gagnasafn sem er í eigu um 50 safna þar sem haldið er utanum 

fjölbreyttan safnkost, þar á meðal fornleifar. Margir skrá hinsvegar í eigin gagnasöfn eins og 

Byggðasafn Hafnarfjarðar sem skráir í „Fornleif“, Byggðasafn Reykjaness skráir í 

„Fornleifaskrá Byggðasafns Reykjaness“,  Fornleifastofnun Íslands skráir í „Ísleif“ og 

Fornleifafræðistofa Íslands skráir í „Fornleifaskrá Fornleifafræðistofu Íslands“.  

Lög um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar voru samþykkt á Alþingi í maí 2011. Þar 

með voru grundvallaratriði svokallaðrar INSPIRE- tilskipunar Evrópusambandsins 

innleidd hér á landi samkvæmt EES- samningnum.9 Markmið laganna er að byggja upp og 

viðhalda aðgengi að stafrænum landupplýsingum á vegum stjórnvalda og tryggja aðgengi 

stjórnvalda og almennings að landupplýsingum um Ísland.10 Lögin taka til stafrænna 

landupplýsinga í eigu eða á vegum lögaðila og er Minjastofnun Íslands einn af þeim og 

hefur yfirumsjón með verndun fornleifa og byggingararfs á Íslandi. Stofnunin stefnir að því 

að taka upp nýtt auðkenni, sex stafa hlaupandi tölu til að samræma kerfi auðkenna sem nær 

yfir allar skráðar fornleifar og vinnur að því að byggja upp landsupplýsingakerfi og mun 

gera upplýsingar sem varða rannsókn, skráningu og friðlýsingar fornleifa og 

minningarmarka aðgengilegar almenningi á heimasíðu sinni.11  

                                                 

9 Lög um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar nr. 44/2011. 
10 Lög um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar nr. 44/2011. 1. gr.  
11 Minjastofnun Íslands, Skráning fornleifa. 
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2 Fyrri rannsóknir  

Í þessum hluta er farið yfir fyrri rannsóknir, sýslulýsingar og ferðasögur sem varða 

fornleifar á Kjalarnesi sem ná aftur á 18. aldar.    

Jón Oddsson Hjaltalín (1687-1755) var lögréttumaður og sýslumaður í Gullbringu- og 

Kjósarsýslu og skrifaði Lýsingu Kjósarsýslu 1746. Þar sagði hann að aðalatvinnuvegur manna í 

sýslunni væri eins og um allt land fiskveiðar á vetrum og stundum hefði fiskast mikið af 

allskonar fiski bæði vetur, vor og haust. Á sumrin hefði aðallega verið unnið að heyskap 

handa skepnum en fé sagði hann færra þar en í öðrum sýslum sem lágu lengra inní 

landinu.12 Um Kollafjörð sagði hann: „… allra- innst í honum er ágæt höfn, en á miðri 

leiðinni er sker eða klettur sem ætíð sést um fjöru. Inn í þessa höfn fóru skipin úr 

Hólminum, Hafnarfirði, Keflavík og frá Básendum í leyni fyrir Tyrkjum 1627, er þeir 

herjuðu svo hörmulega á landið; björguðust skipin fyrir þetta með guðs hjálp.“  Jón sagði 

frá þingstað á Esjubergi en nefnir ekki heitar laugar, hvorki þar né annars staðar á 

Kjalarnesi en greinir frá heitri laug hjá Syðri- Reykjum sem menn baði sig í. Honum virðist 

ekki vera kunnugt um laugar á Esjubergi og í Kollafirði. Jón taldi enga forngripi vera í 

sýslunni utan gamla öxi og tvö mjög gömul spjót og ef til vill einnig nokkur gömul skjöl eða 

rit.13 

Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson fóru um Kjósarsýslu 1752 og segja frá því í ferðabók 

sinni. Þar kemur ekkert fram varðandi fornleifar á svæðinu en sagt er frá ágætis skipalægi í 

Leynivogum við Kollafjörð.14 Þar segir að sjósókn sé stunduð allt árið á Kjalarnesi. Bátar 

voru heldur litlir, þeir stærstu voru fjögurra manna för en einsmannsför þeir minnstu. 

Þorskur var algengasti fiskurinn en auk hans veiddu menn líka flyðru, skötu og smávaxinn 

háf.15  

Skúli Magnússon (1711-1794) ,landfógeti og einn af stofnendum Innréttinganna, 1751, lýsti 

Gullbringu- og Kjósarsýslu í verðlaunaritgerð sem hann lauk við 1785. Þar segir hann frá 

lífi almennings og fjallar meðal annars um skylduvinnu, kvaðir, mannslán o.fl. og þar má sjá 

að fiskveiðar hafa verið stór þáttur í lífi og framfærslu fólks í sýslunni. Hjáleigumenn sagði 

hann tvenns konar. Annars vegar voru þeir sem voru með grasnyt fyrir eina kú, borguðu í 

                                                 

12 Jón Oddsson Hjaltalín, 1937-39, bls. 31. 
13 Jón Oddsson Hjaltalín, 1937-39, bls. 34. 
14 Eggert Ólafsson, 1981, bls. 43. 
15 Eggert Ólafsson, 1981, bls. 38.  
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leigu 2 rd. 78 sk. og reru allt árið þegar gaf á sjó, höfðu þó hlut sinn af veiðinni sjálfir, en 

bændur sáu þeim fyrir timbri í hús til viðhalds og góðri kú.  Hins vegar voru 

þurrabúðarmenn sem fengu aðeins nauðsynlegt húsnæði sem bændur héldu við, borguðu 

90 sk. á ári í leigu og reru á bátum bændanna með sömu skilmálum og hjáleigumennirnir.16  

Skúli talar um þrjár hafnir á Kjalarnesi; Þerneyjarsund á milli Þerneyjar og Álfsness þar 

sem 6 skip gátu legið, í Kollafirði fyrir innan Helgasker, mitt á milli þess og Naustaness, var 

sumarskipalægi. Andríðshöfn við mynni Hvalfjarðar var góð sumarhöfn fyrir eitt skip.17  

Fornleifanefndin Den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring var stofnuð 

1807. Tilgangur hennar var að safna upplýsingum um fornleifar í danska konungsríkinu til 

að marka stefnu um vernd og varðveislu. Nefndin sendi út spurningalista til allra 

sóknarpresta í ríkinu þar sem var beðið um upplýsingar um fornleifar.  

Finnur Magnússon (1781-1847) prófessor í Kaupmannahöfn var gerður að nefndarmanni 

í fornleifanefndinni 1816 til að sjá um tengsl við Ísland. Hann þýddi spurningalistana og 

sendi til landsins 1817. Svör bárust úr flestum kirkjusóknum á landinu og í þeim er að finna 

fróðleik um íslenskar fornminjar, kirkjugripi, örnefni þjóðtrú og sagnir.18 Þetta var fyrsta 

heildarskráning á minjum á Íslandi og fyrstu tíu friðlýsingarnar voru gerðar 19. apríl 1817 

og var stuðst við skrá sem gerð var eftir svörum spurningalistanna. Þorlákur Loftsson 

prestur Brautarholti svaraði spurningarlistunum og taldi að ekkert væri að finna fyrir „utan 

þá 2 úthöggnu Fialar-stumpa á Hofi …“ sem Sigurður Þórólfsson bóndi hafði afhent Geir 

Vídalín haustið áður. Fjalirnar vorum með útskornum dýramyndum og var talið að þær 

hefðu verið til forna í heiðnu hofi sem á að hafa verið á Hofi.19 Finnur ólst upp í Kjós og 

eftir því sem hann sagði höfðu fjalirnar verið í skemmuþili á Hofi hvor sínu megin við 

dyrnar og síðan settar í milligerð á milli rúma í baðstofu þar sem þær voru síðast, áður en 

þær voru sendar til forngripasafnsins í Kaupmannahöfn. Fjalirnar voru úr rekaviði rúmlega 

tveggja álna langar en sagað hafði verið af báðum endum, um fimmtán þumlungar á breidd 

og tveir þumlungar á þykkt. Myndefnið skiptist í þrjá hluta. Efst eru blaðrósir, á 

miðkaflanum er ljón á annarri, sem reisir sig að framan og keyrir hálsinn aftur á bakið, en 

hjörtur á hinni sem sýnist  vera að bíta. Neðsti kaflinn er sléttur en þó sýnist eitthvað hafa 

verið skorið neðst á hann sem hefur að mestu leyti verið sagað af. Kålund sagði í 

                                                 

16 Skúli Magnússon, 1935-36, bls. 98-99.  
17 Skúli Magnússon, 1935-36, bls.137. 
18 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823.  
19 Frásögur um fornaldarleifar, 1983, bls. ix- xxi; 260-261. 
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Íslandslýsingu sinni að á Hofi hafi verið nokkrar fjalir útskornar með rúnum og þess konar 

en það hafi verið heflað af fjölunum og þær síðan notaðar sem rúmfjalir.20  

Peter Erasmus Kristian Kålund (1844-1919) var danskur mag. art. í norrænum fræðum 

og sérlegur áhugamaður um íslensk fræði, textafræðingur og bókavörður við Árnasafn í 

Kaupmannahöfn. Hann ferðaðist um Ísland tvö sumur, 1873-1874, til að kynna sér 

sögustaði fornritanna sem hann notaði eins og vegahandbók. Hann kannaði líka mikinn 

fjölda heimilda og árangurinn birtist í tveimur bindum, Bidrag til en historisk-topografisk 

beskrivelse af Island sem komu út 1877 og 1882. Þau eru um margt grundvallarrit um íslenska 

staðfræði, einkum sögustaði.21 Kålund fléttaði saman leiðarlýsingum og frásögnum af 

sögustöðum fornritanna. Þannig sagði hann frá allgóðri höfn á milli Þerneyjar og Álfsness, 

Þerneyjarsundi, sem hann taldi þá sömu og sagt var frá í Kjalnesinga sögu. Við bæinn 

Kollafjörð sá hann merki um aflanga steinþró sem var þá eingöngu notuð til þvotta og taldi 

það ver sömu laug og Búi hitti Ólöfu samkvæmt Kjalnesinga sögu. Þegar Kålund kom á 

Leiðvöll taldi hann staðinn svara til lýsinga í Kjalnesinga sögu um Kjalnesingaþing, flöt og 

löng grasræma á norðurströnd Kollafjarðar. Eyrin var þá að mestu þakin sjávarmöl og sjór 

gekk stundum yfir hana. Kålund taldi lítil og óglögg merki búðartófta að sjá þar, helst 

vestast og innst á eyrinni undir hallanum þar voru ef til vill nokkrar lágar upphækkanir sem 

gátu líka verið grónar skriður eða þúfur. Á Esjubergi sá hann aðra laug en engin ummerki 

um kirkju Örlygs sem hann taldi að hefði hrörnað fljótt. Þar sá hann einnig Búahelli fyrir 

ofan Esjuberg en taldi hann ekki manngengan því ef fé hefði lenti þar þurfti að síga þangað. 

Þegar Kålund kom að Hofi sá hann engar minjar á Goðhól þar sem hofið átti að hafa 

staðið en sagði að samkvæmt gömlum frásögnum hefði sést þar tóft í upphafi aldarinnar. 

Þá segir hann frá selför á Blikdal frá Saurbæ sem rímaði við frásögn Kjalnesinga sögu en 

sagði selfarir sjaldgæfar.22  

Sigurður Vigfússon (1828-1892) forngripavörður fór í vettvangsferð upp í Hvalfjörð 

þriðjudaginn 20. júlí 1880 eftir ályktun fornleifafélagsins. Þá kom hann á Leiðvöll þar sem 

Kjalarnesþing hið forna á að hafa verið fyrst. Þar blasti við honum breið grjóteyri sem gekk 

út í sjóinn með malarkamb fyrir framan og langs fyrir ofan eyrina lá síki. Austan og uppaf 

því var lítil graseyri sem hét Kirkjuflöt og sáust þar leifar af lítilli tóft. Það var eina 

                                                 

20 Sigurður Vigfússon, 1880, bls. 69. 
21 Kristian Kålund, 1984, bls. xi. Magnús Þorkelsson, 1987, bls. 258-262. 
22 Kristian Kålund, 1984, bls. 32-42. 
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mannvirkið sem hann fann þrátt fyrir mikla leit. Hann áleit að ef þingið hefði verið þarna 

þá væri allt orðið umbreytt en taldi það þó ekki útilokað. Síðar taldi hann að þingið hefði 

verið flutt að Þingnesi við Elliðavatn. Frá Leiðvelli fór hann að Esjubergi. Þar sá hann 

móta fyrir gamalli ferhyrndri girðingu sem var kölluð kirkjugarður. Þar átti kirkja Örlygs að 

hafa staðið til forna en ekki sá hann móta fyrir henni. Þaðan lagði Sigurður leið sína að 

Hofi til að leita að leifum af Kjalarneshofi hinu mikla. Samkvæmt munnmælum átti það að 

hafa staðið á Goðhól en þar fann hann litlar eða engar leifar. Framan til í hólnum var 

bergklöpp og þversum fyrir framan hann var kelda eða fen sem kölluð var Blótkelda en 

ekki fann Sigurður neitt sem gat bent til leifa eftir hofbyggingu, aðeins sagnir um leifar úr 

Kjalarneshofi. Hann sagði líka frá gömlum brunni sem var inni í bæjargöngunum í Hofi, úti 

í veggnum til vinstri handar þegar inn var gengið og kallaður var „Fornmannabrunnur“. 

Brunnurinn var 4-5 álnir á dýpt og sú trú var að aldrei mætti byrgja hann.23  

Finnur Jónsson (1858-1934)  prófessor gagnrýndi Sigurð átján árum síðar fyrir að efast 

ekki um áreiðanleika sögusagna um hof og taka þær allar trúanlegar, góðar og gildar. Finnur 

lagði áherslu á að varlega þyrfti að fara með handrit og vera viss um að þau byggðust á 

gömlum ritum, helst frá 12. öld og lagði áherslu á að Íslendingasögunar væru mismunandi 

að aldri og gæðum.24 

Brynjúlfur Jónsson (1838-1914) frá Minna- Núpi skoðaði meinta hoftóft á Hofi vorið 

1901 en Sigurður hafði tuttugu árum áður ekki fundið minjar sem gátu stutt sagnir um hof. 

Brynjúlfur sagði tóftina vera í túninu suðaustur frá bæjarhlaðinu hjá tröðinni. Tóftirnar 

voru tvær, sú efri 6x6 faðmar að stærð og sú neðri 6x8 faðmar að stærð. Brynjúlfur taldi 

ólíklegt að tóftin væri hin rétta hoftóft. Honum fannst tóftirnar líkjast frekar tveimur litlum 

sáðgörðum.25 Brynjúlfur kannaði þá líka fyrstur manna meinta kirkjutóft á Esjubergi í 

túninu austur af bænum. Tóftin hafði verið kölluð kirkjutóft eða bænhústóft frá ómuna tíð 

og girðing sem var áföst við tóftina kirkjugarður. Eins og rústin kom honum fyrir sjónir gat 

hann varla talið hana vera hústóft. Þó taldi hann að þarna gæti hafa verið hærri bygging sem 

hefði staðið ofan á því sem var eftir. Eftir nokkra umhugsun kom honum í hug að rústin 

gæti hafa verið upphækkun eða grunnur undan kirkju Örlygs Hrappssonar sem hefði verið 

viðarkirkja eins og skáli Gunnars á Hlíðarenda því biskup fékk honum húsvið. Hann taldi 

                                                 

23 Sigurður Vigfússon, 1880-1881, bls. 65-70.  
24 Finnur Jónsson, 1898, bls. 28-38.  
25 Brynjúlfur Jónsson, 1902, bls. 35.  
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að girðing sem kölluð var kirkjugarður væri líklegri til að vera nátthagi frá seinni öldum eða 

útgræðslugerði sem hefði fengið kirkjugarðsnafnið vegna samhengis við kirkjutóftina.26 

Brynjúlfur Jónsson rannsakaði fornleifar í Gullbringusýslu aftur sumarið 1907 og kom þá 

að Sámsstöðum.  Þar fann hann fyrir miklar rústir og taldi að þar hefði verið stórbýli sem 

hann lýsti í Árbók hins íslenzka fornleifafélags.27 Matthías Þórðarson friðaði tóftirnar 1930. 

Þegar Kristján Eldjárn kom þar 1965 hafði túnið verið sléttað og rústunum fækkað eitthvað 

við það.28  

Björn Bjarnarson (1856-1951) í Gröf skrifaði lýsingu Kjósarsýslu sem birtist í Landnámi 

Ingólfs sem kom út á árunum 1935-1939. Þar sagði hann frá ýmsu sem varðaði Kjalarnes, 

mörkum þess og lýsti hvernig byggðin liggur í hálfhring um Esjuna víðast í einlægri röð 

nema 4 bæir á Álfsnesinu sem er laust frá fjallinu. Þá voru bújarðir 33 auk nokkurra 

grasbýla og töldust búendur 42 og áttu allar jarðir land að sjó nema sex. Hann sagði einnig 

frá búnaðarástandi, einstökum jörðum, hverfum og fjölda býla í hverju.29  

Kristján Eldjárn (1916-1982) fornleifafræðingur gerði staðfræðilega athugun við Leiruvog 

og Þerneyjarsund í júlí 1978 sem hann greindi frá í Árbók Hins Íslenzka fornleifafélags 

1980. Ætlun hans var að kanna hvort greina mætti einhver merki um kaupstefnuhald á 

þessum stöðum, sem hann taldi undanfara Reykjavíkur, sem miðstöðvar verslunar með 

Sundum. Það er stutt á milli þessara staða og taldi Kristján hugsanlegt að báðir hafi verið 

notaðir samtímis en þó sennilegra að Þerneyjarsund hafi leyst Leiruvog af hólmi þegar 

hafnarskilyrði versnuðu í voginum vegna framburðar árinnar. Kristján taldi athyglisvert að 

Leiruvogs er getið nokkrum sinnum í fornsögum, en ekki í Kjalnesingasögu, en 

Þerneyjarsund er ekki nefnt í þeim, nema í Kjalnesingasögu en hinsvegar nokkrum sinnum í 

annálum og skjölum.30 Kristján rakti heimildir um Leiruvog sem landtökustaðar í fornum 

ritum sem talin eru vera frá 13. öld og um og rétt eftir 1300, í Landnámabókum bæði 

Sturlu- og Hauksbók, Hallfreðar sögu, Egils sögu, Gunnlaugssögu ormstungu, 

Flóamannasögu og Orms þætti Stórólfssonar.31 Hann rakti síðan heimildir varðandi 

Þerneyjarsund sem getið er í Kjalnesingasögu sem er talin rituð snemma á 14. öld og álitin 

                                                 

26 Brynjúlfur Jónsson, 1902, bls. 35.  
27 Brynjúlfur Jónsson, 1908, bls. 11-12 
28 Skrá um friðlýstar fornleifar, 1990, bls. 16. Spjaldskrá Þjóðminjasafns Íslands. 
29 Björn Bjarnarson, 1936-40, bls. 97-102. 
30 Kristján Eldjárn, 1980, bls. 25.  
31 Kristján Eldjárn, 1980, bls. 25-26. 
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góð staðfræðileg heimild og telur hana bera því vitni um að sundið hafi verið þekkt 

skipalægi þegar sagan var skrifuð. Þerneyjarsunds er getið í annálum 1391, 1411, og 1419. 

Þerney var nefnd í skjali 1409 þegar höfðingjar voru staddir þar og Þerneyjarsund er nefnt í 

úrskurði um hestlán 1492. Eina ritaða heimildin sem Kristján fann um kaupstefnuminjar í 

Þerneyjarsundi var klausa í Chorographica Islandica Árna Magnússonar þar sem segir:  

Fyrir austan Þerney milli og lands heitir Þerneyjarsund. Þar hefur skipalega verið í gamla 

daga og sér til búðastæða á landinu fyrir austan sundið, þar sem menn segja kaupstefnuna 

verið hafa. Búðastæðin eru vallgróin.“32  

Kristján var þakklátur Árna fyrir þessa minnisgrein sem sýnir að um 1700 telja menn sig 

vita hvar kaupstefnan hafi verið. Kristján taldi yfirgnæfandi líkur á að lendingarstaður og 

aðsetur kaupmanna hefði verið hvammurinn þar sem Niðurkot stóð (Sundakot) sem fór í 

eyði 1886. Kristján taldi þá að varðveita ætti staðinn eins og hann væri og hefur sennilega 

ætlað að friðlýsa hann þó ekki hafi orðið af því.  

Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur hefur gert nokkrar fornleifakannanir á 

Kjalarnesi á vegum Þjóðminjasafns Íslands. Í tilefni af kristniboðsári 1981 rannsakaði hann 

meinta og kirkjutóft og kirkjugarð á Esjubergi. Kirkjugrunnurinn er ein af fernum friðuðum 

fornleifum á Kjalarnesi og í friðlýsingaskrá segir: „Esjuberg (181191 284). I) Kirkjugrunnur 

forn (181191 284-9(37?)), skammt austur frá bænum. Sbr. Árb. 1902: 33-35. Skjal undirritað af 

MÞ 25.10.1930. Þinglýst 17.11.1938.“33 Helstu niðurstöður rannsóknar Guðmundar voru 

að steinhleðslur meintra leifa kirkjunnar reyndust vera frá 16. eða 17. öld. Undir þeim voru 

mannvistarleifar, móaska og viðarkol, sem bentu til eldri byggðar sem gæti hafa staðið þar 

frá 11. eða 12. öld og eru líklegri leifar íveruhúsa en kirkju. Guðmundur taldi að bærinn 

gæti hafa staðið þarna áður en verið fluttur eftir skriðuföll. Hann taldi að bærinn hefði 

upphaflega verið reistur á öðrum stað þar sem ekki var hægt að aldursgreina mannvistarlög 

til landnámsaldar. Engin merki fundust um greftrun og grjótgarðurinn austan við meinta 

kirkju virtist hafa verið hlaðinn á 13. 14. eða 15. öld eftir að miðaldalagið féll 1226 og áður 

en Katla gaus um 1500. Minjarnar virtust því ekki tengjast kirkju Örlygs á neinn hátt og 

aurskriður sem fallið höfðu úr fjallinu gerðu Guðmundi illmögulegt að átta sig á umhverfi 

                                                 

32 Kristján Eldjárn, 1980, bls. 32. 
33 Skrá um friðlýstar fornleifar, 1990, bls. 3. 
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og aðstæðum áður fyrr.34 Ef bærinn hefur staðið þarna áður er ekki óhugsandi að leifar 

kirkjunnar séu í nánd við hann. 

Guðmundur fór í könnunarferð að Þerneyjarsundi með staðkunnugum mönnum og 

Sögufélagi Mosfellsbæjar í maí 1983. Ekki var um eiginlega fornleifakönnun að ræða en 

Guðmundur punktaði niður upplýsingar varðandi ellefu búsetuminjar á eyjunni sem skráð 

hefur verið eftir.35  

Árið 1984 tók Guðmundur könnunarskurð á Hofi sem gaf engar markverðar niðurstöður. 

Tíu árum síðar 1994 gerði hann fornleifakönnun vegna Hvalfjarðarganga við Saurbæ. Þá 

fann hann tvennar fornleifar í vegarstæðinu sem myndu væntanlega verða fyrir 

vegaframkvæmdum. Annars vegar var um að ræða hernaðarmannvirki um 200 metrum 

norðan við bæinn Dalsmynni, sennilega leifar af litlu skotbyrgi á hæð sem var í miðju 

vegarstæðinu, gryfja sem sprengd hafði verið ofan í klöpp. Fyrir neðan voru leifar fleiri 

hernaðarmannvirkja. Hins vegar var um að ræða túngarð um 15 m austur af bæjarhúsum í 

Saurbæ, rétt sunnan við vegarstæðið. Garðurinn var úr torfi og grjóti en ekki mjög 

fornlegur að sjá. Guðmundur taldi að hann hefði verið endurhlaðinn á 20. öld. Ójöfnur 

beggja vegna við hann bentu til þess að þar gætu hugsanlega hafa staðið byggingar áður fyrr 

sem sléttað hefði verið yfir. Samkvæmt staðkunnugum heimamanni var um að ræða leifar 

gamla túngarðsins á Saurbæ sem var að mestu jafnaður við jörðu um 1960 ásamt útihúsum 

frá 19. öld.36 

Orri Vésteinsson fjallaði um uppruna hof- örnefna og stjórnmál á Íslandi á 10. öld í grein 

sem birtist í tímaritinu Sögu vorið 2007. Þar tók hann saman rök fyrir því að allir bæir með 

„hof“ nöfnum hefðu verið félagslegar og pólitískar stofnanir sem voru settar á fót eftir að 

byggð var komin á legg. Hann gekk út frá því að orðið hof hefði haft einhverskonar 

trúarlega tengingu sem var í andstöðu við kristnar hugmyndir sem skýri af hverju „hof“ fór 

að þýða hús fyrir heiðnar helgiathafnir. Orri sagði að lengi hefði verið deilt um hvort „hof“ 

hafi verið til í heiðnum sið eða ekki en elstu heimildir um heiðna trú eru ritheimildir frá 13. 

öld, Eddukvæði og Snorra- Edda sem fjalla um trúarhugmyndir norrænna manna.37 

Skilningur kristinna fræðimanna 12. og 13. aldar á nafninu „hof“ sem „bygging fyrir heiðnar 

                                                 

34 Guðmundur Ólafsson, 1981. 
35 Guðmundur Ólafsson, 1991. 
36 Guðmundur Ólafsson, 1994, bls.6-7. 
37 Orri Vésteinsson, 2007, bls. 53. 
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trúarathafnir“ hafi leitt til þess að fræðimenn áður fyrr töldu að bæjarnöfn með nafnliðnum 

hof bentu til að heiðin hof hefðu staðið á viðkomandi bæjum. Nú telji hinsvegar flestir að 

upphafleg merking „hofs“ hafi verið viðtækari. Tilgáta sem Olav Olsen lagði fram 1966 um 

að hof hefði verið heiti á bæjum þar sem haldnar voru blótveislur og þar hefðu verið stærri 

skálar en annars staðar hafi hlotið hljómgrunn síðan hún var sett fram. 

Bæjarnöfn með nafnliðnum hof eru nokkuð algeng á Íslandi og Orri taldi að rannsókn á 

staðfræði íslenskra bæjarnafna benti til þess að hof -bæir hafi verið stofnaðir til að vera 

miðstöðvar byggða. Hof- bæir skiptist í annars vegar í stórbýli og kirkjustaði sem margir 

hverjir voru landnámsjarðir og hins vegar smábýli og hjáleigur, mörg í afskektum byggðum. 

Orri setti fram þá tilgátu að í lok 9. aldar hefðu byggst upp tvennskonar byggðarkjarnar við 

Mývatn, annars vegar stórbýli og hins vegar byggðarlag með nokkrum ámóta stórum býlum 

en ekki væri hægt að líta á neitt þeirra sem miðstöð. Hann taldi að Hof á Kjalarnesi, sem 

var allstór jörð, hefði verið álitin stórbýli nema af því að hún liggur þétt við ennþá stærri 

jörð og héraðsmiðstöð, Brautarholt. Þá benti hann einnig á samband bæja með hof- 

nöfnum og þingstaða þjóðveldisaldar t.d. Kjalarnesþing þar sem ætla má að þingið hafi 

verið haldið á Kjalarnesinu sjálfu í nágrenni Hofs. Orri taldi að á Íslandi hefðu þingin 

komið á undan og hofin í nágrenni þeirra séu vísbending um höfðingja sem notuðu 

aðstöðuna til að efla völd sín. Rannsóknir höfðu þá farið fram á þremur íslenskum bæjum 

sem bera nafnið Hofstaðir. Í Garðabæ fór fram rannsókn á árunum 1994-1999 en ekkert 

benti til að staðurinn hefði tengst trúarathöfnum eða höfðingjavaldi. Í Þorskafirði var 

grafið í meinta hoftóft 2006 sem leiddi í ljós náttúrulegan þúfnarima. Þriðji staðurinn er 

Hofstaðir í Mývatnssveit og þar hafa verið grafnar fram minjar sem tengdar hafa verið 

heiðnu helgihaldi frá seinnihluta 10. aldar.38  

Nokkrar kannanir hafa verið gerðar á selstöðum á Kjalarnesi.  

Ómar Smári Ármannson skráði og teiknaði upp rústir Varmársels, Þerneyjarsels og 

Esjubergssels sem eru í landi Hrafnhóla í tengslum við B. A. ritgerð sína árið 2007.39  

Margrét Björk Magnúsdóttir tók saman heimildir um sel og selstöður í Reykjavík í 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns og í örnefnalýsingum 2010. Heimildir eru um 

selstöður frá tíu jörðum á Kjalarnesi í vestanverðri Esju, fimm sem höfðu selstöðu á 

                                                 

38 Orri Vésteinsson, 2007, bls. 53-91. 
39 Ómar Smári Ármannsson, 2007, bls. 139, 148, 151. 
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Blikdal sunnan ár í landi Brautarholts, þrjár í landi Saurbæjar norðan ár og tvær jarðir á 

Mela- Seljadal. Undir Svínaskarði í landi Hrafnhóla og Stardals eru heimildir fyrir selstöðu 

frá sjö jörðum.40 Sumarið eftir 2011 gerði Margrét aldursgreiningu á húsum í Varmárseli, 

Þerneyjarseli og Esjubergsseli útfrá gjóskulögum. Teknir voru könnunarskurðir í húsvegg á 

hverjum stað og var gjóskulag úr Kötlu frá því um 1500 í torfi þeirra allra. Húsin í 

Þerneyjarseli og Esjubergsseli höfðu einn byggingarfasa, hafa bæði verið byggð eftir 1500 

en húsið í Varmárseli hafði tvo byggingarfasa og hafði verið endurbyggt eftir 1500. Selin 

hafa því væntanlega verið í notkun eftir það.41 

Gunnar Bollason gerði rannsóknina Skráning og rannsókn á friðuðum minningarmörkum í 

Kjalarnesprófastsdæmi, sem Fornleifavernd ríkisins gaf út í bókarformi árið 2012.42  

Fornleifaskráning á Kjalarnesi 

Eftir sameiningu Kjalarneshrepps og Reykjavíkur 1998 hóf Minjasafn Reykjavíkur, nú 

Borgarsögusafn Reykjavíkur skráningu árið 1999 í samvinnu við Þjóðminjasafnið. Þá fór 

fram skráning jarða í gagnagrunninn Sarp eftir ritheimildum og örnefnaskrám sem var að 

mestu unnin af Birnu Gunnarsdóttur fornleifafræðingi og Gunnari Bollasyni sagnfræðingi.43 

Minjasafnið gerði síðan átak í vettvangsskráningu fornleifa á Kjalarnesi á árunum 2002 og 

2003. Þá endurbættu fornleifafræðingarnir Sólborg Una Pálsdóttir og Jóna Kristín 

Ámundadóttir skráninguna og skráðu stóran hluta af Kjalarnesi á vettvangi undir stjórn 

Önnu Lísu Guðmundsdóttur.44 Þá hafa verið gerðar nokkrar skráningar flestar í tengslum 

við skipulagsvinnu. 

Ragnheiður Traustadóttir fornleifafræðingur á fornleifadeild Þjóðminjasafns Íslands og 

Anna Lísa Guðmundsdóttir deildarstjóri fornleifadeildar Árbæjarsafns gerðu 

fornleifaskráningu á jörðunum Mógilsá og Kollafirði árið 2002 vegna deiliskipulagsvinnu 

Reykjavíkurborgar.45 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Sólborg Una Pálsdóttir gerðu 

fornleifaskráningu á Jörfa 2003 sem kom út í skýrslunni Fornleifaskráning jarðarinnar Jörfa á 

Kjalarnesi sama ár.46 Sólborg Una Pálsdóttir gerði fornleifaskráningu á Bakka og Bakkaholti 

                                                 

40 Margrét Björk Magnúsdóttir, 2011a.. 
41 Margrét Björk Magnúsdóttir, 2011b, bls. 15, 17, 19.  
42 Gunnar Bollason, 2012. 
43 Sarpur, Menningarsögulegt gagnasafn. (e.d.). 
44 Borgarsögusafn Reykjavíkur, gagnasafn.  
45 Ragnheiður Traustadóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir, 2001. 
46 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Sólborg Una Pálsdóttir, 2003. 
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2003 sem kom út í skýrslunni Fornleifaskráning Bakka og Bakkaholts á Kjalarnesi árið eftir.47 

Elín Ósk Hreiðarsdóttir fornleifafræðingur gerði fornleifaskráningu í Varmadal 2006 sem 

kom út í skýrslu sama ár.48 Haustið 2006 hafði Minjasafn Reykjavíkur samvinnu við 

námsbraut í fornleifafræði við Háskóla Íslands og gerðu nemendur á vettvangsnámskeiði 

hjá Guðmundi Ólafssyni fornleifaskráningu á nokkrum jörðum á Kjalarnesi.49 Árið 2008 

tók Anna Lísa Guðmundsdóttir deildarstjóri fornleifadeildar Árbæjarsafns fyrir fornleifar, 

sem eru innan áætlaðs framkvæmdasvæðis Sundabrautar 2,  á jörðunum Gufunesi, Eiði, 

Sundakoti, Glóru, Álfsnesi, Esjubergi og Móum.50 Margrét Björk Magnúsdóttir 

fornleifafræðingur gerði fornleifaskráningu á jörðinni Ártúni 2010.51 Birna Lárusdóttir 

fornleifafræðingur gerði fornleifaskráningu á Hrafnhólum 2012.52 Skráningarnar hafa allar 

verið skráðar í gangasafnið Sarp og vísað er í þær þar sem við á.  

3 Rannsóknarsvæðið  

Kjalarnes er um það bil 161 km² að stærð. Það afmarkast af Kiðafellsá og Hvalfirði í 

norðri, hábungu Esju og Skálafells í austri og af Leirvogsá í suðri (mynd 1). Einkenni 

landslags á Kjalarnesi eru vogskornar strendur og undirlendi sem eru nesin, ásamt landinu 

undir Esju sem rís upp í 914 m hæð til austurs og norðurs og er eitt helsta kennileiti 

svæðisins. Inn úr Faxaflóa ganga Hvalfjörður, Hofsvík, Kollafjörður og Leiruvogur en út í 

flóann ganga Kjalarnes, Brimnes og Álfsnes.53 Kjalarnes er ein af þremur sveitum 

Kjósarsýslu sem er nyrsti hluti landnáms Ingólfs Arnarsonar vestan heiðar. Nyrst er Kjós, 

þá Kjalarnes og Mosfellsbær syðst. Takmörk Kjalarness gagnvart Kjós eru frá 

Rjúpnagilsbotni um Skálafell, yfir Svínaskarð um Móskarðahnúka á Esju og svo út eftir því 

fjalli út á Lokufjallstind, þá eftir Kerlingargili niður Kiðafellsá, sem áður hét Mýrdalsá, og 

eftir henni til sjávar í Hvalfjörð. Mörkin gagnvart Mosfellsbæ eru Leirvogsá frá 

Rjúpnagilsbotni til Leiruvogs.54 Tvennum sögum fer af tilkomu nafnsins Kjalarnes. 

Munnmæli herma að landið undir Esju hafi verið nefnt Kjalarnes af því að í fyrndinni hafi 

                                                 

47 Sólborg Una Pálsdóttir, 2004. 
48 Elín Hreiðarsdóttir, 2006, 
49 Borgarsögusafn Reykjavíkur, gagnasafn. 
50 Anna Lísa Guðmundsdóttir, 2008. 
51 Margrét Björk Magnúsdóttir, 2010. 
52 Birna Lárusdóttir, 2012. 
53 Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024. Kjalarnes, bls. 306. 
54 Björn Bjarnarson, 1936-40, bls. 97. 
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fundist kjölur af stóru skipi úti fyrir Kjalarnestöngum um Músarnes.55 Ingvar Birgir 

Friðleifsson taldi líklegt að nesið drægi nafn sitt af vesturhluta  Esju sem væri mjög líkur 

bátskili séð frá Reykjavík.56  

 

Mynd 1. Rannsóknarsvæðið.57 

Byggðin liggur í hálfhring um Esjuna nema á Álfsnesinu sem er á undirlendi milli Leiruvogs 

og Kollafjarðarbotns. Bæir á Álfsnesi voru kallaðir Sundabæir.58 Nyrsti og innsti bærinn, 

Tindstaðir, er í Miðdal, sem áður var nefndur Mýrdalur, en austasti bærinn er Stardalur, 

sunnan undir Skálafelli.59 Kjalarnestangi skagar í suðvestur frá Esju á milli Hvalfjarðar og 

Kollafjarðar. Þar hefur lengi verið þéttbýlt og þar eru gömul byggðarhverfi,  Hofshverfi, 

Brautarholtshverfi, Saurbæjarhverfi og Melahverfi. Kollafjörður gengur inn úr Faxaflóa á 

milli Seltjarnarness og Kjalarness. Nafnið er hinsvegar almennt aðeins notað yfir voginn 

sem er næst Esju. Fyrir botni hans eru jarðirnar Kollafjörður og Mógilsá. Eitt af þremur 

stórum berghlaupum í sunnanverðum hlíðum Esju, Kollafjarðarhlaup, er þar fyrir ofan. 

                                                 

55 SÁM:Örnefnasafn, Brautarholt 125660-2. 
56 Ingvar Birgir Friðleifsson, 1985, bls. 157. 
57 Byggt á gögnum frá Landmælingum Íslands. Landmælingar Íslands, kortasjá. 
58 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 395. 
59 Björn Bjarnarson, 1936-40, bls. 97. 
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Andríðsey er skammt undan landi í Hvalfirði, Þerney er innarlega í Kollafirði og Lundey 

utar, vestan Þerneyjar. 

Á Kjalarnesi er mikil jarðfræðileg fjölbreytni og þar má finna jarðlög frá fyrrihluta ísaldar 

þar sem skiptast á hraunlög sem runnið hafa á hlýskeiðum ísaldar og móbergs- og 

bólstrabergslög sem myndast hafa í gosi undir jökli. Í grunninn eru Esjuhlíðar fornir 

sjávarhamrar sem hafaldan hefur grafið undan í aldanna rás en í lok síðasta jökulskeiðs stóð 

sjávarborð um 60 m hærra en það gerir nú, sem sjá má af gömlum strandlínum og 

malarhjöllum.60 Sjávarrof er áberandi á Kjalarnesi og samfara landsigi gengur sjór sífellt á 

land. Á fyrstu öldum Íslandsbyggðar hefur ströndin því víða legið talsvert utar en nú.61 

Fræðimenn telja að varlega megi áætla að sjávarborð umhverfis Ísland hafi hækkað um 30-

300 cm síðustu 1100 árin en staðbundin frávik gætu þó verið veruleg vegna eiginleika og 

þykktar berggrunns á hverju svæði.62 

 

Mynd 2. Hugsanleg þróun sjávarstöðu.63 

Á mynd 2 má sjá hugsanlega þróun sjávarstöðu (dökkbláa línan) við Faxaflóa síðustu 

10.000 árin. Byggt er á gögnum frá Ólafi Ingólfssyni og fleirum (1995) og Hreggviði 

Norðdahl og Halldóri G. Péturssyni ( 2005). Myndina teiknaði Ólafur Ingólfsson.64  

Að mati Þorleifs Einarssonar hafa fjörumörk hækkað um 1-1,5 metra á Reykjavíkursvæðinu 

frá dögum Ingólfs Arnarsonar vegna sjávarborðshækkunar og landsigs. Dæmi um það er 

verslunarstaðurinn á Hólmanum vestan Örfiriseyjar á 16. og 17. öld sem lagðist af í 

                                                 

60 Tómas Jóhannesson o.fl. 2010, bls. 16. 
61 Tómas Jóhannesson o.fl. 2010, bls. 17. 
62 Ólafur Ingólfsson. „Stóð sjávarborð við Ísland hærra eða lægra á þjóðveldistímanum en í 
dag?“.Vísindavefurinn 28.11.2007. 
63 Ólafur Ingólfsson. „Stóð sjávarborð við Ísland hærra eða lægra á þjóðveldistímanum en í 

dag?“.Vísindavefurinn 28.11.2007.   
64 Ólafur Ingólfsson. „Stóð sjávarborð við Ísland hærra eða lægra á þjóðveldistímanum en í 
dag?“.Vísindavefurinn 28.11.2007.  
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kringum 1698 vegna ágangs sjávar þar sem sjórinn skolaði í burtu síðustu leifum jarðvegs 

fyrir um 100 árum svo nú er Hólmurinn aðeins sker. Vitað er um fleiri eyjar við Faxaflóa 

sem áður voru byggðar en eru nú undir miklum ágangi sjávar, svo sem Hvalseyjar við 

Mýrar og Hafursey í Hafursfirði.65  

Hnattræn sjávaryfirborðshækkun er talin verða á bilinu 0,2 til 0,6 m á næstu öld og nýrri 

rannsóknir benda til þess að hún gæti orðið meiri. Sjávarborðshækkun gæti því orðið 

verulegt vandamál þar sem land er að síga eins og á lágsvæði á höfuðborgarsvæðinu og 

Reykjanesskaganum.66  

 

Mynd 3. Mælikvarðinn mm/yr sem sýnir lóðréttar hreyfingar á landinu frá 1999 til 2004. 

Kortið á mynd 3, sem Þóra Árnadóttir og fleiri gerðu, sýnir lóðréttar hreyfingar á landinu 

frá 1999 til 2004 og er nánast allt landið á uppleið nema á nokkrum stöðum við vestur og 

norðurströndina og suðvesturhornið sem er á niðurleið, myndin sýnir að Kjalarnesið er að 

                                                 

65 Ólafur Ingólfsson. „Stóð sjávarborð við Ísland hærra eða lægra á þjóðveldistímanum en í 
dag?“.Vísindavefurinn 28.11.2007. 
66 Halldór Björnsson, e.d., bls. 4. 
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síga um 4-8mm á ári.67 Sjáborðshækkunin samfara landsigi á rannsóknarsvæðinu hefur því 

haft mikil áhrif á minjar við ströndina í gegnum tíðina. 

Graslendi er helsta einkenni á Kjalarnesi en það má finna alls staðar innan um annað 

gróðurlendi. Mosaþemba er aðallega þar sem land er þurrt í suðurhlíðum Esju. Mela er víða 

að finna og eiginlegur jarðvegur er af skornum skammti t.d. í hlíðum Esju. Skóglendi er 

uppaf Mógilsá þar sem skógrækt hefur verið stunduð. Á Álfsnesi einkennist landið af 

misgrónum melum með lægðum á milli þar sem eru ræstar mýrar og tún. Grasmóa má 

aðallega finna sem eyjar á melum.68 

Á Kjalarnesi er mun hvassviðrasamara en í öðrum byggðum á höfuðborgarsvæðinu. Mestu 

hviður og  hvassviðri eru í áttum sem standa af Esjunni og í austlægum áttum meðfram 

hlíðum hennar.69 Mjög úrkomusamt er einnig á svæðinu. Á Mógilsá er úrkoma um 

þriðjungi meiri en við Veðurstofuna í Reykjavík og úrkoma í Stardal er 80% meiri en í 

Reykjavík. Úrkoman er mest á haustin og veturna en minnst síðla vors og snemmsumars.70 

Snjólétt er á vestanverðu Kjalarnesi en snjóþyngra eftir því sem austar dregur og land 

hækkar. Mikil úrkoma á skömmum tíma getur skipt meira máli en meðaltal úrkomu yfir 

lengri tímabil varðandi hættu á ofanflóðum. Esja og fjöll austur af henni hafa mikil áhrif á 

veðurfar á Kjalarnesi og þegar loft er óstöðugt veldur vindur upp fjallshlíðina uppstreymi 

sem leiðir til aukinnar skýja- og skúramyndunar og meiri aftakaúrkomu. Tölur benda til 

þess að aftakasólarhringsúrkoma undir Esjuhlíðum með 100-200 ára endurkomutíma geti 

verið vel yfir 100 mm og jafnvel uppundir eða yfir 200 mm.71 Sögur fara af stórrigningum 

og í ofanflóðaveðri 2. september 1886 var lýst rigningarflóði svo ekki sá handa skil og 

vatnið bunaði hvítfyssandi úr loftinu.72  Jarðabók Árna og Páls getur þess víða að 

stórviðrasamt sé svo hætt sé bæði húsum og heyjum og sumstaðar skipum og oft hafi orðið 

skaði þess vegna.73 

Esjuhlíðar eru meðal þekktustu skriðusvæða landsins og þar hefur oft orðið mikið tjón af 

völdum skriðufalla sem koma í kjölfar mikilla rigninga sem greint er frá í ýmsum 

                                                 

67 Haraldur Sigurðsson, 26.6.2014. 
68 Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024, Kjalarnes, bls. 307-314. 
69 Trausti Jónsson og Árni Sigurðsson, 2006, bls. 8. 
70 Tómas Jóhannesson o.fl. 2010, bls. 17. 
71 Tómas Jóhannesson o.fl. 2010, bls. 20. 
72 Matthías Þórðarson, I bindi, 1946. Kjalarnes eptir skriðuhlaupin, 1886.   
73 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, III. b. 
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heimildum.74 Þrjú berghlaup eru í sunnanverðum hlíðum Esju, hvert með sínu sniði, 

Kollafjarðarhlaupið, Kvensöðlar og Sjávarhólar. Kollafjarðarhlaupið er eitt af mestu 

berghlaupum landsins. Sjávarstaða hefur verið komin að núverandi mörkum þegar það féll 

fyrir um 11 þúsund árum. Kollafjarðará rennur með Kollafjarðarhlaupinu að austan en 

Mógilsá markar vesturjaðar þess.75 Kvensöðlar heita tveir hnjúkar sem standa út úr 

Esjuhlíðum austur af Sjávarhólum uppaf bæjunum Kirkjulandi og Árvöllum og eru heilleg 

bergflykki sem hafa fallið niður fyrir miðja fjallshlíð fyrir um 10-15 þúsund árum.76 

Sjávarhólahlaupið féll úr Esjubrúnum og kastaðist niður á láglendið fram í Hofsvík á 

tímabilinu 900-500 f. Kr. (fyrir ca. 2,5-3 þúsund árum). Bæirnir Skrauthólar, Sjávarhólar, 

Vindheimar, Horn og fyrrum býlið Öfugskelda standa á berghlaupsurðinni.77  

Landnám á Kjalarnesi.  

Kjalarnes var hluti af landnámi Ingólfs Arnarsonar . Það var mjög víðfeðmt og greint er 

frá því í Landnámabók. Þar segir: „En Ingólfr nam land milli Ölfusár og Hvalfjarðar fyrir 

útan Brynjudalsá, milli Öxarár, ok öll nes út.“78 Ingólfur útdeildi síðan úr landnámi sínu til 

vina og vandamanna. Einn af þeim var Hallur goðlausi sonur Helga goðlausa og 

Landnáma getur þess að þeir feðgar hafi ekki viljað blóta. Hallur nam land að ráði Ingólfs 

„… frá Leiruvági til Mógilsár“.79 Hallur er sagður hafa búið í Múla en ekki er vitað hvar sá 

bústaður hefur verið því bæjarnafnið þekkist ekki úr öðrum heimildum.  Sonarsonur Halls 

var Þórður Helgason sem bjó í Álfsnesi.80  

Helgi bjóla Ketilson flatnefs var tengdasonur Ingólfs, giftur Þórnýju Ingólfsdóttur. Helgi 

kom frá Suðureyjum til Íslands og var fyrsta veturinn með Ingólfi. Helgi bjóla nam að hans 

ráði Kjalarnes allt á milli Mógilsár og Mýdalsár (Miðdalsá/Kiðafellsá) og bjó á Hofi. Systir 

Helga var Auður hin djúpauðga sem nam land í Dölunum.81 Kjalnesinga saga segir að hann 

hafa verið blótmaður mikill og reist hof mikið í túninu hjá sér, „hundrað fóta langt, en 

sextugt á breidd“ þar sem Þór var mest tignaður.82 

                                                 

74 Tómas Jóhannesson o.fl. 2010, bls. 3. 
75 Tómas Jóhannesson o.fl. 2010, bls. 25-27. 
76 Tómas Jóhannesson o.fl. 2010, bls. 31. 
77 Tómas Jóhannesson o.fl. 2010, bls. 29. 
78 Íslenzk fornrit I. b., Landnáma bók, bls. 45. 
79 Íslenzk fornrit I. b., Landnáma bók, bls. 48.  
80 Íslenzk fornrit I. b., Landnáma bók, bls. 48-50. 
81 Íslenzk fornrit I. b., Landnáma bók, bls. 50. 
82 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesinga saga, bls. 7. 
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Örlygur Hrappsson var bræðrungur við Helga bjólu og var hjá honum fyrsta veturinn. Að 

ráði Helga nam hann land frá Mógilsá til Ósvíf(r)slækjar (Ósýnulækur) og bjó á Esjubergi. 

Örlygur var kristinn og hafði verið í fóstri hjá Patreki biskup í Suðureyjum. Þegar hann vildi 

fara til Íslands lét biskup hann hafa með sér kirkjuvið, járnklukku, pelárium og vígða mold 

sem hann átti að setja undir hornstafi kirkjunnar. Kirkjuna átti hann að helga heilögum 

Kólumkilla. Örlygur gerði eins og biskup hafði mælt fyrir um og lét gera kirkju á 

Esjubergi.83  Kirkjan sú er talin fyrsta kirkja á Íslandi.   

Landnáma getur einnig um Auðunn Þórðarson í Brautarholti þegar tengsl hans við Ávang 

sem byggði fyrstur í Botni eru rakin.84 Kjalnesinga saga segir hinsvegar frá ungum manni að 

nafni Andríður sem Helgi bjóla vildi gefa jörð sem hann nefndi Brautarholt en Auðunn 

gæti verið fyrirmynd Andríðs.85  

Af Landnámu má sjá að landnámsmenn á Kjalarnesi voru bæði kristnir og heiðnir, Hallur 

goðlausi og Örlygur Hrappsson kristnir en Helgi bjóla heiðinn.  

Byggð á Kjalarnesi hefur verið stöðug frá landnámi og bæjarnöfn hafa lifað frá ritun elstu 

heimilda, lögbýli, höfuðból, hjáleigur, afbýli og kot. Bæjarnöfnin sækja flest uppruna sinn í 

landslag. Þá virðist ekki hafa verið óalgengt að afbýli og kot hafi skipt um nafn eftir því 

hver bjó þar og voru oft kennd við ábúanda en það getur gert erfiðara fyrir þegar reynt er 

staðsetja býlin. 

Þéttbýlast hefur verið á Kjalarnesinu sjálfu og þar voru fjögur hverfi. Árið 1937 voru sex 

býli í Melahverfi sem er nyrst, í byggð voru Norðurkot, Melar og Útkot, en Ós, 

Höfðalágar og Niðurkot voru í eyði. Saurbæjarhverfi var kirkjustaðurinn Saurbær ásamt 

Hjarðarnesi innra og ytra sem var þá orðið eitt býli en hafði áður verið tvö, Litli- Saurbær 

og Bjarg (Stekkjarkot) höfðu verið lögð undir kirkjustaðinn sem skipt hafði verið upp í tvö 

býli í erfðaskiptum 1930, í Dalsmynni og Saurbæ. Brautarholtshverfi var fjórtán býli fram 

á síðari hluta 19. aldar. Í aðalhverfinu voru Brautarholt, Ketilsstaðir, Hjallasandur, Snússa, 

Lambhús, Flassi, Austurvöllur, Borg, Presthús og Nes. Svo voru fjórar kirkjujarðir frá 

Brautarholti: Mýrarholt, Arnarholt, Brekka og Bakkaholt. Í Hofshverfi voru fjögur býli: 

Hof, Krókur, Lykkja og Jörfi. Síðar komu nýbýlin Bergvík og Grund.86 

                                                 

83 Íslenzk fornrit I. b., Landnáma bók, bls. 53-54. 
84 Íslenzk fornrit I. b., Landnáma bók, bls. 58. 
85 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesinga saga bls. 5.  
86 Björn Bjarnason, 1937, bls. 99-101. 
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Hin forna þjóðbraut lá fast upp við Esju á mótum mýrlendis og skriðanna.87 Hægt er að 

rekja gamlar reiðgötur frá Esjubergi og langleiðina að Blikdalsá. Sumstaðar eru þær 

slitróttar vegna skriðufalla og framkvæmda. Landleiðin til og frá Reykjavík var frá Elliðaám 

upp eftir Mosfellssveit og lá leiðin nær sjó en nú eða vestan Korpúlfsstaða og Blikastaða, 

inn með Leiruvogi og yfir Leirurnar. Fyrir sunnan Leirvogstungu voru grónir 

götutroðningar. Þaðan var farið eftir Tungumelum, Fitjakots- og Álfsnesmelum um 

Kollafjörð. Síðan utan við Mógilsá upp hlíðina um Kleifar og áfram út með Esju nálægt 

fjallsrótum. Þaðan inn Tíðaskarð og Melahverfi upp við fjallið. Einnig var hægt að fara 

leiðina um Svínaskarð sem var styttri en að fara út fyrir Esju og inn með Hvalfirði en sú 

leið var erfið að vetrarlagi. Það var aðalþjóðleiðin frá Reykjavík til Vestur- og Norðurlands. 

Þessi leið lá frá Köldukvísl í Mosfellssveit yfir Skeggjastaðaháls og yfir Leirvogsá hjá 

Hrafnhólum milli Haukafjalla að austan og Skarðsár að vestan. Síðan var farið upp í skarðið 

sem er 481 m yfir sjó og fljótlega hallar norður af til Kjósar.88    

Samkvæmt heimildum var lengst af blandaður búskapur á Kjalarnesi. Fiskveiðar voru 

aðalatvinnuvegur manna í Kjósarsýslu um miðbik 18. aldar að sögn Jóns Hjaltalín. Samt 

sem áður var töluverður landbúnaður á Kjalarnesi þó fé væri færra þar en í öðrum sýslum.89 

Sjósókn virðist hafa verið töluverð fram á 19. öld og samkvæmt Jarðabók Árna og Páls var 

heimræði allt árið frá jörðum við sjávarsíðuna og víða var verstaða góð þar sem 

aðkomuskip gengu stundum. Verstaða var þá aðeins á tveimur stöðum en sjófólk var 

þjónustað af heimamönnum og í manntali kemur fram að húsmaður lifi á fiskveiðum. 

Fjörubeit var fram á 21. öldina og víða var fé flæðihætt. Þá ráku margir bændur geldneyti og 

hross á Hvannavelli á Mosfellsheiði þar sem þeir höfðu frían upprekstur.90 

Á Kjalarnesi eru víða lendingar og hafnir sem róðrarmenn notuðu á fyrri tíð. Leir(u)vogur 

varð snemma skipalægi og er getið í Landnámu, Egilssögu, Gunnlaugssögu ormstungu, 

Hallfreðarsögu, Flóamannasögu og Kjalnesingasögu.91 Þerneyjarsund var önnur af helstu 

höfnum á Kjalarnesi og elsta heimild um hana er Kjalnesinga saga frá því um 1300. Skúli 

Magnússon telur hana eina af helstu höfnunum 1785, góða vetur og sumar. Nánar er fjallað 

um höfnina í umfjöllun um Sundakot. Innst í Kollafirði var ein af helstu skipahöfnum 

                                                 

87 Egill J. Stardal, 1985, bls. 101.  
88 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 448. 
89 Jón Oddsson Hjaltalín, 1937-39, bls. 31. 
90 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín III.  
91 Skráning fornleifa í Mosfellsbæ, bls. 198. 
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ágætis sumarskipalægi fyrir innan Helgasker á milli þess og Naustaness sem fékk nafnið 

Leynivogar eftir að skipum var siglt þangað til að fela þau fyrir Tyrkjum 1627.92 

Andríðshöfn, á milli Andríðseyjar og Músarness, var ein af helstu höfnum á Kjalarnesi um 

1785. 93 Þegar Jón Oddsson Hjaltalín gerði lýsingu Kjósarsýslu 1746 var ekki siglt á neina 

höfn á Kjalarnesi aðeins á Hvalfjarðareyri í Kjósarhreppi.94 

4 Gögn og aðferðir 

Aðalgögn ritgerðarinnar eru upplýsingar um fornleifar á Kjalarnesi sem flestar eru skráðar í 

Sarp, menningasögulegt gagnasafn sem Borgarsögusafn Reykjavíkur skráir í minjar og í 

tveimur útgefnum skýrslum sem skráðar eru í gagnasafn Fornleifastofnunar Íslands Ísleif. 

Farið var yfir allar skráningar, ritaðar heimildir, ljósmyndir og kort o.fl. sem varða fornleifar 

á svæðinu sem vísað er til hverju sinni.  

4.1 Sarpur 

Sarpur er menningarsögulegt gagnasafn sem Borgarsögusafn Reykjavíkur skráir í fornleifar 

og gripi. Rekstrarfélag Sarps var stofnað árið 2002 af gagnaeigendum, söfnum og 

stofnunum sem skrá í gagnasafnið, til að annast rekstur gagnasafnsins og fara með 

hugverkaréttindi að hugbúnaðinum og meginmarkmið gagnasafnsins er að varðveita 

heimildasöfn aðildarsafnanna. Núverandi útgáfa gagnasafnsins, Sarpur 3.0, er sú þriðja í 

röðinni og var ytri vefur Sarps opnaður almenningi 13. maí 2013.95 Í Sarp eru fornleifar 

skráðar undir jarðir eins og jarðaskipting var þegar Jarðatal Johnsens var tekið saman 1847. 

Hver jörð hefur þrískipt auðkennisnúmer, fyrsti hlutinn er landnúmer viðkomandi jarðar 

sem fengið er frá Fasteignaskrá, þá jarðarnúmer úr Jarðatali Johnsens og hlaupandi 

númer hverra fornleifa, t.d. Ártún 125653-308-1.  

Í fornleifaskrá Sarps hefur hver jörð eitt jarðarspjald þar sem greint er frá sögu jarðarinnar, 

náttúrufari og jarðabótum. Hverjar fornleifar fá síðan eitt spjald þar sem skráðar eru allar 

upplýsingar sem varða þær. Í ritgerðinni er vísað til fornleifa í gagnasafni Borgarsögusafns 

Reykjavíkur í Sarpi með skammstöfuninni BSSR og sem dæmi um það er BSSR-Esjuberg-

181191-284-40. 

                                                 

92 Jón Oddsson Hjaltalín, 1937-39, bls. 31. Eggert Ólafsson, 1981, bls. 43. Skúli Magnússon, 1935-36, bls. 
137.  
93 Skúli Magnússon, 1935-1936, bls. 138. 
94 Jón Oddsson Hjaltalín, 1937-39, bls.27. 
95 Sarpur, (e.d.), Um Sarp.  
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4.3  ArcGis og LUKR 

Tölvuhugbúnaðurinn ArcGis er heildstætt kerfi sem býður uppá fjölbreytta 

notkunarmöguleika til að skapa og nýta landfræðilega þekkingu og gögn. 

Landupplýsingakerfi Reykjavíkur LUKR eða Geographic Information System (GIS) er 

samþætt safn af hugbúnaði og gögnum sem Borgarsögusafn Reykjavíkur og fleiri hýsa í 

gögn sín og landfræðilegar upplýsingar með ArcGis.96 Kort og greiningar sem koma fram í 

ritgerðinni voru unnin í landupplýsingakerfinu LUKR með tölvuhugbúnaðinum ArcGis 

sem er sérsniðinn að kortagerð og landsupplýsingargögnum.97  

4.4 Ritheimildir  

Íslendingabók og Landnámabók frá fyrri hluta 12. aldar segja frá ýmsu sem varðar sögu 

Íslands frá landnámi fram að ritunartíma. Kjalarnes er sögusvið Kjalnesinga sögu sem talin 

er hafa verið rituð í lok 13. aldar og í Íslensku fornbréfasafni er að finna máldaga og skjöl 

sem varða svæðið frá því um 1200 til 1570 og síðar.  

Íslenzk fornrit. Í ritgerðinni var notuð útgáfa Jakobs Benediktssonar af Íslendingabók og 

Landnámabók með inngangi og skýringum frá 1968.98 

Íslendingabók er talin samin af Ara fróða Þorgilssyni (1067-1148) um 1130 og geymir 

sögu Íslands frá landnámi fram til dauða Gissurar biskups Ísleifssonar 1118. Ari segist í 

formála hafa gert Íslendingabók að frumkvæði biskupanna Þorláks Runólfssonar og Ketils 

Þorsteinssonar og sýnt hana einnig Sæmundi fróða. Ari endurskrifaði bókina og sleppti þá 

úr henni ættartölum og ævisögum Noregskonunga. Fyrri gerð bókarinnar er glötuð en yngri 

gerðin hefur varðveist vel.99  

Landnámabók er talin ein mikilvægasta heimildin um landnám á Íslandi. Hún greinir frá 

landnámsmönnum og elstu byggð á Íslandi. Hún hefur varðveist í fimm gerðum: 

Sturlubók, Hauksbók, Melabók, Skarðsárbók og Þórðarbók. Hauksbók er talin elst af þeim, 

rituð á árunum 1302-1310 af Hauki Erlendssyni lögmanni. Frumútgáfa Landnámu er talin 

rituð af Ara fróða í byrjun 12. aldar.100 Heimildagildi hennar er umdeilt þar sem hún er 

skrifuð um 200 árum eftir landnám og töluverður munur er á varðveittum gerðum. 

                                                 

96 Samsýn, 2011, Esri. Reykjavíkurborg, Um Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Esri. ArcGis Platform.   
97 Reykjavíkurborg, e.d., Um Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Esri. ArcGis Platform.   
98 Íslenzk fornrit I. b., Íslendingabók Landnáma bók, 1968.   
99 Íslenzk fornrit I. b., Íslendingabók Landnáma bók, 1968, bls. v-xlix.  
100 Íslenzk fornrit I. b., Íslendingabók Landnáma bók, 1986, bls. l-cxliii. 
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Landnámslýsingar eru þó yfirleitt frekar samhljóða. Landnámabók er talin skrifuð til að 

staðfesta eignarhald og væntanlega lýsir hún skiptingu lands á ritunartíma. Þá er hún til 

vitnisburðar um hversu snemma áhugi manna á landnáminu kviknaði.  

Kjalnesinga saga er skemmtisaga og gerist á dögum Haralds hárfagra. Hún er álitin yngst í 

flokki Íslendingasagna en talið er að hún sé ekki eldri en frá síðustu áratugum 13. aldar út 

frá fróðleik sem í henni er (1290-1320). Elsta handrit sögunnar er frá síðari hluta 15. aldar. 

Sögusvið Kjalnesinga sögu er Kjalarnes og aðalpersóna sögunnar er Búi Andríðsson sem 

fóstraður var af Esju á Esjubergi. Sagan fjallar um ævi hans en þykir ekki traust heimild og 

hoflýsing höfundar þykir fyrst og fremst heimild um hugmyndir hans og samtímamanna 

um hof og blót í heiðnum sið.101 Í formála Kjalnesingasögu eftir Jóhannes Halldórsson sem 

annaðist útgáfuna segir að uppruni efnisins í Kjalnesinga sögu virðist vera þrenns konar: 

ritaðar heimildir, forn fróðleikur og sagnir og hugarsmíð höfundar.102 Persónur sögunnar 

sem þekktar eru úr öðrum heimildum voru uppi um 900 en að öðru leyti aðlagar höfundur 

tímatal að sögunni.103 Talið er að höfundur hafi ekki þekkt Landnámu eða virt hana að 

vettugi.104 Staðþekking höfundar er góð og sagan eftirtektarverð vegna staðlýsinga sinna. 

Sagt er kunnuglega frá að Ólafur Jónsson hafi látið rífa skála á Hofi, en sjá má í Árna sögu 

biskups Þorlákssonar að bóndinn á Hofi um miðja 13. öld hét Ólafur Jónsson. Af þessu er 

ráðið að höfundur sögunnar hafi verið uppi á seinni hluta 13. aldar og lifað fram á 14. öld 

og verið vel staðkunnugur. Höfundur kannast við heitar laugar við Kollafjörð og Esjuberg 

og virðist hafa horft á búðartóftir syðst á Kjalarnesi þó hann segi ekki rétt til um stofnanda 

þingsins.105  

Íslenzkt fornbréfasafn, sem hefir inni að halda bréf og gjörninga, dóma og máldaga og 

aðrar skrár, er snerta Ísland eða íslenzka menn. Útgefin eru stafrétt sextán bindi fyrir 

tímabilið frá 834 fram til 1600, með skrám yfir mannanöfn, staðanöfn og atriðsorð. Í 

fornbréfasafninu er að finna máldaga frá því fyrir siðbreytingu sem flestir hafa varðveist í 

afskriftum frá 17. öld og eru taldir mikilvægar heimildir en eftir siðbreytingu taka 

vísitasíubækur við. Gíslamáldagar eru kenndir við Gísla biskup Jónsson (1558-1587) en 

máldagar hans eru taldir ritaðir ekki seinna en um eða eftir 1570.  

                                                 

101 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesinga saga, bls. XI. 
102 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesinga saga, bls. XV. og bls. XVIII. 
103 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesinga saga, bls. XV. 
104 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesinga saga, bls. VII- VIII. 
105 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesinga saga, bls. XVIII. og bls. 7. 
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Mat á jörðum á Íslandi hefur lengi farið fram og elsta dæmið um jarðamat á Íslandi er í 

tíundarlögum frá 1096/97 og elsta varðveitta jarðabókin var gerð 1639.106 Mat á dýrleika 

jarða réðst af huglægu mati frekar en hlutlægu og margir þættir komu til álita þegar 

jarðadýrleiki var ákveðinn í öndverðu, matið var ekki eingöngu út frá stærð eða flatarmáli. Í 

því sambandi má nefna hlunnindi af ýmsu tagi eins og reka, skóg, veiði, dúntekju, torfristu 

og mótekju. Dýrleiki jarða var skattstofn, stöðug og föst eining sem ekki mátti hrófla við án 

samþykkis yfirvalda. 107 Lögbýli eru sjálfstæðar jarðir með opinberlega staðfest verðgildi og 

voru þau grundvöllur byggðar á 10.-11. öld. Þær sem metnar voru á 60 hundruð eða meira 

að fornu jarðamati nefndust höfuðból. Meðaljarðir voru metnar á 20 hundruð og gátu 

framfleytt 20 kúgildum á ársgrundvelli. Kotjarðir og hjáleigur voru 6-10 hundruð. Eftir því 

sem nær dró nútímanum fór verðgildi jarða lækkandi. Elsta varðveitta heildarmat íslenskra 

fasteigna er frá 1684.108 Margskonar lagaákvæði voru sett til að tryggja að lögbýli héldust í 

ættum og urðu þau grunnur að höfðingjaveldi. Höfuðbólin misstu að miklu leyti lagalega 

sérstöðu sína undir lok 18. aldar og í upphafi 19. aldar. Nafnið er fyrst notað í rituðum 

heimildum á 15. öld og hefur aðalból verið notað í sömu merkingu. Hjáleigur hafa líklega 

þekkst allt frá þjóðveldisöld en fjöldi þeirra farið eftir árferði. Hjáleiga var smábýli eða skiki 

úr lögbýli sem lögbýlisábúandi leigði öðrum einstakling til ábúðar, með sameiginlegu 

beitilandi með lögbýlinu en oft með afmörkuð tún og engjar. Á 14. og 15. öld leiddi þung 

leiga og landskuld af sér hjáleigur.109   

The old Icelandic land registers er doktorsritgerð Björns Lárussonar hagsögufræðings 

frá 1967. Þar gerði hann rannsókn á varðveittum handritum af jarðabókunum frá 1686 og 

1695/97 og gaf þær út með tilliti til hagfræðilegra upplýsinga þeirra. Þetta eru elstu 

varðveittu jarðabækurnar sem ná um allt land. Þar sýndi hann einnig hverjir voru helstu 

eigendur alls jarðnæðis á Íslandi við upphaf siðskipta og 1695.110  

Jarðabók Árna Magnússonar handritasafnara og Páls Vídalíns varalögmanns er gagnmerk 

heimild um landshagi á Íslandi við upphaf 18. aldar og er talin mjög traust heimild. Tilefni 

jarðarbókarinnar var erfitt árferði og langvinn hallæri sem höfðu þrengt kosti landsmanna 

við lok 17. aldar. Konungur ákvað að senda sérstaka fulltrúa sína til Íslands með víðtækt 

                                                 

106 Óbyggðanefnd, Almennar niðurstöður Óbyggðanefndar, með viðaukum, bls. 47.  
107 Jarðavefur Þjóðskjalasafns Íslands, e.d.,Um verðmæti jarða.   
108 Jarðavefur Þjóðskjalasafns Íslands, Hvað er jarðarhundrað? 
109 Jarðavefur Þjóðskjalasafns Íslands, Hvað er jarðarhundrað? Snara, íslensk orðabók.  
110 Frásögur um fornaldarleifar, 01.01.1983, bls. 304. 
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umboð til að kanna ástandið og gera tillögur til úrbóta. Efnisöflun til jarðabókarinnar stóð 

yfir á árunum 1702-1714 og fyrir Kjalarneshrepp var hún tekin saman á árunum 1704-

1705. Manntalið 1703 er annað gagnmerkt verk sem þeir félagar stóðu fyrir en það var 

tekið saman veturinn 1702-1703.111 Í Jarðatalinu var farið á milli bæja í landfræðilegri röð og 

byrjað var í Þerney 1704 og þaðan yfir á Álfsnesið, síðan austur að Stardal, þaðan vestur 

Kjalarnesið með Esju og endað það árið í Mýrarholti sem var kirkjujörð frá Brautarholti.112 

Árið eftir 1705 var haldið áfram þaðan sem frá var horfið og byrjað á næsta bæ Arnarholti 

og haldið sem leið liggur vestur og norður fyrir Esju að nyrsta bæ hreppsins Tindstöðum.113 

Í ritgerðinni er fylgt sömu landfræðilegu röð.  

Jarðatal á Íslandi, með brauðalýsingum, fólkstölu í hreppum og prestaköllum, ágripi úr 

búnaðartöflum 1833-1845 og skýrslum um sölu þjóðjarða á landinu, var gefið út af Jóni 

Johnsen (1806-1881) assessóri í Landsyfirréttinum í Kaupmannahöfn árið 1847.114 Við 

Jarðatalið hafði hann þann háttinn á að til viðbótar fólksfjöldatölu presta og hreppalista 

sýslumanna og hreppstjóra hafði hann til hliðsjónar jarðabækur og jarðamatsbækur eftir 

1802-1806 sem hann getur í athugasemdum eftir árum. Í bæjaröðun fylgdi Jón því sem haft 

var við í hreppalistum, það er venjulegri boðleið, nema hann telur hjáleigur allar strax á eftir 

heimajörðinni án tillits til listanna. (Nánast sama leið og farin var í Jarðabókinni 1704-5.) 

Hvað varðar dýrleika jarðanna, landskuld og kúgildatölu fór hann eftir jarðabók Skúla 

Magnússonar frá árinu 1760 en það sem vantar í tók hann frá jarðabók Árna og Páls eða 

öðrum og getur þess í athugasemdum og einnig ef eitthvað bar á milli dýrleika jarðabóka og 

þess sem sýslumenn og hreppstjórar telja.115 Þá voru íbúar Kjalarneshrepps 431.116 

Kjalarnesþing var Brautarholtssókn með 24 bæjum og Saurbæjarsókn með 24 bæjum, 10 í 

Kjalarneshreppi og 14 í Kjósarhreppi.117  

Á árunum 1849-1850 voru allar jarðir á Íslandi metnar til peninga samkvæmt tilskipun 27. 

maí 1848. Jarðamatið birtist í fyrsta bindi Skýrslna um landshagi á Íslandi,  Jarðamati á 

Íslandi 1849-50, sem kom út 1858. Þar kemur fram forn hundraðatala, leiðrétt matsverð 

                                                 

111 Sigurgeir Steingrímsson, e.d., Árni Magnússon (1663-1730). Ævi og störf. 
112 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 3. bindi,, III. b., bls. 329. 
113 Jarðabók, III, bls. 368. 
114 Johnsen, 1847, bls. III. 
115 Johnsen, 1847, bls. III- VII. 
116 Johnsen, 1847, bls. 101. 
117 Johnsen, 1847, bls. 104. 
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og ný hundraðatala.118 Ný jarðabók fyrir Ísland var samin eftir tilskipun 1848 og staðfest 

1861. Þar er dýrleiki jarðanna settur fram í fornum og nýjum hundruðum og er fyrsta 

jarðabókin sem metur hjáleigur sér.119 

Bæjarteikning var gerð af Brautarholtshverfi 1908. Danska hermálaráðuneytið gaf út 

tilskipun til landmælingadeildar herforingjaráðsins um að leggja grundvöll að nýjum 

landmælingum og kortagerð á Íslandi og stóð verkefnið yfir í 27 sumur á árunum 1900 til 

1940.120 

Túnakort eru einstakar heimildir sem margar fornleifar eru skráðar eftir. Þær eiga rætur að 

rekja til frumkvæðis Ræktunarfélags Norðurlands og Búnaðarfélags Íslands í upphafi 

tuttugustu aldar. Í kjölfar samþykktar á búnaðarþingi árið 1913 voru samþykkt lög um 

mælingar á túnum og matjurtagörðum númer 58 3. nóvember 1915 og á grundvelli laganna 

var gefin út reglugerð 28. janúar 1916. Sama ár gerði Vigfús Guðmundsson á Keldum 

uppdrætti af túnum í Kjalarneshreppi. Þau eru nú varðveitt í Þjóðskjalasafni Íslands og 

myndir af þeim eru aðgengilegar á vefsetri Archives Portal Europe sem hægt er að tengjast í 

gegnum vefsíðu Þjóðskjalasafnsins.121 

Hægt er að hnitsetja bæði túnakortin og bæjarteikninguna í landfræðilegan gagnagrunn og 

fá með því nokkuð nákvæma staðsetningu bæjarstæða árið 1916.  

Örnefnalýsingar geta gefið miklar upplýsingar um fornleifar og eru mikið notaðar í 

fornleifaskráningu. Örnefnasafn Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum geymir 

skrár yfir örnefni á flestum jörðum á Íslandi. Elsta skráin er yfir jörðina Framnes á Skeiðum 

sem Brynjúlfur Bjarnason gerði 29. október 1910.122 Í örnefnalýsingum rekur staðkunnugt 

fólk örnefni sem eru oft vísbendingar um fornleifar. Örnefnaskrár eru til fyrir allar jarðir á 

Kjalarnesi og hefur verið skráð eftir þeim.  

  

                                                 

118 Sigurður Hansen, Jarðamat á Íslandi 1849-1850.  
119 Ný jarðabók fyrir Ísland, 1861 [1981]. 
120 Landmælingar Íslands, Bæjarteikningar B27L025. 
121 ÞÍ: Túnakort í Þjóðskjalasafni Íslands.   
122 SÁM: Örnefnasafn.  



37 

 

4.5 Minjaflokkar  

Til þess að fá yfirsýn yfir fornleifar á Kjalarnesi voru búnir til ellefu þematískir minjaflokkar 

til að raða fornleifunum í. Minjaflokkarnir voru hugsaðir til greininga á fornleifaskráningu 

sem felur í sér heimilda- og vettvangskönnun en ekki ítarlegri rannsókn eins og uppgröft. 

Hugmyndin að baki minjaflokkunum var að með þeim mætti fá yfirsýn yfir fornleifar á 

tilteknu svæði sem gætu gefið einhverja mynd af samfélaginu og svarað spurningum. 

Flokkarnir voru jafnframt hugsaðir sem yfirflokkar Skráningarstaðla fornleifa Minjastofnunar 

Íslands en slíkir flokkar eiga sér hliðstæður í opinberum gagnagrunnum í nágranalöndum 

okkar. Við val á gildum minjaflokkanna var litið til skilgreininga á fornleifum í Lögum um 

menningarminjar nr. 80/2012, Skráningarstaðlar fornleifa Minjastofnunar Íslands og Mannvist 

sýnisbók Birnu Lárusdóttur um íslenskar fornleifar.123 Einnig var litið til skilgreininga á 

yfirflokkum fornleifa í Noregi, Svíþjóð, Danmörku og Bretlandi.124  

Niðurstöður minjaflokkunar er gagnleg á mörgum sviðum minjavörslunnar. Með yfirsýn 

verður auðveldara að taka ákvarðanir um verndun og friðun fornleifa í tenglum við 

skipulagsmál og til kynningar á menningarminjum. Auk þess sem flokkunin auðveldar 

frekari rannsóknir og samanburð á milli svæða. Líta má á gerð þessara minjaflokka sem 

fyrsta skref við val á yfirflokkum fyrir skráningarstaðla fornleifa Minjastofnunar Íslands. 

Í ljósi þess að Minjastofnun þarf nú að skrá og gera landfræðileg gögn sín aðgengileg vegna 

INSPIRE tilskipunar Evrópusambandsins þarf að flokka minjar eftir ensku orðasafni 

English Heretage nú Historic England, „EH Monument Types Thesaurus“ (e. Types of 

monuments relating to the built and buried heritage in England) sem varðar minjar sem 

tengjast mannvirkjum og grafinni arfleifð var það lagt til grundvallar við gerð 

minjaflokkanna.125  

Askeladden er gagnagrunnur um menningarminjar í Noregi. Hann var byggður á nokkrum 

gömlum gagnagrunnum og var formlega opnaður árið 2004. Stöðugt er unnið að því að 

uppfæra hann og bæta og í janúar 2012 var ný og endurskoðuð útgáfa af Askeladden tekin í 

gagnið. Gagnagrunnurinn er í eigu og umsjón Riksantikvaren sem er stjórnsýslustofnun og 

                                                 

123 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. Skráningarstaðlar fornleifa, 2013. Birna Lárusdóttir, 2012. 
124 Riksantikvaren, e.d., Askeladden. Riksantikvarieämbetet, e.d. Fornsök. Kulturstyrelsen, e.d., Fund og 
Fortidsminder. Historic England, EH Monument Type Thesaurus. 
125 European Commission, INSPIRE. Historic England, EH Monument Type Thesaurus. 
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faglegur ráðgjafi Umhverfisráðuneytis í þróun menningarstefnu ríkisins.126 Askeladden var 

gerður aðgengilegur fyrir almenning haustið 2009 í gegnum vefsíðuna kulturminnesok.no. 

Þar getur almenningur skráð nýjar menningarminjar, hvort sem þær eru verndaðar með 

lögum eða ekki. Grunnurinn heldur utan um fornminjar sem eru sjálfkrafa friðaðar eða sem 

krefjast frekari rannsókna fyrir friðun (í biðstöðu) og nýlegri menningarminjar sem eru 

friðaðar eða friðaðar tímabundið. Nýlegri menningarminjar, þ.e. frá því eftir siðaskiptin 

1537, samanstanda af byggingum eða öðru (n. anlegg) sem er friðað eða tímabundið friðað. 

Meðal þess eru kirkjur sem hafa listrænt gildi. SEFRAK byggingar, menningarminjar sem 

hafa staðbundið gildi og minjar sem bíða eftir skipulags- og byggingarleyfi eru ekki skráðar í 

grunninn.127 Menningarminjum er skipt upp í nítján þemu: bergkunst (berglist), bosetning-

aktiveitetsområde (bú- og athafnasvæði, merki um eldri starfshætti) bygårdsanlegg 

(þéttbýli), dyrkingsspor (ræktunarmerki), fangstlokalitet (dýragildrur), forsvarsanlegg 

(varnarmannvirki), funnsted (fundarstaður), fyrstasjon (viti), gravfelt (greftrunarsvæði), 

gravminne (grafarminjar), jernvinneanlegg (járnvinnslustaðir), kokegroplokalitet 

(eldunarstaðir), kullfremstillingsanlegg (kolavinnslusvæði), losstasjon (hafnsögumannsstöð), 

rydningsrøyslokalitet (jarðvegsruðningar v. jarðræktar), røysfelt (steinsetningar), skipsfunn 

(skip og farmur), tjærebrenningsanlegg (tjörugerð), utmarkskulturminne (úthagaminjar).128  

Riksantikvarieämbetet sænska ríkisminjaráðið (þjóðminjaráðið) starfar í umboði sænsku 

ríkisstjórnarinnar sem er ábyrg fyrir arfleifð og sögulegum málefnum í Svíþjóð heyrir undir 

Menningarmálaráðuneytið (Kulturdeparternentet).129 Í gagnagrunni þess, Fornsök, er hægt 

að fá upplýsingar um alla skráðar fornleifar og aðrar menningarminjar í Svíþjóð bæði á 

landi og sjó þar sem upplýsingar eru uppfærðar daglega. Í Fornsök hefur minjategundum 

verið skipt þemaískt til þess að efnið verði viðráðanlegra í hönnun á notendaviðmóti fyrir 

leit og skráningu. Flokkunum er einnig ætlað að vera vísindalegir fornminjastaðlar og 

hjálpartæki fyrir notendur, því erfitt getur verið að greina lista með u.þ.b. 160 

forleifategundum. Fjölda flokkanna er meðvitað haldið nálægt einum tugi og eru 12. 

Flokkarnir eru: agrar lämningar (landbúnaðarminjar), bebyggelselämningar (byggðarminjar), 

befästningasanläggningar (varnarminjar), boplatser och visten (bústaðir og heimili), gravar 

(grafir), industriell verksamhet och skogsbruk (iðnaðarstarfsemi og skógrækt), jakt och 

                                                 

126 Riksantikvaren, Askladden.  
127 Riksantikvaren, Askeladden.  
128 Kulturminnesøk, e.d., Om Kulturminner. 
129 Riksantikvarieåmbetet, Om Riksantikvareeämbetet.   
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fångst (skipum og veiði), kommunikations-/maritima lämningar (samgöngu- og sjóferða), 

kult, offer och folktro (trú, hefðir og þjóðtrú), metallframställning och bergsbruk (málm- 

og námuvinnsla), ristningar, hallmålningar och monument (útskurður, hellamálverk, ristur 

og minnismerki), övriga lämningstyper (aðrar minjategundir).130 

Kulturstyrelsen í Kaupmannahöfn er stofnun sem heyrir undir danska 

menningarmálaráðuneytið sem framfylgir stefnu stjórnvalda á ýmsum sviðum, þar á meðal 

fornminja.131 Á hennar vegum er Fund og Fortidsminder sem er þjóðarskrá yfir fornleifar 

og minjastaði í Danmörku. Skráin inniheldur bæði fornleifar sem eru sýnilegar í landslaginu 

og minjar undir sverði sem eru aðeins þekktar frá uppgröftum.132 Minjum í skránni er skipt 

í 10 höfuðflokka, einskonar þemaflokka. 1. Begravelse (greftrun); 2. Bosættelse (búsvæði); 

3. Diverse anlæg og genstande (ýmis mannvirki og hlutir); 4. Midlertidig reserveret type 

(bráðabirgða gerð); 5. Millitærvæsen (hernaðarmálefni); 6. Primære fødeerhverv 

(aðalfæðuöflun); 7. Sekundær erhverv (önnur fæðuöflun); 8. Social og samfund (þegnar og 

samfélag); 9. Transport (samgöngur); 10. Tro og tradition (trú og hefðir). Undir hverjum 

höfuðflokk eru undirflokkar. Leitarsíðan er einstaklega aðgengileg og auðvelt að leita að 

minjum eftir ýmsum leiðum s.s. staðarnöfnum, landfræðilegri afmörkun eða tímabilum.133  

English Heritage var lögbundinn og ráðgefandi stofnun breskra stjórnvalda sem bar 

ábyrgð á varðveislu á sögulegu umhverfi í Bretlandi sem var skipt upp í tvær stofnanir 1. 

apríl 2015. Annarsvegar stofnun sem heldur nafninu English Heritage sem hefur nú 

opinbert eftirlit með sögulegum stöðum þjóðarinnar (e. National Heritag Collection) sem 

áður var í umsjón English Heritage´s; steinsetningum, kastölum og klaustrum, sögulegum 

húsum og öðrum einstökum stöðum, þar á meðal Stonehenge, Dover Castle og vel 

varðveittum hlutum Hadrian´s Wall. Hinsvegar Historic England sem sinnir áfram 

lögbundnu hlutverki sem ráðgefandi aðili stofnanna og almennings,hefur eftirlit með 

sögulegu umhverfi, veitir sérfræðilega þekkingu og aðstoðar fólk við að varðveita og hafa 

eftirlit með sögulegu umhverfi á Englandi frá forsögulegum tíma til 

eftirstríðsárabygginga.134   

                                                 

130 Swedish National Heritage Board Riksantikvarieåmbetet. e.d., Direkt till Fornsöks söktjänst. 
131 Kulturstyrelsen, Om kulturstyrelsen.  
132 Kulturstyrelsen, Fund og Fortidsminder.   
133 Kulturstyrelsen, Fund og Fortidsminder, søgning. 
134 Englis Heritage, 2015, New era for England´s Heritage. Historic England, What We Do. 
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Historic England (áður English Heritage) er leiðandi í gerð staðla til að skrá bæði arfleifð 

undir sverði og mannvirki. Með því að búa til staðla sem allir geta nýtt sér er verið að reyna 

að tryggja að skráningar verði samræmdar með því að nota sömu orðin.135 Til að stuðla að 

víðtækari notkun hafa verið þróuð sjö orðasöfn (e. thesaurus), nafnalistar sem notaðir eru 

til að staðla hugtök, sem hafa verið gerð aðgengileg á netinu. Það er í þessu sambandi notað 

við flokkun og skráningu upplýsinga innan gagnagrunna sem nota sömu hugtök. Hægt er 

að gera orðasafn fyrir allar upplýsingar sem varða tiltekið efni jafnvel þó gögnin séu í 

mismunandi gagnagrunnum. Orðasafnið leyfir hugtökum sem tengjast svipuðu efni að 

flokkast stigvaxandi og með víxlvísunum til annarra hópa sem tengjast efninu. Þrjár 

grunntengingar eru í orðasafninu: Jafngild tengsl (e. equivalence relationship), stigveldis 

tengsl (e. hierarchical relationship) og sambandstengsl (e. associative relationship).136 

Orðasöfnin sjö sem English Heritage þróaði til að nota við stöðlun á skrásetningu fortíðar 

eru:  Monument Types, Archaeological Objects, Building Materials, Defence of Britain, Maritime Place 

Names, Maritime Craft Type, and Maritime Cargo. Hvert orðasafn má skoða eftir flokk eða eftir 

stafrófsröð. Hvert orðasafn felur yfirleitt í sér skilgreiningu á því til hvers hægt er að notað 

það, nafn á flokki, tengdu hugtaki og stundum víðara eða þrengra hugtaki. Hvert orðasafn 

er skilgreint fyrir hvað megi nota það, flokksnafn, tengd svið, og stundum víðari eða 

þrengri svið.137 Englis Heritage (Historic England) bjó til og gaf út staðla fyrir upplýsingar 

sem varða sögulegt umhverfi MIDAS Heritage úr gögnum The Forum on Information Standards 

in Heritage (FISH). Þar segir hvaða upplýsingar skuli skráðar til að styðja við skilvirka 

samnýtingu og langtíma varðveislu á þekkingu á sögulegu umhverfi.138  

Í töflu 1 má sjá flokka orðasafns „EH Monument Type Thesaurus“ sem notað var við val á 

skilgreiningum fyrir gildi flokkanna.139  

Tafla 1. Orðasafn English Heritage „EH Monument Type Thesaurus“. 

EH Monument Type Thesaurus Minjaflokkar  

Agriculture and subsistence  Landbúnaður og lífsviðurværi  

Civil  Þegnar  

Commemorative Minningar- 

                                                 

135 Historic England, Forum on Information Standards in Heritage (FISH) Thesauri.  
136 Historic England, Forum on Information Standards in Heritage (FISH) Thesauri.   
137 Historic England, Forum on Information Standards in Heritage (FISH) Thesauri. Internet Scout Research Group, 
National Monuments Record Thesauri.  
138 Historic England, 2015, MIDAS HERITAGE: The UK historic environment data standard., bls. 7. 
139 Historic England, EH Monument Type Thesaurus.  
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Commercial  Verslun og viðskipti 

Communications  Samskipti  

Defence  Varnir 

Domestic  Heimili  

Education  Menntun  

Gardens, parks and urban spaces  Garðar og opin svæði 

Health and welfare  Heilsa og velferð 

Industrial  Iðnaður 

Maritime  Sjóferðir 

monument <by form> Mannvirki, allt sem menn hafa byggt 

Recreational  Afþreying og skemmtun  

Religious, ritual and funerary Trú, helgisiðir og greftrun 

Transport  Samgöngur  

Unassigned  Óskilgreint  

Water supply and drainage Vatnsveita og frárennsli 

Eftir að hafa skoðað þessi gagnasöfn var ákveðið að reyna að hafa minjaflokkana frekar 

færri en fleiri. Þar sem taka þarf tillit til Monuments Type Thesaurus flokks English Heritage 

við skráningu en þeir eru átján var ákveðið að reyna að sameina einhverja þeirra við gerð 

flokkanna. Við val á skilgreininum fyrir flokkana var litið til skilgreininga á fornleifum í 

lögum um menningarminjar nr. 80/2012, Skráningarstöðlum fornleifa Minjastofnunar Íslands og 

bók Birnu Lárusdóttur Mannvist.140 Búnir voru til ellefu minjaflokkar og innihéldu tveir 

þeirra fleiri en einn flokk English Heritage. Einn flokkur nýminjar er ekki í orðasafninu en 

hann var hugsaður fyrir minjar yngri en 100 ára sem varða menningarsögu okkar, eins og  

t.d. herminjar sem mikilvægt er að vernda þó verndunin falli ekki innan lagarammans.     

Minjaflokkarnir eru: 1. Bæjarstæði. 2. Landbúnaðarminjar. 3. Sjávarútvegsminjar. 4. Trú, 

hefðir og legstaðir. 5. Þegnar og samfélag. 6. Verslun og viðskipti. 7. Samgöngur og 

samskipti. 8. Framleiðslustaðir. 9. Sögustaðir. 10. Nýminjar. 11. Ýmis mannvirki. Í töflu 2 

má sjá minjaflokkana ásamt flokkum Monuments Type Thesaurus English Heritage, 

skilgreiningar á þeim og hverskonar fornleifar falla undir þá. 

Tafla 2. Minjaflokkar og skilgreiningar á þeim. 

 Minjaflokkar   Skilgreining  Fornleifar  

1 Bæjarstæði  

EH: domestic 

 

Mannvirki og ummerki eftir bústað 

fólks, heimili. 

Hýbýli, bæjarstæði, bæir, 

verbúðir, hellar, öskuhaugar. 

2 Landbúnaðarminjar Mannvirki sem tengjast landbúnaði. Útihús, gripahús, hlöður, kál- 

                                                 

140 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. Skráningarstaðlar fornleifa, 2013. Birna Lárusdóttir, 2011. 
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EH: agriculture and 

subsistence 

Vinnustaðir, ræktunarminjar, 

úthagaminjar. 

 

og kartöflugarðar, tún, akrar, 

myllur, beðasléttur, áveitur, 

stekkir, kvíar, nátthagar, 

borgir, smalakofar, sel, réttir.  

3  Sjávarútvegsminjar  

EH: maritime 

 

Mannvirki og athafnarsvæði sem 

tengjast sjósókn og fiskveiðum  

Lending, uppsátur, naust, 

bryggjur, bólverk, verstöðvar,  

fiskreitir, fiskbyrgi, 

siglingamerki, skipsflök. 

4 Trú, hefðir og 

legstaðir 

EH: religious ritual 

and funerary 

 

Minjar sem tengjast trú, hefðum og 

greftrun manna.  

Hof, hörgar, vé, blótkeldur, 

kuml, haugar, dysjar, 

kirkjugarðar, steinsetningar, 

kirkjur, bænhús, klaustur, 

helgisiðir, áletranir, 

þjóðsögur- og trú, álfar, 

huldufólk. og álagablettir.  

5 Þegnar og samfélag  

EH: civil, defence, 

education, gardens 

parks and urban 

spaces, health and 

welfare, recreational 

 

Samfélags- og stjórnsýslustofnanir. 

Það sem varðar opinber afskipti af 

þegnum landsins, heilsu, velferð og 

varnir. Menntun, fræðsla og allt sem 

tengist því. Garðar og opin svæði í 

þéttbýli. Afþreying, staðir og 

byggingar fyrir ýmiskonar 

afþreyingu. 

Þingstaðir, dómstaðir, 

aftökustaðir, opinberar 

bygging, ráðuneyti, spítalar, 

lögreglustöðvar, fangelsi, 

skólar, söfn o.fl. 

Samkomustaðir, 

almenningsgarðar, 

íþróttaminjar.  

6 Verslun og viðskipti  

EH: commercial 

Minjar sem tengjast verslun og 

viðskiptum.  

Verslunarstaðir, verslanir, 

markaðir, vöruhús, 

viðskiptahallir. 

7 Samgöngur og 

samskipti  

EH: transport, 

communications 

Allar leiðir á landi og sjó, frá a til b. 

Allt sem tengist samskiptum, 

merkja-/símasendingar og 

endurvarp. 

Vegir, götur, brýr, vörður, 

vöð, traðir, ferjustaðir, 

flugvellir, leiðamerki. 

8 Framleiðsluminjar  

EH: industrial 

Vinnslusvæði. 

Iðnaður, handverk, verksmiðja. 

Torfskurður, mógrafir, 

kolagrafir, járnvinnsla, 

rauðablástur, verksmiðjur.  

Námur. 

9 Sögustaðir  

EH: commemorative   

Staðir, minnismerki og náttúruleg 

fyrirbæri sem varðveita sameiginlegt 

minni þegnanna.  

 

Orrustuvellir, minnismerki, 

byggingar, styttur.  

10 Nýminjar 

 

Minjar yngri en 100 ára sem tengjast 

menningarsögu Íslendinga. 

Herminjar, rafstöðvar, stíflur, 

stíflugarðar, raf- og hitalagnir 

o.fl. 

11 Ýmsar minjar  

EH: unassigned, water 

supply and drainage  

Minjar sem falla ekki undir aðra 

flokka af einhverjum ástæðum. 

Vatns og frárennslislagnir, 

landamerki og eyktarmörk.  

Tóftir, rústir, garðlög, 

vörður, eyktarmörk, 

landamerki, brunnar, 

uppsprettur, frárennsli. 
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Fornleifar á Kjalarnesi eru skráðar undir 48 jarðir og voru 977 talsins þann 1. apríl 2015 

sem unnið var með í ritgerðinni. Þær voru flokkaðar eftir þessum minjaflokkum og sjá má 

niðurstöður flokkunarinnar í kafla fimm.  

4.6 Aðferðir 

Byrjað var á að fara yfir skráðar fornleifar á Kjalarnesi, fyrri rannsóknir og heimildir sem 

varða svæðið. Tekið var saman söguágrip eftir helstu heimildum og bætt við skráningu í 

Sarp þar sem það átti við. Skráningargögn voru síðan flutt frá gagnasafninu Sarp og úr 

útgefnum skýrslum í exelskjöl þar sem fornleifum var raðað í minjaflokka og þeim gefið 

gildi eftir því hvort þær voru sjáanlega á yfirborði við skráningu eða ekki. Valinn var staður 

í nágrenni við bæjarstæði á hverri jörð fyrir heimildarpunkt til að hnitsetja fornleifar sem 

skráðar eru eftir heimildum og/eða hafa ekki þekkta staðsetningu til að vinna með í 

kortagrunni. Niðurstöður flokkunar fornleifanna voru síðan settar fram í stöplariti fyrir 

hverja jörð og kortum sem gerð voru í ArcMap.   

5 Flokkaðar fornleifar á Kjalarnesi  

Fornleifar á Kjalarnesi eru skráðar undir 48 jarðir eins og jarðaskipting var 1847 þegar 

Jarðatal Johnsen. Númer jarðanna samanstendur af landnúmeri sem er fengið frá 

Fasteignaskrá og jarðanúmeri frá Jarðatali Johnsens. Býli sem hafa ekki númer voru 

hjáleigur eða jarðapartar og ekki í ábúð þegar Jarðatalið var tekið saman eru skráð undir 

aðrar jarðir. Hér var fylgt sömu landfræðilegu röð og við gerð Jarðabókar Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns á árunum 1704 og 1705 sem er ekki alveg sú sama og Jón 

Johnsens fylgdi við samantekt Jarðatalsins 1847.   

Fornleifunum á hverri jörð var raðað niður í minjaflokka og eru niðurstöður 

flokkunarinnar kynntar í eftirfarandi köflum undir nafni og númeri jarðarinnar. Nöfn flestra 

jarðanna hafa haldist óbreytt frá því þau voru nefnd fyrst í heimildum, helst að ritháttur 

hafi verið breytilegur á milli heimilda. Í byrjun hvers kafla er gerð grein fyrir stöðu 

skráningar á jörðinni og tæpt á rannsóknum sem þar hafa farið fram sem sagt er nánar frá í 

kaflanum Fyrri rannsóknir. Þá eru niðurstöður minjaflokkunar settar fram í stöplariti og 

fornleifar taldar upp eftir minjaflokkum sem þær falla undir og hvort þær eru sjáanlegar eða 

skráðar eftir heimildum og geta þá leynst undir sverði. Að lokum er sagt frá á 

athyglisverðum minjum á jörðinni.  
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Þerney 125775-270 

Átján fornleifar eru skráðar undir jörðina Þerney eftir heimildum sem falla í fimm flokka. 

Skráð var eftir heimildum 1999 og 2014. Vettvangsskráning hefur ekki farið fram þar en 

Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur fór í vettvangsferð í Þerney í maí 1983 og skráði 

þá hjá sér nokkra punkta sem skráð hefur verið eftir.141 Samkvæmt heimildum var óslitin 

byggð í Þerney frá því um 1200 fram til ársins 1934 þegar byggð lagðist þar af eða í um 734 

ár.  

 

 

Línurit 1. Flokkaðar fornleifar Þerney. 

Bæjarstæði: Þerney og hjáleigan Landakot.142 Landbúnaðarminjar: Tveir grjóthlaðnir 

garðar, annar til skjóls fyrir æðarvarp og hinn túngarður, fjárhús, kartöflugarður, hlaða og 

Þerneyjarsel eru skráð eftir heimildum.143 Sjávarútvegsminjar: Tvær bryggjur, mannvirki 

við aðallendingu eyjarinnar niður undan bænum, stakkstæði, naust, fiskreitur, tvö 

stakkstæði, grunnur Sjávarhúsa þar sem geymd voru net og fiskur og við Naustanes gæti 

hafa verið forn lendingarstaður.144 Trú, hefðir og legstaðir: Þerneyjarkirkja og 

                                                 

141 Guðmundur Ólafsson, 1991. 
142 BSSR-Þerney-125775-270-1, 17. 
143 BSSR-Þerney-125775-270-2, 5, 6, 10, 12, 18. 
144 BSSR-Þerney-125775-270-7, 11, 13, 14. 
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kirkjugarður eru skráð eftir heimildum.145 Ýmsar minjar: Tveir brunnar og tvær tóftir eru 

skráð eftir heimildum.146 

Athyglisverðar minjar Þerney  

Þerney fór í eyði 1934 og var síðasti bærinn sem stóð þar brenndur sennilega 1955, vegna 

slysahættu. Þegar Guðmundur Ólafsson var þar 1983 mátti sjá rústir síðustu húsanna sem 

stóðu þar um 1930, íbúðarhús og hlaða.  

Hjáleigan Landakot var byggð í skamman tíma frá því um 1674 til 1701, um 27 ár, en ekki 

er vitað hvar hún var. Þar má hugsanlega finna leifar undir sverði.  

Þerneyjarsel er skráð eftir heimild undir Þerney en sem fornleif undir Hrafnhóla þar sem 

nánar er fjallað um það.147 Þerney fékk ekki selstöðu eftir að Stardalur byggðist 1674 og þá 

fengið selstöðu í landi Hrafnhóla?  

Kirkja var í Þerney frá því um 1200 fram undir 1600. Samkvæmt máldögum Þerneyjarkirkju 

frá 1220 og 1397 átti einnig að greftra þar frá Þerney, Álfsnesi, Háheiði og Víðinesi eða í 

um 200 ár svo einhverjir hafa væntanlega verið grafnir í eyjunni.148 Kirkjan virðist hafa 

orðið að bænhúsi sem stóð þar með kirkjugarði fram á 19. öld samkvæmt umfjöllun í 

fornbréfasafninu.149 Engar heimildir eru um staðsetningu kirkjunnar eða kirkjugarðsins sem 

væntanlega hefur verið þar en hvorutveggja hefur að öllum líkindum verið í grennd við 

bæjarstæðið.150  

Nokkrar sjávarútvegsminjar var að finna í Þerney þegar Guðmundur Ólafsson var þar á 

ferð 1983. Á norðaustanverðri eyjunni var fiskireitur, hlaðinn garður og grunnur Sjávarhúsa 

þar sem geymd voru net og fiskur, rétt og bryggja.151 Aðallendingin var niður undan bænum 

og þar voru leifar af bryggju eða öðru mannvirki úr tré sem skorðað var norðan lendingar 

til að gefa skjól vorið 1983.152 Bryggja var einnig við Sjávarhús rétt austur af Stakkstæði.153 

                                                 

145 BSSR-Þerney-125775-270-15, 16. 
146 BSSR-Þerney-125775-270-3, 4, 8, 9. 
147 BSSR-Hrafnhólar-125690-10. 
148 Íslenzkt fornbréfasafn, I. b., bls. 413. IV. b., bls. 113. 
149 Íslenzkt fornbréfasafn, I. b., bls. 411.  
150 BSSR-Þerney-125775-270-15, 16. 
151 BSSR-Þerney-125775-270-7. 
152 Guðmundur Ólafsson, 1991. BSSR-Þerney-125775-270-14. 
153 BSSR-Þerney-125775-270-7. 
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Tvö stakkstæði voru vestast á Suðureyju annað beint norður af Tjörninni, hitt suðvestur af 

henni.154 

Landakot  

Hjáleigan er skráð undir Þerney.155 

Sundakot 181188-272 

Undir jörðina Sundakot eru skráðar átján fornleifar sem falla í sex flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir endurbætti og gerði vettvangsskráningu í 

desember 2002. Sólborg tók líka saman heimildir um skipalægið á Þerneyjarsundi „Höfnin 

við Þerney“.156 Nemendur Háskóla Íslands í fornleifafræði, þær Guðrún Jóna Þráinsdóttir, 

Jórunn Magnúsdóttir og Lísabet Guðmundsdóttir gerðu vettvangsskráningu haustið 2006 á 

vettvangsnámskeiði hjá Guðmundi Ólafssyni. Árið 2008 tók Anna Lísa Guðmundsdóttir 

saman og lagði mat á minjar vegna áætlaðra framkvæmda við Sundabraut 2 sem kæmu til 

með að hafa áhrif á minjar í Gufunesi, Eiði, Sundakoti, Glóru, Álfsnesi, Esjubergi og 

Móum. Að mati Önnu Lísu eru minjasvæði Sundakots og búðasvæði verslunarstaðarins við 

Þerneyjarsund einstakar minjar og engar þeim líkar í nágrenni Reykjavíkur, bæði hvað 

varðar aldur minjanna og menningarlegt gildi þeirra.157  

 

Línurit 2. Flokkaðar fornleifar Sundakoti. 

                                                 

154 BSSR-Þerney-125775-270-7, 11, 14. 
155 BSSR-Þerney-125775-270-17. 
156 Sólborg Una Pálsdóttir, e.d. Höfnin við Þerney. 
157 Anna Lísa Guðmundsdóttir, 2008. 
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Árið 1978 gerði Kristján Eldjárn staðfræðilega athugun við Leirvog og Þerneyjarsund sem 

voru skipalægi og kaupskipastaðir áður fyrr. Kristján taldi staðina vera undanfara 

Reykjavíkur sem miðstöð verslunar og gerði ráð fyrir að skipalægið á Þerneyjarsundi hefði 

leyst af höfnina í Leirvogi vegna versnandi hafnarskilyrða og tilkomu nýrrar skipagerðar og 

gerði ráð fyrir að aðsetur kaupmanna hefði verið í hvamminum niður af tóftum 

Sundakots.158 Heimildir geta um búsetu frá því um miðja 17. öld fram til ársins1886. 

Bæjarstæði: Tóftir Sundakots og öskuhaugur eru greinilegar.159 Landbúnaðarminjar: 

Leifar eru af túngarði, túni, kálgarði, útihúsi, fjárhúsi, gerði og stekk.160 

Sjávarútvegsminjar: Skipalægi við Þerneyjarsund er skráð eftir heimildum en leifar eru af 

hjall og fiskbyrgi.161 Verslun og viðskipti: Verslunarstaðurinn við Þerneyjarsund er 

skráður eftir heimildum og sjáanlegum mannvistarleifum í malarkambi við sjóinn.162 

Samgöngur og samskipti: Leifar eru af tröðum.163 Ýmsar minjar: Tvær rústir, tóft og 

varða eru greinilegar.164  

Athyglisverðar minjar Sundakoti  

Búsetuminjar Sundakots og meint búðasvæði verslunarstaðarins við Þerneyjarsund sem 

skráð er undir kotið eru hvorutveggja einstakar minjar, bæði hvað varðar aldur og 

menningarsögulegt gildi.  

Tóftir býlisins Sundakots eru austur og upp af Þerneyjarsundi. Bærinn virtist hafa verið 

fimm hús með kálgarði við, útihúsum og túngarði í kring.165 Stór öskuhaugur er 27 m í 

suðaustur frá bænum og var greinilegur í landslaginu við skráningu 2006. Hóllinn er 19 

metrar í ummál og um 1,50 metrar á hæð og talinn geta verið forn.166 Minjaheild býlisins er 

fágæt og gott dæmi um heildstæðar búsetuminjar frá þeim tíma.167  

                                                 

158 Kristján Eldjárn, 1980. 
159 BSSR-Sundakot-181188-272-1, 12.   
160 BSSR-Sundakot-181188-272-2, 3, 6, 7, 9, 17, 18.   
161 BSSR-Sundakot-181188-272-5, 10, 16. 
162 BSSR-Sundakot-181188-272-8. 
163 BSSR-Sundakot-181188-272-14. 
164 BSSR-Sundakot-181188-272-4, 11, 13, 15. 
165 BSSR-Sundakot-181188-272-1. 
166 BSSR-Sundakot-181188-272-12. 
167 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls.414. Kristján Eldjárn, 1980, bls. 33. 
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Grjóthlaðin tóft niður við sjávarmál sem Kristján Eldjárn taldi að hefði verið hjallur og rúst 

af fiskbyrgi vestur af meintu búðasvæði eru fágætar sjávarútvegsminjar.168 Einnig steinaröð í 

fjöruborðinu sem hverfur á flóði og gæti verið leifar af lendingu eða höfn.169  

Þerneyjarsund er gott skipalægi og þar var ein af helstu skipahöfnum áður fyrr.170 Elsta 

heimild um höfn þar er aða finna hjá staðkunnugum höfundi Kjalnesingasögu frá því um 

1300 og skjöl frá byrjun 15. aldar sýna fram á verslun og viðskipti við sundið en fræðimenn 

greinir á um á hvaða tímabili það hefur verið. Kristján Eldjárn taldi að lendingarstaður og 

aðsetur kaupmanna hefði verið neðan við Sundakot fyrir innan allháan malarkamb á mjög 

þýfðu flatlendi fyrir neðan Sundakotstúnið og væri staðurinn sem bændur sögðu Árna 

Magnússyni frá um 1700 og hann sá jafnvel líka.171 Kristján taldi að þar hefði verið miðstöð 

verslunar „með Sundum“ sem kalla mætti undanfara Reykjavíkur og ætti að varðveita hann 

eins og hann er. Guðmundur Ólafsson og fleiri hafa tekið undir þessa skoðun um 

staðsetningu verslunarstaðarins og við vettvangskönnun 2001 á svæðinu fundust engar 

rústir á yfirborði en mannvistarleifar fundust við malarkambinn, móaska og torfveggur, 

sem styður þessa staðsetningu búða kaupmanna.  

Minjar á þessu svæði eru í mikilli hættu ef af lagningu Sundabrautar verður og áður en það 

verður þarf að leggja drög að varðveislu eða frekari rannsóknum á verslun og búsetu á 

svæðinu. Þarna er um einstakan minjastað að ræða og kannski er vert að friðlýsa hann eins 

og Kristján Eldjárn taldi á sínum tíma.  

Víðines 125772-271 

Undir jörðina Víðines eru skráðar nítján fornleifar sem falla í fimm flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Sólborg Una Pálsdóttir gerði vettvangsskráningu í september 

2003 og þá kom í ljós að töluvert af minjum hafði horfið undir yngri byggingar. Jörðin 

liggur að sjó og Jarðabókin getur um heimræði 1704 en engar minjar sem tengjast sjósókn 

eru skráðar á jörðina. Jarðarinnar er getið í heimildum frá því um 1200. 

                                                 

168 BSSR-Sundakot-181188-272-5. Guðrún Jóna Þráinsdóttir, Jórunn Magnúsdóttir og Lísabet 
Guðmundsdóttir. (2006). Sundakot á Kjalarnesi: fornleifaskráning. Óútgefin skýrsla. Gögn Borgarsögusafns 
Reykjavíkur. BSSR-Sundakot-181188-272-16. 
169 BSSR-Sundakot-181188-272-8. 
170 BSSR-Sundakot-181188-272-1. 
171 Kristján Eldjárn, 1980, bls. 34. 
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Línurit 3. Flokkaðar fornleifar Víðinesi. 

Bæjarstæði: Víðines.172 Landbúnaðarminjar: Grjóthlaðnir kál- og túngarðar, sem sjá má 

leifar af, auk fimm útihúsa, kálgarðs og stekks, sem skráð eru eftir heimildum.173 

Samgöngur og samskipti: Traðir sem lent hafa undir núverandi heimtröð eru skráðar 

eftir heimild.174 Framleiðslustaðir: Tveir mótekjustaðir skráðir eftir heimildum.175 Ýmsar 

minjar: Fjögur landamerki og eitt mannvirki sem skráð eru eftir heimildum.176 

Athyglisverðar minjar Víðinesi  

Bæjarstæði Víðiness virðist hafa horfið vegna seinni tíma framkvæmda. Samkvæmt 

túnakorti frá 1916 hefur eldra bæjarstæði verið á sama stað og yngsta íbúðarhúsið sem 

byggt var um 1970 en hefur nú verið rifið.177 

Álfsnes 125650-273 

Undir jörðina Álfsnes eru skráðar 31 fornleifar sem falla í sjö flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Jóna Kristín Ámundadóttir endurbætti og gerði vettvangsskráningu árið 

2002. Nemendur í fornleifafræði við Háskóla Íslands, þau Atli Birkir Kjartansson og 

Berglind Þorsteinsdóttir gerðu fornleifaskráningu á námskeiði haustið 2006 og bættust þá 

við þrennar fornleifar. Anna Lísa Guðmundsdóttir tók saman og lagði mat á minjar 2008 

                                                 

172 BSSR-Víðines-125772-271-1, 2. 
173 BSSR-Víðines-125772-271-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16. 
174 BSSR-Víðines-125772-271-11. 
175 BSSR-Víðines-125772-271-12, 13. 
176 BSSR-Víðines-125772-271-9, 14, 17, 18, 19. 
177 BSSR-Víðines-125772-271-1, 2. ÞÍ: Túnakort, Víðines 1916. 
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vegna áætlaðra framkvæmda við Sundabraut 2. Tveir kostir komu fram, ytri og innri leið. 

Niðurstöður voru að framkvæmdir við báða kosti færu yfir hluta af gömlu túnum Álfsness 

og hefðu áhrif á þrjá minjastaði sem þyrfti að rannsaka áður. Ytri leið myndi hafa áhrif á 

Stekkjarétt (273-26), Kúagerði (273-15) og naustið (273-16). Innri leið hefði áhrif á 

Stekkjarétt (273-26), naustið (273-16) og beitarhús (273-26).178 

Samkvæmt heimildum var búseta í Álfsnesi frá landnámi fram til ársins 1989. Mikið af 

minjum hefur horfið í Álfsnesi vegna verklegra framkvæmda við yngri byggingar.  

 

Línurit 4. Flokkaðar fornleifar Álfsnesi. 

Bæjarstæði: Álfsnes, Háheiði.179 Landbúnaðarminjar: Leifar af fjórum útihúsum, garðlag 

og rétt, auk fjögurra útihúsa og fjárborgar sem skráð eru eftir heimildum.180 

Sjávarútvegsminjar: Leifar tveggja nausta og hjallur, auk hjalls sem skráður er eftir 

heimild.181 Trú, hefðir og legstaðir: Munnmæli um Helgusker (Skúli Magnússon kallar það 

Helgasker), sögn um huldufólk í Hulduhól og bænhús, allt minjar sem skráðar eru eftir 

heimildum en Hulduhóll er enn til staðar.182 Framleiðslustaðir: Þrír mógrafarstaðir, 

skráðir eftir heimildum.183 Nýminjar: Ferhyrndur grunnur hlaðinn og steyptur, 

herminjar.184 Ýmsar minjar: Tvær eru sjáanlegar, brunnur og landamerkið Fálkavarða, en 

                                                 

178 Anna Lísa Guðmundsdóttir, 2008, bls. 56.  
179 BSSR-Álfsnes-125650-1, 31. 
180 BSSR-Álfsnes-125650-273-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 26.  
181 BSSR-Álfsnes-125650-273-16, 17, 23, 28. 
182 BSSR-Álfsnes-125650-273-12, 19, 22. 
183 BSSR-Álfsnes-125650-273-13, 18, 27. 
184 BSSR-Álfsnes-125650-273-29. 
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heimildir eru um landamerkin Markastein, markaþúfu og uppspretturnar Kaldadý og 

Volgadý þar sem þveginn var þvottur.185 

Athyglisverðar minjar Álfsnesi  

Bæjarstæði í Álfsnesi er á sama stað og þegar túnakort var gert 1916. Þar stendur steinsteypt 

hús sem byggt var inn í torfbæjarröðina, sennilega 1930, ásamt yngri byggingum, en engar 

leifar eru eftir af gamla torfbænum.186  

Bæjarstæði Háheiðar hefur ekki fundist á vettvangi en jörðin var í eigu Þerneyjarkirkju frá 

1220 til 1575 þegar hún var lögð undir Álfsnes.187 

Bænhús var í Álfsnesi samkvæmt máldögum Þerneyjarkirkju, í það minnsta frá 1220 til 

1269.188 Engar heimildir eru um hvar það hefur staðið en væntanlega skammt frá 

bæjarstæðinu.189  

Þrennar sjaldgæfar sjávarútvegsminjar eru á grandanum milli Tjarnarinnar og Álfsnesvíkur. 

Þar er um að ræða tvö grjóthlaðin naust og fiskhjall.190 Minjarnar eru að hverfa undir vatn 

þar sem vatnsborð tjarnarinnar er að hækka og Anna Lísa Guðmundsdóttir telur að land sé 

að síga þar.  

Háheiði 

Býlið er skráð undir Álfsnes.191 

Glóra 181189-274 

Undir jörðina Glóru eru skráðar sextán fornleifar allar vel greinilegar sem falla í sex flokka. 

Skráð var eftir ritheimildum 1999 og Sólborg Una Pálsdóttir gerði viðbætur og 

vettvangsskráningu haustið 2003. Atli Birkir Kjartansson og Berglind Þorsteinsdóttir 

nemendur í fornleifafræði í Háskóla Íslands gerðu fornleifaskráningu í Álfsnesi og Glóru 

2006 á vettvangsnámskeiði hjá Guðmundi Ólafssyni. Við þá skráningu bættust við einar 

fornleifar í Glóru.192 Gert var mat á umhverfisáhrifum Sundabrautar 2008 og þá mat Anna 

Lísa Guðmundsdóttir óraskað minjasvæði Glóru einstakt, einkum vegna minjaheildar 

                                                 

185 BSSR-Álfsnes-125650-273-10, 11, 24, 25, 30. 
186 ÞÍ: Túnakort, Álfsnes með Glóru 1916. 
187 BSSR-Álfsnes-125650-273-1; 31. 
188 Íslenzkt fornbréfasafn, I. b., bls. 413, II. b., bls. 64. 
189 BSSR-Álfsnes-125650-273-12. 
190 BSSR-Álfsnes-125650-273-16, 17, 28. 
191 BSSR-Álfsnes-125650-273-31. 
192 BSSR-Glóra-181189-274. 
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býlisins. Einnig eru skreiðarbyrgi sem eru á holtunum í kring líka einstakar minjar. Anna 

Lísa taldi Glóru vera góðan fulltrúa fyrir hjáleigu frá 20. öld í nágrenni Reykjavíkur og fáir 

staðir státi af svo heillegum minjum sem sýna heilt bæjarstæði. Framkvæmdir vegna 

Sundabrautar koma til með að liggja að bæjarstæðinu og eru fjárhúsrúst og útihús á 

mörkum framkvæmdarsvæðisins.193 Heimildir eru um búsetu í Glóru frá því fyrir 1700 fram 

til 1896 eða í um tvö hundruð ár og aftur frá 1928-1935 í sjö ár.194  

 

 

Línurit 5. Flokkaðar fornleifar Glóru. 

Bæjarstæði: Glóra.195 Landbúnaðarminjar: Sex útihús og túngarður.196 

Sjávarútvegsminjar: Tvö grjóthlaðin fiskbyrgi.197 Samgöngur og samskipti: Götuslóði 

sem liggur með túngarðinum niður að sjó.198 Nýminjar: Tveir steyptir húsgrunnar og ofn 

frá tímum hersetunnar.199 Ýmsar minjar: Tóft, rúst og brunnur.200 

Athyglisverðar minjar Glóru 

Minjasvæði Glóru eru einstakt og búsetuminjar á bæjarstæðinu eru fágætar með óraskaðri 

minjaheild býlis fyrir tíma vélvæðingar með tóftum bæjarins og útihúsa. Tóftir bæjarins eru 

á gróinni hæð sem hallar til norðurs gegnt bænum Álfsnesi. Stór grasivaxin rúst með 

nokkrum hólfum, veggjum úr torfi og grjóti, veggjahæð mest 110 metrar. Kartöflugarður 

                                                 

193 Anna Lísa Guðmundsdóttir, 2008, bls. 48. 
194 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 403, 409. 
195 BSSR-Glóra-181189-274-1. 
196 BSSR-Glóra-181189-274-2, 3, 4, 6, 7, 11, 12. 
197 BSSR-Glóra-181189-274-5, 15. 
198 BSSR-Glóra-181189-274-13. 
199 BSSR-Glóra-181189-274-9, 10. 
200 BSSR-Glóra-181189-274-8, 14, 16. 
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fyrir framan og leifar af túngarði og útihúsum í kring. Minjaheild býlisins er fágæt og er gott 

dæmi um búsetuminjar í byrjun tuttugustu aldarinnar.201  

Tvö grjóthlaðin fiskbyrgi á holtinu fyrir ofan eru einnig fágætar sjávarútvegsminjar.202 

Fitjakot 125648-275 

Undir jörðina Fitjakot eru skráðar nítján fornleifar sem falla í sex flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir endurbætti og gerði vettvangsskráningu haustið 

2003. Heimildir eru um búsetu í Fitjakoti frá 1395.  

 

Línurit 6. Flokkaðar fornleifar Fitjakoti.  

Bæjarstæði: Eldra bæjarstæði Fitjakots.203 Landbúnaðarminjar: Leifar útihúss og 

kálgarðs, auk þriggja útihúsa, kálgarðs, túns og stöðuls sem eru skráð eftir heimildum.204  

Samgöngur og samskipti: Leifar af heimtröð, auk vegar og vaðs sem skráð eru eftir 

heimildum.205 Framleiðslustaðir: Mótekjustaður, skráður eftir heimild.206 Nýminjar: 

Leifar af steyptum brunni og túngarði.207 Ýmsar minjar: Varða og þrjú landamerki sem 

skráð eru eftir heimildum.   

Athyglisverðar fornleifar Fitjakoti  

                                                 

201 BSSR-Glóra-181189-274-1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12. 
202 BSSR-Glóra-181189-274-5, 15. 
203 BSSR-Fitjakot-125675-1. 
204 BSSR-Fitjakot-125675-2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 19. 
205 BSSR- Fitjakot 125675-6, 12, 13. 
206 BSSR- Fitjakot 125675-9. 
207 BSSR-Fitjakot-125675-10, 14. 
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Gamli bæjarhóllinn í Fitjakoti er á Brunnhól á norðurbakka Leirvogsár og blasa rústirnar 

við vegfarendum sem aka norður yfir ána á vinstri hönd. Við vettvangskönnun 2003 taldi 

Sólborg Una Pálsdóttir að rústin væri kjallari húss sem byggt hefði verið yfir eldri bústað. 

Þá stóð enn hluti af strompi og tröppur sem hafa legið inn á fyrstu hæð utan frá. 

Væntanlega hefur hér verið um að ræða timburhús sem byggt var 1930 með hlöðnum 

kjallara og ljósmynd er af í bókinni Kjalnesingar.208 Greina mátti hleðslur með rústinni að 

sunnan- og vestanverðu sem gætu verið leifar eldri búsetu.209   

Varmadalur 125765-277 

Undir jörðina Varmadal eru skráðar 21 fornleifar. Skráð var eftir ritheimildum 1999. 

Sólborg Una Pálsdóttir endurbætti og gerði vettvangsskráningu veturinn 2002. Elín Ósk 

Hreiðarsdóttir gerði fornleifaskráningu í Varmadal 2006 vegna deiliskipulags á 176,98 ha 

reit á jörðinni. Elín fór á vettvang og skráði eftir ritheimildum, örnefnaskrá, túnakorti og 

staðkunnugum heimildarmanni. Skráning hennar leiddi í ljós 20 minjastaði en þar af voru 

sjö á svæði sem tilheyrði ábúendum og var ekki tekið til deiliskipulags. Á því svæði er 

bæjarhóllinn, öskuhaugar og flest útihúsanna, þar sem mestar líkur eru á að rekast á 

umfangsmiklar fornleifar. Hinir minjastaðirnir þrettán sem voru innan deiliskipulags töldust 

allir í hættu vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Óraskaðar fornleifar voru fimm innan 

skipulagsreits. Elín taldi að eitthvað af minjum í Varmadal hefði horfið við seinni tíma 

framkvæmdir við núverandi byggingar og túnasléttun.210  

Bæjarstæði: Varmadalur.211 Landbúnaðarminjar: Ummerki eru eftir stekk, útihúsi, áveitu, 

kálgarð og kartöflukofa en þrjú útihús, fjárhús, túngarður og kálgarður er skráð eftir 

heimildum.212 Samgönguminjar: Traðir, sýsluvegur og Brúarreitur vað yfir Leirvogsá á 

veginum eru sjáanlegar.213 Framleiðslustaðir: Mógröf er skráð eftir heimild.214 Nýminjar: 

Leifar heimarafstöðvar frá 1932.215 Ýmsar minjar: Landamerki og horfin þúst eru skráð 

eftir heimildum en brunnur er sjáanlegur.216  

                                                 

208 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 437. 
209 BSSR-Fitjakot-125675-275-1. 
210 Elín Hreiðarsdóttir, 2006, bls. 4. 
211 Elín Hreiðarsdóttir, 2006, bls. 13. 
212 BSSR-Varmadalur-125765-2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 21. 
213 BSSR-Varmadalur-125765-11, 14, 16. 
214 BSSR-Varmadalur-125765-9. 
215 BSSR-Varmadalur-125765-18. 
216 BSSR-Varmadalur-125765-8, 19, 20. 
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Línurit 7. Flokkaðar fornleifar Varmadal. 

Athyglisverðar minjar Varmadal  

Stór og mikill bæjarhóll er í Varmadal. Þar stendur enn steinsteypt íbúðarhús frá 1892 sem 

teiknað var á túnakort 1916.217 Það er með elstu uppistandandi húsum á Kjalarnesi og er 

eitt af elstu steinsteyptu húsunum á Íslandi. Elín Hreiðarsdóttir taldi að bæjarhólinn væri 

um 60 x 70-80 metra og allt að 2 metrar á hæð og líklegt að þar leynist minjar undir sverði. 

Hólnum hefur eitthvað verið raskað vegna annarra mannvirkja en Jón Sverrir Jónsson, 

ábúandi í Varmadal taldi líklegt að eldri bær úr torfi og grjóti hefði verið á sama stað.218  

Ummerki og leifar tveggja rafstöðva eru við Leirvogsá austur af bænum. Eldri rafstöðin var 

byggð 1932 en þremur árum síðar var byggð steinsteypt rafstöð aðeins austar um 780 metra 

austnorðaustur af bænum.219  

Gamli Sýsluvegurinn lá í gegnum alla landareign Varmadals og sést ennþá á nokkrum 

stöðum til að mynda sem ruddur slóði frá Leirvogsá og upp að malarslóða á um 70 m kafla. 

Brúarreitur er vað yfir hann um 130 metrum suðvestan við brúna á gamla veginum.220   

Stardalur 125755-278 

Undir jörðina Stardal eru skráðar 73 fornleifar sem falla í sjö flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Flestallar eru skráðar eftir ítarlegum örnefnalýsingum en þar 

                                                 

217 ÞÍ: Túnakort, Varmadalur 1916. 
218 Elín Hreiðarsdóttir, 2006, bls. 12-13. 
219 Elín Hreiðarsdóttir, 2006, bls. 19-20. 
220 Elín Hreiðarsdóttir, 2006, bls. 16.  
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hefur ekki farið fram skráning á vettvangi. Af heimildum er ljóst að í Stardal má finna leifar 

eftir selstöður undir sverði í kringum bæjarstæði en einhverjar hafa horfið undir yngri 

byggingar. Samkvæmt heimildum hefur verið búseta þar frá 1674. 

 

Línurit 8. Flokkaðar fornleifar Stardal. 

Bæjarstæði: Stardalur, Sámsstaðir og Leirvogsvatn eru greinileg en Skáli Ingólfs og 

Akurvellir eru skráð eftir heimildum.221 Landbúnaðarminjar: Túngarður, kálgarður, tvö 

útihús, tvö fjárhús, beitarhús, sauðahús, sumarfjós, tólf selstöður, kvíar, fjögur engjalönd, 

beitiland, slægjur og tún er skráð eftir heimildum en ein grjóthlaðin fjárhústóft er líka 

sjáanleg.
222

 Sjávarútvegsminjar: Vör við Leirvogsvatn og hjallur heima við bæ.223 Trú, 

hefðir og legstaðir: Örnefnið Draugafoss, Háadys í Svínaskarði og örnefni og sögn um 

Útburðarfoss.224 Framleiðslustaðir: Tveir mógrafarstaðir, torfristustaður og móþurrkunar 

staður eru skráðir eftir heimildum.225 Samgöngur og samskipti: Þjóðleiðirnar Múlagata og 

Svínaskarð og vegur um Illaklif eru skráðar eftir heimildum.226 Ýmsar minjar: Sex 

eyktarmörk, þrjú landamerki, tófugreni, tóft, mannvirki, köld og heit uppspretta, tvær 

keldur, þrír vegvísar og sjö örnefni.227  

Athyglisverðar minjar Stardal  

                                                 

221 BSSR-Stardalur-125755-278-1, 15, 49, 51, 61. 
222 BSSR-Stardalur-125755-278-10, 16, 17, 29. 
223 BSSR-Stardalur-125755-278-31, 58. 
224 BSSR-Stardalur-125755-278-40, 52, 56. 
225 BSSR-Stardalur-125755-278-6, 14, 44. 
226 BSSR-Stardalur-125755-278-6, 14, 44. 
227 BSSR-Stardalur-125755-278-5, 7, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 46, 47, 48, 50, 53, 
54, 55, 70, 72. 
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Það sem vekur athygli þegar fornleifar í Stardal eru skoðaðar er hversu margar þær eru þrátt 

fyrir að þar hafi ekki farið fram skráning á vettvangi og er það vegna ítarlegra 

örnefnalýsinga.  

Fimm bæjarstæði eru skráð undir Stardal. Núverandi bæjarstæði Stardals er það sama og 

þegar túnakort var gert 1916.228 Samkvæmt heimildum má sennilega finna þar 

selstöðuminjar frá því fyrir 1674, þegar  byggt var upp í Stardal.229  

Skáli sem Ingólfur Arnarson lét gera á Skálafelli stuttu eftir að hann settist að í Reykjavík 

samkvæmt heimildum.230 

Sámsstaðir er gamalt eyðibýli sem var farið í eyði fyrir minni manna 1704 en þá sagði 

almannarómur að þar hefði verið kirkjustaður sem hefði lagst í auðn í drepsótt sem gekk 

yfir landið. Rústir Sámsstaða eru einar af fernum friðuðum fornleifum á Kjalarnesi, 

Matthías Þórðarson friðlýsti rústirnar 1938 sem kvöð á jörðinni Stardal.
231

 Ekki er 

ósennilegt að á Sámsstöðum hafi verið selstaða. 

Grasbýlið Leirvogsvatn nefndist Svanavatn fram til ársins 1949 var við norðanvert 

Leirvogsvatn. Sennilega byggt fyrst 1930 til 1972 þegar síðasti ábúandinn flutti. Húsið hefur 

verið rifið á einhverjum tíma en sjá má steyptan grunn þess við útfall Leirvogsvatns.232 Ef 

landamerki eru við útfall Leirvogsvatns tilheyrir rústin sennilega Mosfellsbæ.  

Akurvellir er meint býli eftir örnefni og tóftum innarlega í Stardal á milli Bolagils og 

Beinagils. Þar voru tóftir um miðja 20. öldina sem áin var að rífa niður og garðlag til að 

verja tún fyrir ánni og talið var að þar hefði verið býli til forna.233 Þar og neðar í dalnum við 

Flángil er líklegra að hafi verið selstöður en ekki býli.  

Einstök og falleg grjóthlaðin beitarhúsatóft er við Leirvogsá neðan við klettastöpulinn Ríp. 

Jónas Jónasson frá Svínadal í Húnavatnshreppi ábúandi í Stardal 1855 byggði þar þrjú 

samstæðuhús úr grjóti sem hafa rúmað 150 fjár og heytóft fyrir þeim öllum. Þetta voru 

garðahús sem þá voru ekki algeng á Suðurlandi en tíðkuðust nyrðra234  

                                                 

228 ÞÍ: Túnakort, Stardalur 1916. 
229 BSSR-Stardalur-125755-278-1. 
230 BSSR-Stardalur-125755-278-15. 
231 Skrá um friðlýstar fornleifar, 1990, bls. 16. BSSR-Stardalur-125755-278-51. 
232 BSSR-Stardalur-125755-278-49. 
233 SÁM: Örnefnasafn, Stardalur-125755-278-1. BSSR-Stardalur-125755-278-61. 
234 BSSR-Stardalur-125755-8. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands, einstaklingar. SÁM: Örnefnasafn, 
Stardalur-125755-1. 
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Áður en byggt var upp í Stardal 1674 voru þar selstöður frá mörgum bæjum í Mosfellssveit 

og Kjalarnesi og heimildir eru fyrir selstöðum frá ellefu bæjum.235 Samkvæmt heimildum og 

eftir lýsingum Egils J. Stardal að dæma er líklegt að finna megi selstöðuminjar í kringum 

bæjarstæðið í Stardal ef þeirra væri leitað þó einhverjar hafi horfið undir yngri byggingar.236 

Örnefnið Sumarfjós sem fylgir mannvirki í túninu vekur líka athygli og er vísbending um 

kúasel.237 

Tvær þjóðleiðir, Múlagata forn þjóðleið sem lá við túngarðinn í Stardal og austur með 

Múlanum sunnanverðum og gamla þjóðleiðin í Kjósina um Svínaskarð.238  

Volg uppspretta, um 30°, er vestan í Laugarhól samkvæmt örnefnalýsingum.239  

Akur-örnefni eru nokkur í Stardal. Akurvallalækur, Akurvallamói, Akurvallakelda eru upp á 

dalnum fyrir ofan bæinn þar sem Akurvellir, meint býli, er talið hafa verið og gætu dregið 

nöfn af því.
240

 

Sámsstaðir 

Býlið er skráð undir Stardal.241  

Hrafnhólar 125690-276 

Undir jörðina Hrafnhóla eru skráðar 25 fornleifar sem falla í fimm flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Árið 2012 fór fram fornleifaskráning á Hrafnhólum á vegum 

Fornleifastofnunar Íslands og sá Birna Lárusdóttir um framkvæmd og skýrslugerð. Birna 

skráði eftir örnefnalýsingum, jarðabókum og staðkunnugum heimildarmönnum, gekk á alla 

þekkta minjastaði og skrásetti eftir venju 24 fornleifar í landi jarðarinnar.242 Árið 2007 

skráði Ómar Smári Ármannsson og teiknaði upp seljarústir Varmársels, Þerneyjarsels og 

Esjubergssels og Margrét Björk Magnúsdóttir gerði aldursgreiningu á húsum í þessum 

sömu seljum útfrá gjóskulögum 2011 sem leiddi í ljós gjóskulag úr Kötlu frá því um 1500 í 

torfi þeirra allra.243 Samkvæmt heimildum hefur verið búseta á jörðinni af og til að minnsta 

kosti frá 1688. 

                                                 

235 BSSR-Stardalur-125755-278-9, 11, 12, 27, 43, 63, 65, 66, 67, 68, 69. 
236 SÁM: Örnefnasafn, Stardalur-125755-1. 
237 BSSR-Stardalur-125755-278-57. SÁM: Örnefnasafn, Stardalur-125755-1.  
238 BSSR-Stardalur-125755-278-6, 14. 
239 SÁM: Örnefnasafn, Stardalur-125755-2, 3. BSSR-Stardalur-125755-278-55. 
240 SÁM: Örnefnasafn, Stardalur-125755-1.  
241 BSSR-Stardalur-125755-278-52. 
242 Birna Lárusdóttir, 2012, bls. 5. 
243 Ómar Smári Ármannsson, 2007. Margrét Björk Magnúsdóttir, 2011b.  
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Línurit 9. Flokkaðar fornleifar Hrafnhólum. 

Bæjarstæði: Eldra bæjarstæði Hrafnhóla.244 Landbúnaðarminjar: Tveir túngarðar, þrjú 

sel, stekkur og Hrafnhólarétt eru greinileg en kálgarður og selstaða frá Skrauthólum eru 

skráð eftir heimild.
245

 Samgöngur og samskipti: Greinileg leiðir og götur í átt að Stardal, 

gata um Bæjarskarð, selgata að Esjubergsseli og reiðgötur á þjóðleiðinni um Svínaskarð.246 

Framleiðslustaðir: Heimildir eru um þrjá mótekjustaði og ummerki eru eftir tvo.247 Ýmsar 

minjar: Tvær tóftir, þúst, landamerki og hleðsla eru greinilegar en landamerki er skráð eftir 

heimild.248 

Athyglisverðar minjar Hrafnhólum 

Eldra bæjarstæði Hrafnhóla var um 250 metra austur af núverandi bæjarstæði undir 

Bæjarskarði. Engar rústir eru sjáanlegar á yfirborði nema smáhólar á tveim, þrem stöðum 

sem Birna Lárusdóttir taldi við vettvangsskráningu 2012 að gætu verið leifar af bæjarhól og 

taldi herforingjaráðskort frá 1909 bestu heimildina um staðsetningu.
249

  

Varmársel, Þerneyjarsel og Esjubergssel eru einstakir minjastaðir. Tóftir seljanna eru 

einstakar minjar sem bera vitni um horfna atvinnuhætti, eru skýrar í landslaginu og standa 

                                                 

244 Birna Lárusdóttir, 2012, bls. 10-27. BSSR-Hrafnhólar-125690-276-2. 
245 Birna Lárusdóttir, 2012, bls. 10-27. BSSR-Hrafnhólar-125690-276-4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16. 
246 Birna Lárusdóttir, 2012, bls. 10-27. BSSR-Hrafnhólar-125690-276-15, 19, 25, 26. 
247 Birna Lárusdóttir, 2012, bls. 10-27. BSSR-Hrafnhólar-125690-276-6, 20, 23, 24. 
248 Birna Lárusdóttir, 2012, bls. 10-27. BSSR-Hrafnhólar-125690-276-1, 12, 17, 18, 21, 22. 
249 Birna Lárusdóttir, 2012, bls. 10-11. BSSR-Hrafnhólar-125690-276-2.  
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vel.
250

 Samkvæmt aldursgreiningu útfrá gjóskulögum á húsum í seljunum voru þau öll 

byggð eða endurgerð eftir 1500 sem gæti tengst uppbygginu í Stardal um 1674.251 

Hrafnhólarétt er grjóthlaðin rétt undir stórum steini sem stendur enn vel.
252

 

Fjórar greinilegar leiðir eru frá bænum upp Bæjarskarð, alfaraleið um Svínaskarð, selgata að 

Esjubergsseli og leið í átt að Stardal.  

Þverárkot 122776-279 

Undir jörðina Þverárkot eru skráðar níu fornleifar eftir heimildum sem falla í fimm flokka. 

Skráð var eftir ritheimildum 1999 en ekki hefur farið fram vettvangskönnun. Heimildir geta 

um búsetu þar frá 1695. 

 

Línurit 10. Flokkaðar fornleifar Þverárkoti. 

Bæjarstæði: Þverárkot.253 Landbúnaðarminjar: Fjögur útihús og kálgarður.254 Trú, hefðir 

og legstaðir: Fremridys og Innradys.255 Samgöngur og samskipti: Gata sem liggur að 

bænum.256 Framleiðslustaðir: Tveir mótekjustaðir.257  

Athyglisverðar minjar Þverárkoti  

                                                 

250 BSSR-Hrafnhólar-125690-276-7, 8, 10. 
251 Margrét Björk Magnúsdóttir, 2011b, bls. 24. 
252 BSSR-Hrafnhólar-125690-276-16. 
253 BSSR-Þverárkot-125776-279-1. 
254 BSSR-Þverárkot-125776-279-2, 3, 4, 5. 
255 BSSR-Þverárkot-125776-279-7. 
256 BSSR-Þverárkot-125776-279-6. 
257 BSSR-Þverárkot-125776-279-8, 9. 

1 

4 

1 1 
2 

9 

Þverárkot 

Sjáanlegar Heimild



61 

 

Þegar túnakort hefur verið strekkt yfir nýlega loftmynd virðist eldra bæjarstæði Þverárkots 

hafa verið á sama stað og núverandi og svo búast má við því að minjar hafi raskast vegna 

framkvæmda.258  

Fremridys og Innridys eru örnefni á tveimur allstórum manngerðum grjóthólum efst á 

Svínaskarði sem kallast Dysin. Egill J. Stardal segir í lýsingu sinni á Esju og nágrenni að þar 

hafi tæplega nokkur mannvera verið dysjuð en ferðamenn hafi gert það að venju sinni að 

bæta steini í Dysina sér til fararheilla. Önnur þessara meintu dysja er væntanlega Hádys sem 

skráð er undir Stardal.259 

Gröf 181190-280 

Fimmtán fornleifar eru skráðar eftir heimildum undir jörðina Gröf sem falla í fjóra flokka. 

Skráð var eftir ritheimildum 1999 og 2014. Ekki hefur farið fram skráning á vettvangi en 

nokkrar minjar voru hnitsettar eftir loftmynd.   

 

Línurit 11. Flokkaðar fornleifar Gröf (Norður- Gröf). 

Bæjarstæði: Gröf, eldra bæjarstæði.260 Landbúnaðarminjar: Sex útihús, tún, hlaða, sel, 

garður og kálgarður.261 Framleiðslustaður: Mógrafarmýri.262 Ýmsar minjar: Landamerkin 

Hátindur og Breiðigeiri.263 

                                                 

258 BSSR-Þverárkot-125776-279-1. ÞÍ: Túnakort, Þverárkot 1916.  
259 BSSR-Þverárkot-125776-279-7. Egill J. Stardal, 1985,bls. 92. BSSR-Stardalur-125755-278-52. 
260 BSSR-Gröf-181190-280-1. 
261 BSSR-Gröf-181190-280-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14. 
262 BSSR-Gröf-181190-280-8. 
263 BSSR-Gröf-181190-280-13, 15. 
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Athyglisverðar minjar Gröf (Norður-Gröf) 

Þegar túnakort hefur verið strekkt yfir nýlegar loftmyndir má sjá að eldra bæjarstæði í Gröf 

var um 30 metra suðaustur af íbúðarhúsinu Kistufelli og af loftmynd að dæma gætu verið 

einhver ummerki eldri bygginga.264 Á loftmyndum má sjá tóftir útihúsa sem teiknuð voru á 

túnakortið og grjótgarð sem Einar Jónsson, sem bjó í Gröf á árunum 1883-1920, hlóð en 

hann byggði fyrstu hlöðuna sem byggð var í hreppnum við lambhús í Kúalág.265 Þar er því 

sennilega sjáanlegt búsetulandslag.  

Vellir 125769-281 

Á Völlum eru skráðar tuttugu fornleifar sem falla í fimm flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Sólborg Una Pálsdóttir gerði vettvangskönnun haustið 2003.    

 

Línurit 12. Flokkaðar fornleifar Völlum.  

Bæjarstæði: Vellir, eldra bæjarstæði.266 Landbúnaðarminjar: Leifar eru af kálgarði og 

útihúsi en tvö útihús, tveir túngarðar, stekkur, fjárhús, fjögur tún, engi og fjárborg á 

Borgarholti, sem gerð var að hestarétt, eru skráðar eftir heimild.267 Samgöngur og 

samskipti: Heimtröð sjáanleg að hluta.268 Framleiðslustaðir: Tveir mógrafarstaðir og 

þurrkstaðurinn Torfholt eru skráðir eftir heimildum.269 Ýmsar minjar: Landamerkið 

Markasteinn skráð eftir heimild.270  

                                                 

264 ÞÍ: Túnakort, Gröf 1916. 
265 BSSR-Gröf-181190-280-1. ÞÍ: Túnakort, Gröf 1916. LUKR. SÁM: Örnefnasafn, Gröf-181190-280. 
266 BSSR-Vellir-125769-281-1. ÞÍ: Túnakort, Vellir 1916. 
267 BSSR-Vellir-125769-281-2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 
268 BSSR-Vellir-125769-281-6. 
269 BSSR-Vellir-125769-281-11, 12, 17. 
270 BSSR-Vellir-125769-281-9. 
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Athyglisverðar minjar Völlum 

Á eldra bæjarstæði á Völlum stendur járnklætt timburhús sem byggt var 1905 sem 

íbúðarhús, endurbyggt 1913. Það var teiknað á túnakort 1916 og er eitt af eldri húsum á 

Kjalarnesi.271 Þar gætu verið leifar eldri mannvirkja í kring. 

Kollafjörður 125707-282 

Undir jörðina Kollafjörð eru skráðar 41 fornleifar sem falla í níu flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2002 var gerð fornleifaskráning á jörðinni vegna deiliskipulagsvinnu 

Reykjavíkurborgar. Minjasafni Reykjavíkur var falið að skrá jarðirnar Kollafjörð og Mógilsá 

og var verkið unnið í samvinnu við Þjóðminjasafn Íslands. Skráningin fól í sér athugun á 

fyrri skráningum, heimildasöfnun, viðtöl við staðkunnuga heimildamenn, úrvinnslu, mat á 

minjum innan skipulagssvæðisins sem náði inn á báðar jarðirnar, auk skýrslu- og 

kortagerðar. Skráninguna unnu Ragnheiður Traustadóttir fornleifafræðingur á fornleifadeild 

Þjóðminjasafns Íslands og Anna Lísa Guðmundsdóttir deildarstjóri fornleifadeildar 

Árbæjarsafns.272 Minjar hafa horfið á jörðinni við framkvæmdir vegna íbúðabyggðar og 

fiskeldis og túnasléttunnar. Hugsanlega hafa einhverjar minjar horfið þegar grafnar voru út 

jarðtjarnir fyrir fiskeldið á sjávarkambinum 1961 og við gerð nýs vegar um 1972 .273 

 

Línurit 13. Flokkaðar fornleifar Kollafirði.  

                                                 

271 BSSR-Vellir-125769-281-1. ÞÍ: Túnakort, Vellir 1916. 
272 Ragnheiður Traustadóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir, 2001, bls. 2.  
273 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 388. 
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Bæjarstæði: Eldra bæjarstæði Kollafjarðar og Litli Kollafjörður skráður eftir heimildum.274 

Landbúnaðarminjar: Kálgarður, stekkur, Kollafjarðarrétt og túngarður eru sjáanlegar að 

hluta en fjós, lambhús, fjárhús, tvö útihús, túngarður, kálgarður, kvíar, þrjú tún, engjar og 

slægja er skráð eftir heimildum.275 Sjávarútvegsminjar: Skipalægið Leynivogar í Kollafirði 

og naust eru skráð eftir heimildum.276 Trú, hefðir og legstaðir: Legstaður Kolla, 

álagabletturinn Kaplalág og víg Arnar austmanns eru skráð eftir heimildum en Arnarhólar 

meintar dysjar sem eru vel greinilegar.277 Þegnar og samfélag: Kollafjarðareyrar þar sem 

voru leikir og mannfagnaðir og búðarústir undir Kollafjarðarklifi eru skráðar eftir 

heimildum.
278

 Samgöngur og samskipti: Gömul leið sem liggur um norðurhluta 

Móholtsins, nánast samhliða Vesturlandsvegi er sjáanleg að hluta og leifar af brú á henni en 

traðir og Helluvað eru skráð eftir heimildum.
279

 Framleiðslustaðir: Tveir mógrafarstaðir 

eru greinilegir.
280

 Nýminjar: Steyptur húsgrunnur sennilega leifar af braggagrunni.
281

 Ýmis 

mannvirki: Tvær uppsprettur Litlalaug og Stóralaug sem voru hlið við hlið 60-70°C heitar 

og þrjú landamerki eru skráð eftir heimildum.
282

 

Athyglisverðar minjar Kollafirði  

Eldra bæjarstæði Kollafjarðar er sunnan undir Kollsgili þar sem síðasti torfbær 

heimajarðarinnar stóð og var jafnaður við jörðu. Það er u.þ.b. 40 metra suðaustur af húsi 

sem ber nafnið Kollafjörður 2014. Við vettvangsskráningu 2001 mátti greina vísbendingu 

um minjar undir sverði vegna litabreytinga í gróðri og talið var líklegt að bærinn hefði 

staðið þar að minnstakosti frá miðöldum.
283

  

Litli Kollafjörður var þriðjungur af heimajörðinni og var bæjarstæði hans sunnan 

Kollafjarðarár þar sem íbúðarhúsið Arnarhóll stendur nú. Þar var ekki hægt að greina leifar 

eða ummerki eftir bæinn við vettvangskönnun 2002.
284

   

                                                 

274 BSSR-Kollafjörður-125707-282-1, 11. 
275 BSSR-Kollafjörður-125707-282-2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 22, 31, 34, 35, 37, 38, 39. 
276 BSSR-Kollafjörður-125707-282-20. 
277 BSSR-Kollafjörður-125707-282-12, 19, 21, 23, 24. 
278 BSSR-Kollafjörður-125707-282-18-36. 
279 BSSR-Kollafjörður-125707-282-8 ,25, 26, 33. 
280 BSSR-Kollafjörður-125707-282-27, 28. 
281 BSSR-Kollafjörður-125707-282-30. 
282 BSSR-Kollafjörður-125707-282-9, 15, 16, 29, 32. 
283 BSSR-Kollafjörður-125707-282-1. 
284 BSSR-Kollafjörður-125707-282-11. 
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Kollafjarðarrétt er grjóthlaðin rétt á svonefndu Réttarholti suðaustan við Kollafjarðareyrar 

og -klif.285 Á nýlegri loftmynd má sjá að hún skiptist í þrettán misstór grjóthlaðin hólf. 

Björn Bjarnarson segir í lýsingu sinni um Kjósarsýslu 1937 að almenningsréttir Kjalnesinga 

séu á grjóthálsi sunnan við túnið við bæinn Kollafjörð sem hafi staðið þar lengi og þar hafi 

líka verið samkomustaður ungs fólks úr nágreninu.286 Á síðari árum hefur 

Hestamannafélagið Hörður stundum haldið samkomur þar fyrir félagsmenn sína.  

Þrjú meint kuml og dysjar eru skráð á jörðinni, sem er mjög sérstakt því þetta svæði hefur 

verið talið heldur fátækt af slíkum minjum. Í Kollsgili á að vera meint kuml 

landnámsmannsins Kolla en við vettvangskönnun 2002 sáust engin merki um kuml þar eða 

fyrir neðan gilið og var staðurinn talinn ólíklegur til greftrunar.287 Suðvestur af Réttarholti, á 

milli Kollafjarðarréttar og þjóðvegar, eru tveir hólar sem gætu verið manngerðir og heita 

Arnarhólar. Þar á Örn Austmaður, sögupersóna Kjalnesinga sögu, að hafa verið veginn og 

heygður.288 Annar hóllinn er fast við gamla veginn og er 10 m á lengd og 5-6 m á breidd.289  

Hinn er stærri og aðeins austar, um 12 m á lengd og 6 m á breidd.290 Sá hóll er svipaður 

hinum, sporöskjulagaður og hækkar í miðju.291  

Þingbúð er skráð undir Kollafjarðarklifi eftir örnefnaskrám og staðkunnugum 

heimildarmanni.292  

Samkomustaður Kjalnesinga var á flatlendi inn af botni vogsins, Kollafjarðareyrum.293 Þar 

voru leikir og mannfagnaðir haldnir allt fram yfir 1930. Við vettvangskönnun 2001 fundust 

ekki nein merki um mannvirki á svæðinu og er hluti af því kominn undir Vesturlandsveg og 

laxeldismannvirki í Kollafirði.294  

Gamla leiðin sem liggur yfir Móholtið samhliða Vesturlandsveginum er einstaklega vel 

varðveitt í Móholtinu sjálfu og má rekja hana frá Flóalæk yfir Móholtið inn í Kollafjörð. 

                                                 

285 SÁM: Örnefnasafn, Kollafjörður-125707-1. BSSR-Kollafjörður-125707-282-22. 
286 Loftmyndir ehf., 2015. Björn Bjarnarson, 1936-40, bls. 98. 
287 BSSR-Kollafjörður-125707-282-12.  
288 SÁM: Örnefnasafn, Kollafjörður-125707-282-1.  
289 BSSR-Kollafjörður-125707-282-23. 
290 BSSR-Kollafjörður-125707-282-24. 
291 BSSR-Kollafjörður-125707-282-23: 24: 25. 
292 BSSR-Kollafjörður-125707-282-36.    
293 BSSR-Kollafjörður-125707-282-18. 
294 SÁM: Örnefnasafn, Kollafjörður-125707-282-1.  
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Vegurinn liggur yfir mógrafir og virðist uppbyggður að hluta til.295 Á leiðinni er hellulögð 

brú yfir ógreinilegan lækjarfarveg.296  

Jarðhita er að finna í landi Kollafjarðar og eru tvær heitar laugar skráðar í Kollafirði, 

Litlalaug og Stóralaug, sem eru hlið við hlið niður af Laugabrekku og voru áður 60°-70° 

heitar.297 Kjalnesinga saga nefnir laug í Kollafirði um 1300, þegar Búi kemur þangað eftir 

hólmgöngu þá var „Ólöf við laug ok heilsaði Búa.“298 Kristian Kålund var á ferðinni 1872, 

nefnir að norðvestan við bæinn Kollafjörð megi enn sjá merki um aflanga steinþró sem hafi 

komið við sögu í Kjalnesinga sögu en sé nú einungis notuð til þvotta.299 Vatnsmagn 

laugarinnar var aukið með borun og vatnið nýtt til upphitunar húsa og síðar við laxeldið.300 

Nú eru íbúðarhúsin þar og á Mógilsá hituð upp með vatninu.301 

Litli Kollafjörður  

Býlið er skráð undir Kollafjörð.
302

   

Mógilsá 125733-283 

Undir jörðina Mógilsá eru skráðar 23 fornleifar sem falla í átta flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Árið 2001 var gerð fornleifaskráning á Mógilsá, vegna 

deiliskipulagsvinnu Reykjavíkurborgar á jörðunum Kollafirði og Mógilsá, sem Minjasafn 

Reykjavíkur vann í samvinnu við Þjóðminjasafn Íslands. Skráninguna gerðu Ragnheiður 

Traustadóttir fornleifafræðingur á fornleifadeild Þjóðminjasafnsins og Anna Lísa 

Guðmundsdóttir deildarstjóri fornleifadeildar Minjasafnsins. Gunnar Bollason vann við 

innslátt úr heimildum.303 Heimildir eru um búsetu þar frá 1395. 

Bæjarstæði: Mógilsá eldra bæjarstæði.304 Landbúnaðarminjar: Leifar af fjárhúsi og 

túngarði eru greinilegar að hluta en kálgarður, útihús, stekkur, kvíar, selstaða, tvö tún og 

Línbrekkur eru skráð eftir heimildum.305 Sjávarútvegsminjar: Tóftir veggja nausta.306 Trú, 

hefðir og legstaðir: Álfabyggð í Geithólum, kletturinn Álfakirkja og Kirkjuhvammur fyrir 

                                                 

295 BSSR-Kollafjörður-125707-282-25. 
296 BSSR-Kollafjörður-125707-282-26. 
297 BSSR-Kollafjörður-125707-282-15, 16. 
298 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesingasaga, bls. 23. 
299 Kristian Kålund, I. b., bls. 37. 
300 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 384.  
301 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 378. 
302 BSSR-Kollafjörður-125707-282-11. 
303 Ragnheiður Traustadóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir, 2001, bls. 2.  
304 BSSR-Mógilsá-125733-283-1.  
305 BSSR-Mógilsá-125733-283-2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 21, 22, 23. 
306 BSSR-Mógilsá-125733-283-17, 18. 



67 

 

ofan klettinn eru skráðar eftir heimildum.307 Þegnar og samfélag: Aftökustaðurinn 

Hegningarklettur er skráður eftir heimildum.308 

 

Línurit 14. Flokkaða fornleifar Mógilsá.  

Samgöngur og samskipti: Traðirnar og Tæpagata eru skráðar eftir heimildum.309 

Framleiðslustaðir: Kalknáma og mógröf í Grafarmýri eru skráðar eftir heimildum.310 

Ýmsar minjar: Örnefnin Stýrimannaklettur og Kirkjuflöt ofan við Leiðtjörn eru skráð eftir 

heimildum.311 

Athyglisverðar minjar Mógilsá 

Bæjarstæði Mógilsár var um 60 metrum suðaustur af Þjónustumiðstöð við Esjurætur. Þegar 

vettvangskönnun var gerð árið 2001 hafði bæjarhóllinn verið sléttaður og engar greinilegar 

leifar eftir bæjarstæðið en litabreytingar á gróðri gáfu vísbendingu um mannvist og var talið 

að þar mætti finna uppsafnaðar mannvistarleifar, minjar sem gætu verið allt frá 

miðöldum.312  

                                                 

307 BSSR-Mógilsá-125733-283-7, 8, 19. 
308 BSSR-Mógilsá-125733-283-16. 
309 BSSR-Mógilsá-125733-283-6, 12. 
310 BSSR-Mógilsá-125733-283-10, 14. 
311 BSSR-Mógilsá-125733-283-15, 20. 
312 BSSR-Mógilsá-125733-283-1.  
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Tvö naust eru um 100 metra norðvestur af árós Mógilsár neðan við Vesturlandsveg. Tóftir 

úr torfi og grjóti. Annarsvegar tóft sem er 4 x 4 m og opnast í átt að sjó. Vestan við hana 

eru sambyggðar tóftir sem eru um 14 x 7 m sem einnig opnast að sjó.313  

Í örnefnalýsingu Mógilsár er sagt frá Hengingarkletti niður við sjóinn utan við 

Djúpagilsklett og talið miður að ekki væri lengur hægt að nota hann á réttan hátt vegna þess 

hve hruninn hann var.314 Gæti hafa verið aftökustaður eða örnefnið tilkomið vegna 

aftökustaðarins Sjálfkvía sem er um tveimur kílómetrum vestar í landi Móa eða vegna útlits.  

Námuvinnsla hefur ekki verið algeng á Íslandi en á Mógilsá hefur verið bæði malar- og 

kalknám. Kalknáma var starfrækt um 1876 í nokkur ár við botn Djúpagils og aftur var reynt 

kalknám 1916 en það var lagt af skömmu síðar. Lækjargata 10 var reist 1877 úr holtagrjóti 

úr Skólavörðuholtinu og sem bindiefni var eingöngu notað kalk frá Mógilsá.315 Sandnám 

var á Leiðvelli og í fyrstu var efnið flutt á prömmum til Reykjavíkur en síðar á bílum.316 

Örnefnið Línbrekkur er ofan við Efri- Kálfsdal og gæti verið vísbending um línræktun á 

jörðinni en ýmsar heimildir benda til þess að akuryrkja hafi verið stunduð á Íslandi fram á 

miðaldir.317 

Esjuberg 181191-284 

Undir jörðina Esjuberg eru skráðar 40 sem falla í átta flokka. Skráð var eftir ritheimildum 

1999. Sólborg Una Pálsdóttir endurbætti og gerði vettvangsskráningu veturinn 2002. Lilja 

Laufey Davíðsdóttir og Margrét Valmundsdóttir, þá nemendur í fornleifafræði, gerðu 

fornleifaskráningu 2006 í áfanganum „Fornleifarannsókn á vettvangi I“ við Háskóla 

Íslands. Við þá skráningu bættust við tvær áður óþekktar fornleifar. Á Esjubergi eru 

tvennar friðlýstar fornleifar. Kirkjugrunnur forn var friðlýstur 1930 og grjótdysin Dyngja 

var friðlýst 1964.318 Heimild er um búsetu þar frá því um 1200 í Landnámabók. 

Bæjarstæði: Eldra bæjarstæði Esjubergs og Litla Esjuberg eru skráð eftir heimildum.319 

Landbúnaðarminjar: Sjá má leifar eftir sjö útihús, tvo stekki, túngarð og kartöflugarð, 

                                                 

313 BSSR-Mógilsá-125733-283-17, 18.    
314 BSSR-Mógilsá-125733-283-16. SÁM: Örnefnasafn, Mógilsá 125733-283.  
315 BSSR-Mógilsá-125733-283-10.    
316 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 367. 
317 BSSR-125733-283-9. Skráningarstaðlar, 2013, bls. 9. 
318 Skrá um friðlýstar fornleifar, 1990, bls. 3.  
319 BSSR-Esjuberg-181191-284-1, 40. 
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eftir heimildum eru skráð útihús, garður, kálgarður, tún, og selstaða.
320

 Trú hefðir og 

legstaðir: Búahellir, grjótdysin Dyngja og kirkja Örlygs eru skráð eftir heimildum.
321

 

Þegnar og samfélag: Aftökustaðurinn Sjálfkvíar, þingstaðirnir Leiðvöllur og 

Esjubergsþing eru skráð eftir heimildum.
322

 

 

Línurit 15. Flokkaðar fornleifar Esjubergi. 

Samgöngur og samskipti: Traðir og Rauðistígur eru skráð eftir heimildum.
323

 

Framleiðslustaðir: Mótekjustaður og torfristustaður, skráðir eftir heimildum.
324

 

Nýminjar: Tóft og hringlaga rúst eru sjáanlegar herminjar.
325

 Ýmsar minjar: Fimm tóftir 

og garðlag eru sjáanlegar, en hleðsla, heit uppspretta, tvö landamerki varða og brunnur eru 

skráðar eftir heimildum.
326

 

Athyglisverðar minjar Esjubergi  

Bæjarhúsin á Esjubergi standa á nokkuð háum hól sem gæti verið náttúrulegur að hluta til. 

Þegar túnakort frá 1916 var strekkt yfir nýlega loftmynd virðast bæjarhúsin hafa staðið á 

sama stað og núverandi hús en hugsanlega má finna þar einhver ummerki eldri búsetu.327  

Litla Esjuberg var afbýli heima við bæ þegar jarðabók Árna og Páls var gerð 1704.328 

Staðsetning er óþekkt.  

                                                 

320 BSSR-Esjuberg-181191-284-2, 3, 4, 8, 13, 15, 18, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35. 
321 BSSR-Esjuberg-181191-284-10, 23, 37. 
322 BSSR-Esjuberg-181191-284-12, 20, 21. 
323 BSSR-Esjuberg-181191-284-5, 17. 
324 BSSR-Esjuberg-181191-284-11, 19. 
325 BSSR-Esjuberg-181191-284-38, 39. 
326 BSSR-Esjuberg-181191-284-6, 7, 9, 14, 16, 24, 25, 27, 34, 36. 
327 BSSR-Esjuberg-181191-284-1. ÞÍ: Túnakort, Esjuberg með Árvelli 1916. 
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Á Esjubergi eru tvennar friðlýstar fornleifar, kirkjugrunnur og grjótdys. Í Skrá um friðlýstar 

fornleifar segir:  

I) Kirkjugrunnur forn (181191 284-9(37?)), skammt austur frá bænum. Sbr. Árb. 1902: 33-35. 

Skjal undirritað af MÞ 25.10.1930. Þinglýst 17.11.1938.  

II) Grjótdys (181191 284-10), sem kölluð hefur verið Dyngja, við gamla reiðveginn, á mel 2 km austur 

frá bænum. Skjal undirritað af KE 28.07.1964. þinglýst 04.08.1964.329“ Neðanmáls segir: 

„Mokað burt í maí 1980 og er nú með öllu horfin. (Sbr. bréf ÞM 17.05.1981).330  

Meintar leifar kirkju Örlygs gamla sem talin er hafa verið fyrsta kirkjan sem reist var á 

Íslandi eru skammt austan við bæinn. Brynjólfur Jónsson frá Minna-Núpi var fyrstur til að 

kanna meinta kirkjutóft 1901. Tóftin hafði þá verið kölluð kirkjutóft eða bænhústóft frá 

ómuna tíð og girðing (garður) áföst við hana kirkjugarður. Eins og rústin kom honum fyrir 

sjónir gat hann varla talið hana vera hústóft. Þó taldi hann að þarna gæti hafa verið hærri 

bygging sem hefði staðið ofan á því sem var eftir. Eftir nokkra umhugsun kom honum í 

hug að rústin gæti hafa verið upphækkun eða grunnur undan kirkju Örlygs sem hefði verið 

úr viði eins og skáli Gunnars á Hlíðarenda því biskup fékk honum jú húsavið. Girðingin 

sem kölluð var kirkjugarður taldi hann líklegra að væri nátthagi frá seinni öldum eða 

útgræðslugerði sem hefði fengið kirkjugarðsnafnið vegna samhengis við kirkjutóftina.331  

Guðmundur Ólafsson rannsakaði meinta kirkjutóft og kirkjugarð í tilefni af kristniboðsári 

1981. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að steinhleðslur meintra leifa kirkjunnar 

reyndust vera frá 16. eða 17. öld. Mannvistarleifar undir þeim bentu til eldri byggðar sem 

gæti haf staðið þar frá 11. eða 12. öld og voru líklegri leifar íveruhúsa en kirkju. 

Guðmundur taldi að bærinn gæti hafa staðið þarna áður en verið fluttur vegna skriðufalla 

og taldi að bæinn hefði upphaflega verið reistur á öðrum stað þar sem ekki var hægt að 

aldursgreina mannvistarlög til landnámsaldar. Engin merki fundust um greftrun og 

grjótgarðurinn austan við meinta kirkju virtist hafa verið hlaðinn á 13. 14. eða 15. öld eftir 

að miðaldalagið féll 1226 og áður en Katla gaus um 1500. Minjarnar virtust því ekki tengjast 

kirkju Örlygs á neinn hátt og aurskriður sem fallið höfðu úr fjallinu gerðu Guðmundi 

                                                                                                                                               

328 BSSR-Esjuberg-181191-284-40. 
329 Skrá um friðlýstar fornleifar, 1990, bls. 17.  
330 Skrá um friðlýstar fornleifar, 1990, bls. 3. 
331 Brynjólfur Jónsson, 1902, bls. 35.  
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illmögulegt að átta sig á umhverfi og aðstæðum áður fyrr.332 Ef bærinn hefur staðið þarna 

áður er ekki óhugsandi að leifar kirkjunnar séu í nánd við hann. 

Lísabet Guðmundsdóttir gerði viðargreiningar á kirkjuviðum frá fimm kirkjustöðum þar 

sem reistar voru kirkjur skömmu eftir að kristni var lögtekin á Íslandi. Hrísbrú í 

Mosfellsdal, Seylu í Langholti, Keldudal á Hegranesi, Neðra Ási í Hjaltadal og 

Þórarinsstöðum við Seyðisfjörð. Fornleifarannsóknir á stöðunum höfðu leitt í ljós að 

kirkjubyggingarnar voru stólpakirkjur úr timbri. Greiningar hennar leiddu í ljós að 

kirkjuviðirnir voru að mestu leyti rekaviðir.333 Áður hafði verið komist að sömu niðurstöðu 

með ítarlegum greiningum á viðum úr kirkjunni á Þórarinsstöðum. Kirkjan á Esjubergi gæti 

hafa því hafa verið verið stólpakirkja rétt eins og þessar fyrstu kirkjur sem reistar voru á 10. 

og 11. öld.  

Dyngja var grjótdys í Dyngjuholti sem kasta átti í steini þegar farið var framhjá, við gamla 

reiðveginn þegar kom upp úr Kleifunum upp af Varmhólum, um 2 km austur af 

Esjubergi.334 Guðmundur Ólafsson greinir frá því að Björn Þorsteinsson muni hafa grafið í 

dysina og fundið þar bein en Gísli Gestsson og Kristján Eldjárn grófu dysina líklega upp án 

þess að finna neitt meira. Dysin var notuð sem virki á stríðsárunum en hvarf að lokum í 

maí 1980, þegar henni var mokað í burtu í malarnámi.335  

Leiðvöllur er út með Kollafirði norðanverðum, var malarkambur niður við sjó á mörkum 

jarðanna Esjubergs og Mógilsár. Ofar var Leiðtjörn sem nú er horfin og kirkjuflöt var ofan 

við hana. Þar var sagt að hefði verið bænhús eða kirkja og viðirnir í hana verið fluttir um 

Leiðvöll.336 Örnefnin Leiðvöllur, Leiðhamrar eru vísbendingar um leiðamót, leiðaþing og 

héraðsþing en nafnið er fornt og merkir „völlur þar sem haldin eru leiðamót“.337 Engar 

minjar um þingstað hafa fundist þar eða annarstaðar á Kjalarnesi.  

Esjuberg var þingstaður á síðari öldum og þar voru samþykktir og kveðnir upp dómar 1480 

og 1541 og nafnið Esjubergsþing kemur farm í fógetareikningum 1552 og 1553.338 

                                                 

332 Guðmundur Ólafsson,1981. 
333 Lísabet Guðmundsdóttir, 2013, bls. 10, 91. 
334 SÁM: Örnefnasafn, Esjuberg-181191-284.  
335 Guðmundur Ólafsson, 1981, bls. 8. 
336 Þinghald að fornu. (e.d.). SÁM: Örnefnasafn, Mógilsá-125733-283. SÁM: Örnefnasafn, Esjuberg-181191-
284-1. 
337 Snara.is, vefbókasafn.  
338 BSSR-Esjuberg-181191-284-20. 
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Heit laug var austan og neðan við bæinn á Esjubergi sem nefndist Laug. Hún hvarf síðar í 

skurð en úr henni rann Laugarlækur sem svo nefndist Móalækur við Móa.339  

Litla Esjuberg 

Býlið er skráð undir Esjuberg.340 

Grund 125687-285  

Undir jörðina Grund eru skráðar átta fornleifar sem falla í fjóra flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999, 2013 og 2015. Sólborg Una Pálsdóttir gerði vettvangsskráningu haustið 

2002. Lilja Laufey Davíðsdóttir og Margrét Valmundsdóttir nemendur í fornleifafræði 

gerðu fornleifaskráningu 2006 í áfanganum „Fornleifarannsókn á vettvangi I“ við Háskóla 

Íslands. Við þá skráningu bættust við tvær áður óþekktar fornleifar.341 Bæjarnafnið kom 

fyrst fram í manntali 1835 en bæinn tók af í miklu skriðuhlaupi eftir ofsarigningu 2. 

september 1886 og var ekki byggður aftur.  

 

Línurit 16. Flokkaðar fornleifar Grund. 

Bæjarstæði: Grund.
342

 Landbúnaðarminjar: Leifar af tveimur útihúsum og túngarði en 

rétt er skráð eftir heimild.
343

 Samgöngur og samskipti: Gamla Kjalarnesleiðin með 

Esjunni skráð eftir heimild.
344

 Ýmsar minjar: Leifar af tóft og garðlagi.
345

  

                                                 

339 SÁM: Örnefnasafn, Esjuberg-181191-284-1. BSSR-Esjuberg-181191-284-24. 
340 BSSR-Esjuberg-181191-284-40. 
341 BSSR-Grund-125687-285. 
342 BSSR-Grund-125687-285-8. 
343 BSSR-Grund-125687-285-3, 4, 6, 7. 
344 BSSR-Grund-125687-285-5.  
345 BSSR-Grund-125687-285-1, 2. 
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Athyglisverðar minjar Grund 

Minjar á Grund eru beggja vegna Grundarár (Flóðaár). Á herforingjaráðskorti frá 1909 er 

eyðibýlið staðsett fyrir vestan ána svo líklegra er að minjar þeim megin hafi verið hluti af 

bæjarhúsunum. Þar er stæðileg tóft með tveimur hólfum við skriðuvæng sem eru 

væntanlega leifar bæjarins.346 

Árvöllur 181192-286 

Undir jörðina Árvöll eru skráðar átta greinilegar fornleifar sem falla í tvo flokka. Anna Lísa 

Guðmundsdóttir og Sólborg Una Pálsdóttir gerðu fornleifaskráningu á jörðinni árið 2002 

og skráðu í Sarp. Nemendur í fornleifafræði við Háskóla Íslands, Bjarki Þór Borgþórsson 

og Óskar G. Sveinbjörnsson, gerðu einnig fornleifaskráningu þar árið 2006.347 Heimildir eru 

um búsetu frá 1704 til 1886 en þá lauk búsetu vegna skriðufalla. 

 

Línurit 17. Flokkaðar fornleifar Árvelli. 

Bæjarstæði: Árvöllur, tóftir.348 Landbúnaðarminjar: Leifar eru af fjárhúsi, kálgarði, 

túngarði og fimm útihúsum.
349

  

Athyglisverðar minjar Árvelli  

Búsetuminjar eru vel greinilegar og eru eins og þegar túnakort var gert 1916.350 Á 

bæjarstæðinu eru nú greinilegar uppistandandi tóftir þriggja húsa sem opnast í suðvestur. 

Tvö syðri húsin eru fjárhús með heygarð í miðjunni og þvert fyrir aftan þau er niðurgrafin 

                                                 

346 Dönsku herforingjaráðskortin, 27 Reykjavík NA. 
347 Bjarki Þór Borgþórsson og Óskar G. Sveinbjörnsson, 2006. 
348 BSSR-Árvöllur-181192-286-1. 
349 BSSR-Árvöllur-181192-286-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
350 ÞÍ: Túnakort, Esjuberg með Árvelli 1916. 
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hlaða. Þar fyrir framan eru leifar af kartöflugarði.351 Bæjarhúsin hafa greinilega verið 

endurgerð sem fjárhús eftir að búsetu lauk. 

Móar 125724-287 

Undir jörðina Móa eru skráðar fimmtán fornleifar sem falla í fimm flokka en þar hafa 

minjar horfið vegna verklegra framkvæmda og yngri bygginga. Skráð var eftir ritheimildum 

1999. Sólborg Una Pálsdóttir og Jóna Kristín Ámundadóttir endurbættu og gerðu 

vettvangsskráningu í nóvember 2002. Móar eru á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði 

Sundabrautar og við mat  á umhverfisáhrifum á öðrum áfanga hennar 2008 lagði Anna Lísa 

Guðmundsdóttir mat á gildi minja á framkvæmdasvæðinu og voru engar þekktar fornleifar 

á Móum innan þess.352 Samkvæmt heimildum hefur verið búseta á Móum frá 1395 eða í 

620 ár. 

 

 

Línurit 18. Flokkaðar fornleifar Móum. 

Bæjarstæði: Móar, þar stendur íbúðarhús sem byggt var 1910 og teiknað er á túnakort.
353

 

Landbúnaðarminjar: Leifar af einu fjárhúsi en þrjú útihús, selstaða og tún eru skráðar 

eftir heimildum.
354

 Sjávarútvegsminjar: Skreflulending og naust sem ekki fundust á 

vettvangi eru skráð eftir heimildum.
355

 Þegnar og samfélag: Aftökustaðurinn Sjálfkvíar er 

                                                 

351 BSSR-Árvöllur-181192-286. 
352 Anna Lísa Guðmundsdóttir, 2008, bls. 59. 
353 BSSR-Móar-125724-287-1. ÞÍ: Túnakort, Móar 1916. 
354 BSSR-Móar-125724-287-2, 3, 4, 8, 13, 14. 
355 BSSR-Móar-125724-287- 5, 7. 
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klettagjá.
356

 Framleiðslustaðir: Tveir sjáanlegir mógrafarstaðir eru skráðir eftir 

vettvangskönnun.
357

 Ýmsar minjar: Skreflugarður, Gamligarður og tóft eru sjáanleg.
358

   

Athyglisverðar minjar Móum 

Á bæjarstæði Móa stendur eitt af eldri íbúðarhúsum á Kjalarnesi. Húsið byggði þáverandi 

ábúandi Sigríður Jónsdóttir árið 1910 að því er fram kemur í bókinni Kjalnesingum og var 

það teiknað á túnakort 1916.359  

Aftökustaðurinn Sjálfkvíar er klettagjá úti við sjó á vestanverðu Móanesi í landi Móa og 

heimildir geta um tvo menn sem voru hengdir þar. Í Vallaannál frá árinu 1704 er sagt frá 

dauðadómi sem fullnægt var þar í grenndinni þegar Ingimundur Einarsson var hengdur í 

Sjávarkvíum. Á sama ári er getið um aðra hengingu í Sjálfkvíum í Árbókum Espólíns. Þá 

var Klemens Þorgeirsson hengdur fyrir að hafa flækst um landið fyrst með leti og síðan 

með stuldum. Hann hafði rofið kirkju á Hrossholti í Flóa og stolið altarisbrún úr gylltu 

spansleðri úr kirkju á Setbergi í Eyrarsveit og gert sér skó úr.360 

Gamligarður um 75 m vestur af íbúðarhúsi Móa í landi Tinda. Garðurinn er ferkantaður og 

hefur gegnt mismunandi hlutverkum og tekið breytingum í gegnum tíðina og er nú notaður 

til uppgræðslu. Garðurinn mun vera mjög gamall og þar gæti hafa verið eldra bæjarstæði að 

mati skrásetjara.361 Í örnefnalýsingu fyrir Móa er talið að þetta geti verið gamall grafreitur.362 

Þar kemur einnig fram sögn um tvo stráka sem stálu messuklæðum úr Móakirkju en 

sennilega er átt við kirkjuna á Esjubergi því engar heimildir eru um kirkju á Móum.363  

Saltvík 125744-288 

Undir jörðina Saltvík eru skráðar 26 fornleifar sem falla í sex flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Sólborg Una Pálsdóttir endurbætti og gerði vettvangsskráningu 

haustið 2002.364 Jarðarinnar var fyrst getið í skrá Viðeyjarklausturs 1395 yfir kvikfé og 

                                                 

356 BSSR-Móar-125724-287-15. 
357 BSSR-Móar-125724-287-10, 11. 
358 BSSR-Móar-125724-287-6, 9, 10. 
359 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 343. 
360 Páll Sigurðsson, 2000, bls. 33-34. 
361 BSSR-Móar-125724-287-9.    
362 SÁM: Örnefnasafn, 
363 SÁM: Örnefnasafn, Móar-125724-287. 
364 BSSR-Saltvík-125744-288-1. 
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leigumála á jörðum klaustursins og hefðbundinni búsetu lauk 1964 þegar Reykjavíkurborg 

keypti jörðina.365  

 

Línurit 19. Flokkaðar fornleifar Saltvík. 

Bæjarstæði: Eystri- og Vestri- Saltvík og Skúti eru skráð eftir heimildum.366 

Landbúnaðarminjar: Leifar eru af þremur útihúsum, lambhúsi, fjárhúsi og stekk en fimm 

útihús, kálgarður, fjárrétt, skjólgarður, stekkur, fjárhús og tún eru skráð eftir heimildum.367 

Sjávarútvegsminjar: Hjallur, naust og veiðistaðurinn Þaravík eru skráð eftir heimildum.368  

Samgöngur og samskipti: Tæpagata er skráð eftir heimild.369 Framleiðslustaðir: Mógröf 

er skráð eftir heimild.370 Ýmsar minjar: Varða á Vörðumel skráð eftir heimild.371  

Athyglisverðar minjar Saltvík  

Tvíbýli var í Saltvík fram til ársins 1912 þegar Saltvík Eystri var lögð undir þá vestri og eru 

bæði býlin skráð eftir heimildum. Á túnakorti frá 1916 má sjá að sjór brýtur greinilega af 

kartöflugarði framan við bæjarhúsatóftir á eystra bæjarstæðinu.372 Í Jarðabók Árna og Páls 

segir að bærinn hafi verið færður þrisvar og komið að því að þurfti að færa hann í fjórða 

skiptið en ekki kemur fram við hvorn bæinn er átt því ábúendur tveir en aðeins er talað um 

                                                 

365 Íslenzkt fornbréfasafn, III. b., bls. 598. 
366 BSSR-Saltvík-125744-288-1, 8. 
367 BSSR-Saltvík-125744-288-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 25. 
368 BSSR-Saltvík-125744-288-16, 17,  24. 
369 BSSR-Saltvík-125744-288-14. 
370 BSSR-Saltvík-125744-288-19. 
371 BSSR-Saltvík-125744-288-20. 
372 ÞÍ: Túnakort, Saltvík með viðlögðu býli 1912 Eystri Saltvík 1916. 
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einn bæ.373 Þegar vettvangskönnum var gerð í nóvember 2002 var vestri bærinn horfin 

vegna verklegra framkvæmda og á þeim eystri var ekki hægt að greina bæjarhúsin vegna 

landbrots.374  

Bærinn Skúti var suður af Skútutanga og þar bjó maður að nafni Ólafur segir í 

örnefnalýsingu.375 

Í örnefnalýsingu er sagt frá veiðistaðnum Þaravík þar sem var mikil hrognkelsaveiði.376 

Sjávarhólar 125750-289 

Undir jörðina Sjávarhóla eru skráðar fjórtán fornleifar sem falla í þrjá minjaflokka. Skráð 

var eftir ritheimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir og Jóna Kristín Ámundadóttir 

endurbættu og gerðu vettvangsskráningu haustið 2002.377  

 

Línurit 20. Flokkaðar fornleifar Sjávarhólum. 

Bæjarstæði: Þrjú bæjarstæði eru skráð eftir heimildum, eldra bæjarstæði Sjávarhóla, 

Sjávarhólakot og Öfugskelda.
378

 Landbúnaðarminjar: Leifar eru af sex útihúsum og stekk, 

en tvö útihús og kálgarður eru skráð eftir heimildum.
379

 Ýmsar minjar: Leifar af gerði og 

rúst.380  

Athyglisverðar minjar Sjávarhólum 

                                                 

373 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 3. bindi, III. b., bls. 349. 
374 BSSR-Saltvík-125744-288-1, 8. 
375 BSSR-Saltvík-125744-288-26. SÁM: Örnefnasafn, Saltvík 125744-288. 
376 BSSR-Saltvík-125744-288-24. SÁM: Örnefnasafn, Saltvík 125744-288. 
377 BSSR-Sjávarhólar-125750-289. 
378 BSSR-Sjávarhólar-125750-1, 13, 14. 
379 BSSR-Sjávarhólar-125750-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 
380 BSSR-Sjávarhólar-125750-289-10, 11. 
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Bæjarstæði Sjávarhóla er á sama stað og það var 1916. Núverandi íbúðarhús var byggt þar 

1923 og sennilega er lítið eftir af eldri mannvirkjum vegna framkvæmda.381  

Sjávarhólakot var hjáleiga 1704 sem hefur sennilega verið niðri við sjó þar sem hann braut 

af túni kotsins1704. Kotið gæti hafa verið þar sem eru tóftir útihúsa Sjávarhóla um 180 

metra suðvestur af íbúðarhúsinu sem teiknaðar voru á túnakort 1916.382  

Öfugskelda var býli um 30 metra suðaustur af Skrauthólum III og um 570 metra 

norðaustur af Sjávarhólum og túnblettur sem tilheyrir nú Skrauthólum ber örnefnið. Býlið 

tók af í skriðuföllum 1748 en tvennar fornleifar, rúst og hlaðið gerði, eru talin hafa tilheyrt 

því og eru skráð undir Sjávarhóla.383 

Sjávarhólakot  

Hjáleigan er skráð undir Sjávarhóla.384 

Öfugskelda  

Býlið er skráð undir Sjávarhóla.385 

Skrauthólar 125752-290 

Undir jörðina Skrauthóla eru skráðar sextán fornleifar sem falla í fimm flokka. Skráð var 

eftir ritheimildum 1999. Jóna Kristín Ásmundsdóttir og Sólborg Una Pálsdóttir gerðu 

vettvangsskráningu veturinn 2002.386 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Drífa Kristín 

Þrastardóttir gerðu byggða- og fornleifakönnun á Skrauthólum vegna deiliskipulags 2015.387 

Skrauthóla er getið í heimildum frá 1501. 

Bæjarstæði: Eldra bæjarstæði Skrauthóla.
388

 Landbúnaðarminjar: Leifar eru af fjórum 

útihúsum en tvö útihús, fjárhús, hesthús, fjós, hlaða, tveir kálgarðar og selstaða eru skráð 

eftir heimildum.
389

 Trú, hefðir og legstaðir: Bænhús er skráð eftir heimild.
390

 

                                                 

381 BSSR-Sjávarhólar-125750-289-1. 
382 BSSR-Sjávarhólar-125750-289-2. Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, III. b., bls. 351. ÞÍ: Túnakort, 
Sjávarhólar 1916. 
383 BSSR-Sjávarhólar-125750-289-14, 10, 11. 
384 BSSR-Sjávarhólar-125750-289-13. 
385 BSSR-Sjávarhólar-125750-289-14. 
386 BSSR-Skrauthólar-125452-290-1-10. 
387 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Drífa Kristín Þrastardóttir, 2015. 
388 BSSR-Skrauthólar-125752-290-1. 
389 BSSR-Skrauthólar-125752-290-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,13,14,15, 16. 
390 BSSR-Skrauthólar-125752-290-12. 
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Samgöngur og samskipti: Gamla Kjalarnesleiðin með Esjunni sést nokkuð vel í skriðu 

um 50 m upp af Smábýli 4.
391

 Nýminjar: Rafstöð á Vallá.
392

 

 

Línurit 21. Flokkaðar fornleifar Skrauthólum. 

Athyglisverðar minjar Skrauthólum 

Þegar vettvangskönnun var gerð í október 2002 taldi Jón Leví Tryggvason sem ólst upp á 

Skrauthólum að bæjarrústirnar hefðu líklega verið þar sem núverandi byggingar eru á 

Skrauthólum og mundi aðeins eftir að hafa séð hlaðinn vegg norðan við núverandi 

byggingar, líklega hluta af gömlum kálgarði.
393

 Þar er því sennilega lítið eftir af eldri 

mannvirkjum vegna framkvæmda við yngri byggingar.  

Samkvæmt Prestatali og prófasta var bænhús á Skrauthólum, aflagt fyrir 1600.
394

 Aðrar 

heimildir geta þess ekki.  

Vallá 125762-291 

Undir jörðina Vallá eru skráðar 22 fornleifar sem falla í átta flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir endurbætti og gerði vettvangsskráningu í janúar 

2003. Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir gerðu fornleifaskráningu 

á Vallá í ágúst 2014.395 Elsta heimild um Vallá varðar eignarskipti á „Syðstu- Vallá“ 1377.396 

 

                                                 

391 BSSR-Skrauthólar-125752-290-8. 
392 BSSR-Skrauthólar-125752-290-11. 
393 BSSR-Skrauthólar-125752-290-1. 
394 Sveinn Níelsson, 1950, bls. 113. 
395 Anna Lísa Guðmundsdóttir, Drífa Kristín Þrastardóttir, Margrét Björk Magnúsdóttir, 2014.   
396 Íslenzkt fornbréfasafn, III. b., bls. 316. 
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Línurit 22. Flokkaðar fornleifar Vallá. 

Bæjarstæði: Vallá-Vestri, Vallá-Eystri, Litla Vallá og hjáleigan Grund eru skráðar eftir 

heimildum.
397

 Landbúnaðarminjar: Þrjú útihús, fjárhús, tveir kálgarðar, túngarður og 

stekkur eru skráð eftir heimildum en leifar eru eftir tvo stekki.
398

 Sjávarútvegsminjar: 

Hjallur er skráður eftir heimild.
399

 Trú hefðir og legstaðir: Sögn um Einbúa.
400

 

Samgöngur og samskipti: Smalaleið og gamla alfaraleiðin í Esjuhlíðum um Kjalarnes eru 

skráðar eftir heimildum.
401

 Framleiðslustaðir: Mótekja á tveimur stöðum er skráð eftir 

heimild.
402

 Nýminjar: Leifar fyrstu rafstöðvarinnar á Kjalarnesi sem reist var 1930.
403

 

Ýmsar minjar: Landamerkið Helguhóll.
404

 

Athyglisverðar minjar Vallá  

Vallá-Vestri var þar sem nú stendur tvílyft hús með risi sem byggt var 1923 og 1958, svo 

bæjarhús sem teiknuð voru á túnakort 1916 hafa horfið undir yngri byggingar.405  

Vallá-Eystri fór í eyði um 1890 og var samkvæmt túnakorti um 60 metrum suðsuðaustur 

af bæjarhúsum Vallár-Vestri þar sem nú er bílaplan og trjágróður. Þar gæti hugsanlega verið 

að finna leifar mannvirkja undir sverði.406  

                                                 

397 BSSR-Vallá-125762-291-1, 5, 6, 12. 
398 BSSR-Vallá-125762-291-2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 19, 20. 
399 BSSR-Vallá-125762-291-9. 
400 BSSR-Vallá-125762-291-16. 
401 BSSR-Vallá-125762-291-18, 21. 
402 BSSR-Vallá-125762-291-15, 17. 
403 BSSR-Vallá-125762-291-10. 
404 BSSR-Vallá-125762-291-22. 
405 BSSR-Vallá-125762-291-1. ÞÍ: Túnakort, Vallá og Litla Vallá 1916. 
406 BSSR-Vallá-125762-291-5. ÞÍ: Túnakort, Vallá og Litla Vallá 1916. 
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Hjáleigan Grund var í byggð á tímabilinu 1684 til 1704 vestarlega á Grundunum. Ekki var 

hægt að staðsetja hana en ummerki eftir hjáleiguna hafa sennilega horfið vegna seinni tíma 

framkvæmda og gætu hafa verið þar sem nú er íbúðarhúsið Gil er eða grísahús. 

Litla-Vallá var byggð á Hjallhól úr landi Vallár rétt fyrir aldamótin 1900, þar stendur 

torfhús með tréþili sem byggt var 1936 sennilega í eldri tóft sem og önnur hús sem standa 

þar.  

Nokkuð greinilegar leifar eru af tveimur stekkjum upp af Grundunum sem bera vitni um 

horfna atvinnuhætti.407      

Fyrsta vatnsvirkjunin í Kjalarneshreppi var reist á Vallá 1930 þegar Vallárlækur var 

virkjaður og sjá má leifar stöðvarhússins á norðanverðum lækjarbakkanum fyrir austan 

Fólkvang. Rafstöðin var önnur af tveimur á Kjalarnesinu fyrir lagningu raflínu 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur, sem komst í gagnið 1951 til allra bæja nema þriggja fyrir innan 

Bakka, hin var reist í Varmadal árið 1932. Stöðin var eingöngu notuð til ljósa á þremur 

bæjum Vallá og Litlu-Vallá, Skrauthólum og í skólanum á Klébergi.408  

Hof 125689-292  

Undir jörðina Hof eru skráðar 29 fornleifar sem falla í átta flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Jóna Kristín Ámundadóttir og Sólborg Una Pálsdóttir gerðu 

vettvangsskráningu í ágúst 2002. Þar hafa minjar horfið vegna túnasléttunar og yngri 

bygginga. 

Hof er sögufræg landnámsjörð Helga bjólu Ketilssonar, fornt höfuðból, kirkju- og  

útgerðarstaður og þar eru skráðar minjar sem tengjast bæði heiðinni og kristinni trú, friðlýst 

hof sem talið er hafa verið þar, kirkja, eldra bæjarstæði en aðeins ein sem tengist sjósókn. 

Árið 1821 voru til á Hofi tvær fjalir með útskornum dýramyndum sem talið var að hefðu 

verið, til forna, í heiðnu hofi sem á að hafa verið þar. Ári síðar 1822 barst 

fornleifanefndinni „Commissionen for Oldsagers Opbevaring“ svar frá Þorláki Loftsyni 

presti í Brautarholti á Kjalarnesi um fornleifar í Brautarholts- og Saurbæjarkirkjusóknum. 

Þorlákur taldi að ekkert væri að finna af fornleifum fyrir „…utan þá 2 úthöggnu Fialar-

stumpa á Hofi …“ sem Sigurður Þórólfsson bóndi hafði afhent Geir Vídalín haustið áður 

                                                 

407 BSSR-Vallá-125762-291-14, 19. 
408 BSSR-Vallá-125762-291-10. Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 301, 415. 
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og sendar voru til forngripasafnsins í Kaupmannahöfn.409 Kristjan Kålund kom við á Hofi 

1872-1874. Þá sást engin tóft á Goðhól, þar sem hofið átti að hafa staðið, en samkvæmt 

gömlum frásögnum sáust þar ummerki í upphafi 19. aldar. Kålund taldi enga ástæðu til þess 

að efast um að þarna hefði staðið hof, það sýndi nafn bæjarins.410 Sigurður Vigfússon kom 

að Hofi 1880 til að leita eftir leifum af „Kjalarneshofi hinu mikla“. Sigurður sá þá litlar eða 

engar leifar af hofinu og taldi ólíklegt að það hefði staðið á Goðhól þar sem það átti að 

hafa staðið samkvæmt munnmælum en taldi líklegra að það hefði verið lengra frá þar sem 

var gamall heygarður austan við bæinn sem hafði verið breytt í kálgarð. Framan til í hólnum 

er bergklöpp og þversum fyrir framan hann er kelda eða fen sem kölluð er Blótkelda en 

ekki fann Sigurður neitt sem benti til leifa eftir hofbyggingu, aðeins sagnir um leifar úr 

Kjalarneshofi. Örnefnið Goðhóll lifir enn og er í suðaustur frá bæjarhólnum og Blótkelda 

er suður af honum. Sigurður talaði líka um gamlan brunn sem var inni í bæjargöngunum á 

Hofi, úti í vegg til vinstri handar þegar inn var gengið, sem var kallaður 

Fornmannabrunnur, 4-5 álnir á dýpt, sem fylgdi sú trú að aldrei mætti byrgja hann.411 Í 

Kjalnesinga sögu er minnst á blótkeldu þegar sagt er frá blótsiðum Þorgríms á Hofi:  

„En mönnum er þeir blótuðu skyldi steypa ofan í fen þar er úti var hjá dyrunum. Það 

kölluðu þeir Blótkeldu.“412   

Það er hugsanlega sama kelda og nefnd er í örnefnalýsingu Hofs en þar segir að Blótkelda 

hafi verið kviksyndi fyrir neðan Goðhól sem fraus aldrei og var vatnsból fyrir fé.413 Í 

vettvangskönnun 2002 kom í ljós að keldan er suðaustur af bæjarstæðinu á Hofi og búið 

var að útrýma keldunni með því að grafa skurð í gegnum hana og var hún heldur 

ógreinileg.414 Brynjólfur Jónsson skoðaði meinta hoftóft á Hofi vorið 1901. Hann sagði 

tóftina vera í túninu suðaustur frá bæjahlaðinu hjá tröðinni. Tóftirnar voru tvær, efri 6 x 6 

faðmar og neðri 6 x 8 faðmar. Brynjólfur taldi þó ólíklegt að tóftin væri hin rétta hoftóft 

taldi þær líkjast frekar tveimur litlum sáðgörðum.415 Meint „hof“ tóft á Hofi var friðlýst af 

Matthíasi Þórðarsyni 1930.416 Í friðlýsingaskrá segir:  

                                                 

409 Frásögur um fornaldarleifar, 1983, bls. ix-xxi; 260-261. 
410 Kristian Kålund, 1984, bls.39. 
411 Sigurður Vigfússon, 1880-1881, bls. 67-70.  
412 Íslenzkt fornbréfasafn, XIV, Kjalnesinga saga, bls. 7 . 
413 SÁM: Örnefnasafn, Hof-125689-298. 
414 BSSR-Hof-125689-298. 
415 Brynjólfur Jónsson, 1902, bls. 35.  
416 BSSR-Hof-125689-292 -9. 
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„Hof (125689 292) "Hoftóft" (125689 292-9), svo nefnd, suðaustur frá bæjarhlaði, hjá tröðinni. Sbr. 

Árb. 1902: 35. Skjal undirritað af MÞ 25.10.1930. Þinglýst 17.11.1938.“417   

Í spjaldskrá á fornleifadeild Þjóðminjasafns Íslands kemur fram að Kristján Eldjárn fór á 

staðinn 18. júlí 1965. Þá taldi hann allt óbreytt frá því að Brynjólfur hafði verið þar 1901 og 

fannst það ekki þesslegt að vera hús og setti því ekki upp friðlýsingarmerki. Engar rústir 

voru sjáanlegar á Goðhól eða á öðrum stöðum þar sem hugmyndir hafa verið um að hofið 

hafi staðið þegar vettvangskönnun var gerð 2002.418 Í örnefnalýsingu Hofs kemur fram sú 

hugmynd að hofið hafi staðið neðan við húsið sem nú er og gæti verið komið undir sjó.419 

Guðmundur Ólafsson gerði prufuskurð á Hofi 1984 sem lítið kom fram í og ekki varð af 

frekari rannsóknum þar.420 

 

Línurit 23. Flokkaðar fornleifar Hofi. 

Bæjarstæði: Eldri bústaður Hofs og hjáleigan Grófartún eru skráð eftir heimild.421 

Landbúnaðarminjar: Leifar eru af tveimur útihúsum, fjárhúsi, stekk, aðhaldi og 

Hofssauðahúsum, en tvö útihús, kálgarðar, kvíar, sel og tún eru skráð eftir heimildum.422 

Sjávarútvegsminjar:  Leifar af nausti.423 Trú hefðir og legstaðir: Heiðið hof, 

Fornmannabrunnur, Kirkja og Helguhólsdraugur eru skráð eftir heimildum en greina má 

leifar Blótkeldu.424 Samgöngur og samskipti: Traðir og gata eru sjáanlegar að hluta og brú 

                                                 

417 Skrá um friðlýstar fornleifar, fyrsta útgáfa 1990, bls. 3.  
418 BSSR-Hof-125689-298. 
419 BSSR-Hof-125689-298. SÁM: Örnefnasafn, Hof-125689-298. 
420 Guðmundur Ólafsson, 1984. 
421 BSSR-Hof-125689-292-1, 29. 
422 BSSR-Hof-125689-292-2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 19, 22, 24, 27. 
423 BSSR-Hof-125689-292-16. 
424 BSSR-Hof-125689-292-9, 10, 11, 14, 26. 
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við Brúarhóla er skráð eftir heimild.425 Framleiðslustaðir: Mógröf og mótekjustaður er 

skráð eftir heimildum.426 Nýminjar: Hringlaga rúst, herminjar.427 Ýmsar minjar: 

Grjóthrúga og rúst eru sjáanlegar, en landamerkjavarða er skráð eftir heimild.428 

Athyglisverðar minjar Hofi  

Við vettvangskönnun 2002 voru engin ummerki eftir eldri bústað á Hofi sem teiknaður var 

á túnakort 1916 en samkvæmt því var eldra bæjarstæði norðvestan við núverandi íbúðarhús 

sem reist var 1921.429 Þar má hugsanlega finna einhverjar leifar undir sverði.  

Grófartún var hjáleiga frá Hofi 1704. Hennar er ekki getið í öðrum heimildum og ekki er 

vitað hvar hún var staðsett.  

Samkvæmt Jarðabók Árna og Páls þá var Hof mikill útgerðarstaður. Lending var hin besta 

og brást aldrei og var leigð inntökuskipum. Heimræði var þaðan allt árið og þar voru 

aðkomusjómenn sem höfðu húsnæði, þjónustu og soðningu hjá bændum og 

hjáleigumönnum.
430

 Þrátt fyrir það eru aðeins einar sjávarútvegsminjar, naust, skráð á Hof 

sem er á suður hluta Naustaness, rúst sem gæti hafa verið notuð síðar sem 

hernaðarmannvirki.
431

   

Lengi hefur verið talið að heiðið „hof“ hafi verið á Hofi útfrá nafni jarðarinnar, frásögn í 

Kjalnesinga sögu og fleiri frásögnum. Ef marka má Kjalnesinga sögu sem rituð var um 

1300, reisti Þorgrímur goði Helgason þar hof og segir sagan frá blótsiðum Þorgríms: „Hann 

var blótmaður mikill; lét hann reisa hof mikit í túni sínu. Þat var 100 fóta langt, en sextugt á breidd; þar 

skyldu allir menn hoftoll til leggja. Þórr var þar mest tignaðr.“432 Síðan kemur nokkuð nákvæm 

lýsing á hofinu sem Sigurður Vigfússon forngripavörður taldi einna nákvæmustu lýsingu á 

hofi.433 Hoflýsingin er nú talin fyrst og fremst heimild um hugmyndir höfundar og 

samtímamanna hans um hof og blót í heiðnum sið.434 Hofið á að hafa staðið á Goðhóll og 

þar sem Blótkelda er skammt frá, örnefni sem gætu hafa orðið til vegna sögunnar og 

fornfræðiáhuga.  

                                                 

425 BSSR-Hof-125689-292-13, 15, 20. 
426 BSSR-Hof-125689-292-25, 28. 
427 BSSR-Hof-125689-292-17. 
428 BSSR-Hof-125689-292-7, 21, 23. 
429 ÞÍ: Túnakort, Hof 1916. BSSR-Hof-125689-292-1. 
430 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 3. bindi, Árna Magnússonar og Páls Vídalíns III. b., bls. 359. 
431 BSSR-Hof-125689-292-16. 
432 Íslenzkt fornbréfasafn, XIV. b., bls. 7. 
433 Sigurður Vigfússon, 1880-1881, bls. 80. 
434 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesinga saga, bls. XI. 
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Kirkja var á Hofi frá því um 1200 og fram yfir aldamótin 1600. Í fornbréfasafninu er talað 

um kirkju frá því um 1200 fram til 1570 en þá er talað um hálfkirkju á Hofi og 134 árum 

síðar 1704 sögðu menn að til forna hefði verið hálfkirkja eða bænhús en enginn þá lifandi 

minntist þess að þar hefði verið þjónustugjörð, þó hafði til skamms tíma „sjest nokkrar 

leifar þeirri sögu til styrkingar.“435 Þá virðast einhverjar minjar hafa verið á staðnum sem 

studdu frásagnir hreppsbúa en engar vísbendingar eru um hvar hún á að hafa staðið og ekki 

fundust nein merki um staðsetningu hennar 2002.436  

Hofsins hefur lengi verið leitað en ekki hefur farið eins hátt um leit að kirkjunni sem vitað 

að var þar um í 400 ár. Hafi „hofið“ verið hús, gæti það hafa fengið nýtt hlutverk þegar 

kirkjan var stofnuð. Það gæti líka hafi verið að stofni til sami skáli og Kjalnesinga saga segir 

að Ólafur Jónsson, bóndi á Hofi um miðja 13. öld lét rífa.437 

Grófartún  

Hjáleiga er skráð undir Hof.438 

Jörfi 125701-293 

Undir jörðina Jörfa eru skráðar sautján fornleifar sem falla í sjö flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Anna Lísa Guðmundsdóttir, Sólborg Una Pálsdóttir og Jóna Kristín 

Ámundadóttir gerðu fornleifaskráningu á Jörfa sem gefin var út í skýrslu 2003. Þar er gerð 

grein fyrir fornleifum á fornu bæjarstæði Jörfa og í nágrenni.439 Við vettvangskönnun á 

Jörfa í ágúst 2002 var víða ekki hægt að staðsetja minjar vegna túnasléttunar og gróðurs eða 

verklegra framkvæmda. Jörfa er fyrst getið í fógetareikningum 1552.  

Bæjarstæði: Eldra bæjarstæði Jörfa skráð eftir heimildum og tóftir Grafarkots.
440

 

Landbúnaðarminjar: Tóftir tveggja fjárhúsa og leifar af kálgarði en fjós, heystæði, fjárhús 

og kálgarður eru skráð eftir heimildum.
441

 Sjávarútvegsminjar: Naust skráð eftir 

heimildum.
442

 Samgöngur og samskipti: Traðir skráðar eftir heimild.
443

 

                                                 

435 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 3. bindi, Árna Magnússonar og Páls Vídalín III. b., bls. 355. 
436 BSSR-Hof-125689-292-14. 
437 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesinga saga, bls. XVIII.  
438 BSSR-Hof-125689-292-29. 
439 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Sólborg Una Pálsdóttir, 2003. 
440 BSSR-Jörfi-125701-293-1, 13. 
441 BSSR-Jörfi-125701-293-2, 3, 4, 5, 6, 11, 14. 
442 BSSR-Jörfi-125701-293-7. 
443 BSSR-Jörfi-125701-293-9. 
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Framleiðslustaðir: Mógrafir skráðar eftir heimild.
444

Nýminjar: Býlin Grund (1920-51) og 

Holt (1945-1951).
445

 Ýmsar minjar: Tvær tóftir og eitt mannvirki eru skráð eftir 

heimild.
446

  

 

Línurit 24. Flokkaðar fornleifar Jörfa. 

Athyglisverðar minjar Jörfa 

Eldra bæjarstæði Jörfa er um 150 metra suður af núverandi íbúðarhúsi. Hægt var að 

staðsetja það útfrá túnakorti og legu lækjarins. Þegar vettvangsskráning var gerð 2002 voru 

ekki sjáanlegar minjar á yfirborði en á svæðinu voru nokkrir steinar, lágir garðar og njólar á 

svæðinu.
447

 Sennilega má finna einhverjar leifar af bæjarstæðinu undir sverði þó svo að það 

hafi verið sléttað.  

Grafarkot var rúst við lækinn í vestanverðu túni Jörfa þegar túnakort var gert 1916.448 Við 

vettvangsskráningu 2002 voru rústir sem kallast Gróutættur, um 20 metra vestur af Jörfalæk 

og um 100 metra frá sjó, sem líta út fyrir að vera lítill bær. Tóftirnar stóðu vel, grasigrónar 

og hæð veggja var um 1-2 metrar.
449

  

Tvö yngri býli sem byggð voru í landi Jörfa eru skráð undir jörðina. Holt var byggt 1945 og 

búið þar til 1951 og Grund sem var í byggð frá 1920 til 1951 en engar leifar fundust af 

þeim á vettvangi 2002.
450

 Í örnefnalýsingu Jörfa er sagt frá því að gömul naust séu í 

                                                 

444 BSSR-Jörfi-125701-293-17. 
445 BSSR-Jörfi-125701-293-10, 12. 
446 BSSR-Jörfi-125701-293-8, 15, 16. 
447 BSSR-Jörfi-125701-293-1. ÞÍ: Túnakort, Jörfi 1916. 
448 ÞÍ: Túnakort, Jörfi 1916. 
449 BSSR-Jörfi-125701-293-7. 
450 BSSR-Jörfi-125701-293-10, 12. 
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fjörunni á tanga niður undan bænum.451 Við vettvangskönnun 2002 fundust engar leifar af 

naustum og talið að leifar hafi horfið vegna landbrots og framkvæmda í Grundahverfi.
452

 

Grafarkot 

Kotið er skráð undir Jörfa.453 

Krókur 125712 294 

Undir Krók eru skráðar 28 fornleifar sem falla í átta flokka. Skráð var eftir ritheimildum 

1999 og 2014. Jóna Kristín Ásmundsdóttir og Sólborg Una Pálsdóttir gerðu 

vettvangsskráningu sumarið 2002 en þá var erfitt að greina minjar sumstaðar vegna 

túnasléttunar, byggingaframkvæmda og gróðurs. Búsetu er getið þar frá 1704. 

 

Línurit 25. Flokkaðar fornleifar Króki. 

Bæjarstæði: Eldra bæjarstæði Króks og tómthúsið Litliás eru skráðar eftir heimildum en 

leifar eru af þurrabúðinni Bakkakoti.
454

 Landbúnaðarminjar: Tóftir fjögurra útihúsa og 

leifar af garðlagi á Gerðisbala, kvíunum Loðinstóft, sauðahúsi og heygeymslu, en útihús, 

kálgarðar, túngarður og kvíar eru skráð eftir heimildum.
455

Sjávarútvegsminjar: Leifar eru 

af nausti og hjallur skráður eftir heimild.
456

 Trú hefðir og legstaðir: Grásteinn, 

grágrýtissteinn sem ekki má snerta.
457

 Samgöngur og samskipti: Heimtröð er skráð eftir 

                                                 

451 SÁM: Örnefnasafn, Jörfi 125701-293. 
452 BSSR-Jörfi-125701-293-7. 
453 BSSR-Jörfi-125701-293-14.  
454 BSSR-Krókur-125712-294-1, 9, 18. 
455 BSSR-Krókur-125712-294-2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 22, 24, 27. 
456 BSSR-Krókur-125712-294-20, 26. 
457 BSSR-Krókur-125712-294-21. 
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heimild en leifar eru af upphlöðnum vegi, Aurbrú.
458

 Framleiðslustaðir: Þrír 

mótekjustaðir eru greinilegir en heimild er fyrir stað þar sem mór var þurrkaður.
459

 

Nýminjar: Þrennar herminjar, vatnsból, rúst og niðurgröftur með hleðslu eru 

greinilegar.
460

 Ýmsar minjar: Brunnur er skráður eftir heimild.
461

  

Athyglisverðar minjar Króki  

Þrjú bæjarstæði eru skráð undir Krók. Eldra bæjarstæði Króks var samkvæmt túnakorti á 

sama stað og steinsteypt íbúðarhús var byggt 1919 með sambyggðum steinsteyptum 

útihúsum frá 1930 suðaustan við.462 Á vettvangi 2002 var erfitt að greina hvar bæjarstæðið 

var nákvæmlega vegna framkvæmda en núverandi íbúðarhús hefur sennilega verið byggt 

yfir gamla bæinn að einhverju leyti 
463

  

Tómthúsið Litliás var þar sem nýbyggingar við Háagerði eru.
464

 Ummerki eftir það eru 

sennilega horfnar vegna framkvæmda og yngri bygginga. 

Þurrabúðin Bakkakot á að hafa staðið á grasigróinni spildu úr Krókslandi suðvestur af 

Hjassa og þar sem hægt var að greina útlínur á vettvangi 2002.
465

 Þar eru sennilega minjar 

undir sverði.   

Grasi gróin rúst sem talin er hafa verið naust, er um tvo metra frá sjávarbakkanum, um 20 

metra suðaustur af rúst þurrabúðarinnar Bakkakots og um 2 metra norðaustur 

Heiðarvíkurlæknum.466 

Aurbrú er upphlaðin vegur um 80 metra norður af Hofssauðhúsum við norðurenda 

Hofsflóða. Vegurinn er greinilegur og mjög gróinn, um 100 metra langur, 1-1,5 metrar á 

breidd og 10-til 200 cm á hæð.
467

   

Góður mótekjustaður var við Króksstekk þar „… voru mógrafir og fékkst úr þeim harður 

og góður mór, sem minnti á kol, og var hann þurrkaður á hólnum. Þetta voru svokallaðar 

stokkamógrafir, hættulegar skepnum, því að þær komust ekki upp úr þeim.“468 

                                                 

458 BSSR-Krókur-125712-294-8, 10. 
459 BSSR-Krókur-125712-294-11, 12, 13, 25. 
460 BSSR-Krókur-125712-294-14, 15, 23. 
461 BSSR-Krókur-125712-294-28. 
462 ÞÍ: Túnakort, Lykkja og Krókur 1916. 
463 Þjóðskrá, Fasteignaskrá, Krókur.  
464 BSSR-Krókur-125712-294-1, 9. 
465 BSSR-Krókur-125712-294-18. 
466 BSSR-Krókur-125712-294- 20. 
467 BSSR-Krókur-125712-294-10. 
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Vatnsból er við Esjurætur sem hernámsliðið steypti á stríðsárunum og leiddi vatn úr niður í 

Arnarholt. Það þraut aldrei og var síðar endurbætt og notað áfram af Hælinu og bæjum í 

Hofshverfi og er enn til staðar.469 

Litliás 

Tómthúsið er skráð undir Krók.470 

Bakkakot 

Þurrabúðin er skráð undir Krók.471 

Lykkja 125713-295  

Undir jörðina Lykkju eru skráðar 29 fornleifar sem falla í sex flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Jóna Kristín Ámundadóttir og Sólborg Una Pálsdóttir gerðu 

vettvangsskráningu í ágúst 2002. Þá var sumstaðar erfitt að greina staðsetningu minja vegna 

framkvæmda og túnasléttunnar. Jarðarinnar er getið 1704, var þá afbýli frá Hofi. 

 

Línurit 26. Flokkaðar fornleifar Lykkju. 

Bæjarstæði: Eldra bæjarstæði Lykkju er skráð eftir heimild.472 Landbúnaðarminjar: Leifar 

eru af tveimur stekkjum, tveimur útihúsum, sauðahúsi, kartöflugeymslu og tveimur 

kálgörðum en fjögur útihús, kálgarður og selstaða eru skráðar eftir heimildum.473 

Samgöngur og samskipti: Heimtröð er skráð eftir heimild.474 Framleiðslustaðir: 

                                                                                                                                               

468 SÁM: Örnefnasafn, Krókur-125712-294-2. 
469 BSSR-Krókur-125712-294-14. 
470 BSSR-Krókur-125712-294-9. 
471 BSSR-Krókur-125712-294-18. 
472 BSSR-Lykkja-125713-295-1. 
473 BSSR-Lykkja-125713-295-2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 29. 
474 BSSR-Lykkja-125713-295-11. 
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Torftöku- og mótekjustaður eru skráðir eftir heimildum.475 Nýminjar: Leifar sex herminja, 

grjóthlaðin hringlaga rúst, niðurgrafin hola, rúst, tvær tóftir og einn steinsteyptur 

grunnur.476 Ýmsar minjar: Leifar eru af torfhlaðinni landamerkjavörðu og tveimur tóftum 

en heimildir eru fyrir Markaþúfu og Þorkelstóftum.477 

Athyglisverðar minjar Lykkju  

Á bæjarhól Lykkju stendur íbúðarhús sem byggt var 1906 að sögn íbúa þar 2002. Þá voru 

þar engin merki um eldri mannvirki vegna framkvæmda.478 Íbúðarhúsið á Lykkju er með 

elstu uppistandandi húsum á Kjalarnesi. Að sögn íbúa þar 2002 var það byggt 1906 en í 

bókinni Kjalnesingum er það sagt 1911. Hvort sem réttara reynist telst það með eldri 

uppistandandi íbúðarhúsum á Kjalarnesi og friðað samkvæmt 29. gr. laga um 

menningarminjar nr. 80/2012.
479

 Herminjar er víða að finna á vestanverðu Kjalarnesi og 

eru sex skráðar í Lykkju. 

Borg 181199-302 

Undir jörðina Borg eru skráðar sjö fornleifar sem falla í fjóra flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Sólborg Una Pálsdóttir gerði vettvangsskráningu haustið 2002. 

Borg kemur fram í heimildum frá 1575 til 1902.  

 

Línurit 27. Flokkaðar fornleifar Borg. 

                                                 

475 BSSR-Lykkja-125713-295-25, 26. 
476 BSSR-Lykkja-125713-295-10, 14, 15, 17, 21, 28. 
477 BSSR-Lykkja-125713-295-7, 8, 22, 24, 27. 
478 BSSR-Lykkja-125713-295-1. 
479 BSSR-Lykkja-125713-295-1. Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 199. Lög um menningarminjar nr. 80/2012. 
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Bæjarstæði: Bæjarhóll Borgar með tóftum.
480

 Landbúnaðarminjar: Greinilegt gerði og 

heimildir eru fyrir Borgartúni og selstöðu.
481

 Sjávarútvegsminjar: Heimild er fyrir 

lendingu í Borgarvík.
482

 Ýmsar minjar: Leifar af hleðslum og þúst.
483

  

Athyglisverðar minjar Borg 

Tóftir eru enn vel greinanlegar á bæjarhól Borgar sem er um 50 metra norðvestur af 

Golfskála Golfklúbbs Brautarholts. Eftir að búsetu lauk 1902 var byggt fjárhús þar fyrir 90 

kindur og girt fyrir fjárbæli samkvæmt túnakorti Brautarholts.484 Við vettvangsskráningu 

2002 voru tóftir á hólnum  með þremur hólfum og talið var að einhverjar rústir tengdar 

býlinu hefðu horfið undir tún og vegi sem liggja þétt við bæjarhólinn.
485

 Fast við er hleðsla 

10 x 9 metrar sennilega aðhald fyrir dýr.486 Jarðarmat Borgar var 20 hundruð svo þarna er 

bæjarhóll af meðalstóru býli. Aðallending hverfisbúa áður fyrr var sunnan við Músarnesið í 

Borgarvík um 300 metra vestur og niður af Borg. Á stríðsárunum fundu börn 

aðframkominn Þjóðverja við botn víkurinnar .487 

Brautarholt 1 125660-297 

Undir jörðina Brautarholt eru skráðar 95 fornleifar sem falla í átta flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999, 2013 og 2014. Sólborg Una Pálsdóttir og Jóna Kristín Ámundadóttir 

skráðu á vettvangi 2002.  

Brautarholt er landnámsjörð, fornt höfuðból og kirkjustaður. Kirkju þar er fyrst getið í 

kirknaskrá Páls um 1200. Þar hafa minjar horfið vegna túnasléttunnar og framkvæmda við 

yngri byggingar.  

Bæjarstæði: Á bæjarstæði Brautarholts stendur íbúðarhús frá 1907, leifar eru af Vestri- og 

Eystri Nesbæjum (Kialarnes í Jarðabókinni), Hreppstjórabúð, Snorrabúð, Pálsbúð og einni 

verbúð en hjáleigurnar Snússa, Flassi, Bali, Prestshús, Langabúr vestra og eystra eru skráðar 

eftir heimildum ásamt eldhúsi.
488

 

                                                 

480 BSSR-Borg-181199-302-1. 
481 BSSR-Borg-181199-302-4, 5, 6. 
482 BSSR-Borg-181199-302-7. 
483 BSSR-Borg-181199-302-2, 3. 
484 BSSR-Borg-181199-302-7. Björn Bjarnarson, 1935-1939, bls. 100. ÞÍ: Túnakort, Brautarholt með Austurvelli 
og Lamhúsum (sjást ei), Snússu og Flassa1916. 
485 BSSR-Borg-181199-302-1 og 2. 
486 BSSR-Borg-181199-302-1 og 2.  
487 Björn Bjarnarson, 1936-40, bls. 100. SÁM: Örnefnasafn, Brautarholt-125660-297-1. BSSR-Borg-181199-
302-7. 
488 BSSR-Brautarholt 1-125660-279-1, 4, 11, 12, 13, 15, 28, 37, 73, 74,80, 89, 97, 98. 
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Línurit 28. Flokkaðar fornleifar Brautarholti. 

Landbúnaðarminjar: Leifar eru af níu útihúsum, einu fjárhúsi, fjárskýli, fjárrétt, kálgarði 

og fjórum seljum, en skemma, hlaða, fjós, safnþrær, súrheysgryfja, hænsnakofi, nátthagi, 

tún, akur, stekkur, útihús, fjárrétt, tveir kálgarðar og túngarður eru skráð eftir heimildum.
489

 

Sjávarútvegsminjar: Leifar eru af nausti, en Hreppstjóralending, lendingin Messingur, 

lending við Búðatún, bryggja við Bryggjunes, Andríðshöfn og vörður sem siglingamerki eru 

skráðar eftir heimildum.
490

 Trú hefðir og legstaðir: Brautarholtskirkja, kirkjugarðurinn, 

Gullkistuhöfði sem fylgir sögn um falda gullkistu og Krosshóll þar sem talið er að 

huldufólk búi eru sjáanlegar, en aflagður grafreitur vestan við gamla íbúðarhúsið í 

Brautarholti, í Andríðsey er Andríðshóll meintur haugur Andríðs og kletturinn Andri sem á 

að vera legsteinn hans eru skráðir eftir heimildum.
491

 Samgöngur og samskipti: 

Vermannaleið og selgata eru greinilegar, en traðir og slóð eru skráðar eftir heimildum.
492

 

Framleiðslustaðir: Fjórar mógrafir eru sjáanlegar, en einar eru skráðar eftir heimild.
493

 

Nýminjar: Herminjar eru á sautján stöðum, sjö grunnar, fjögur virki og sex tóftir.
494

 

Ýmsar minjar: Tvær tóftir, mannvirki, hleðsla, garður, varða og eyktarmörkin 

Náttmálahóll og Nónhóll eru sjáanleg, en rúst og Kirkjusker eru skráð eftir heimildum.
495

  

                                                 

489 BSSR-Brautarholt 1-125660-279-8, 10, 19, 20, 35, 36, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 63, 64, 67, 76, 78, 81, 
85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 99. 
490 BSSR-Brautarholt 1-125660-279-27, 29, 30, 34, 39, 62. 
491 BSSR-Brautarholt 1-125660-279-2, 9, 25, 31, 33, 38, 94. 
492 BSSR-Brautarholt 1-125660-279-18, 22, 95, 96. 
493 BSSR-Brautarholt 1-125660-279-26, 66, 68, 71, 72. 
494 BSSR-Brautarholt 1-125660-279-21, 23, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 82, 83, 84. 
495 BSSR-Brautarholt 1-125660-279-14, 16, 17, 24, 32, 41, 52, 61, 65, 69. 
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Athyglisverðar minjar Brautarholti  

Nokkur bæjarstæði eru skráð undir jörðina, býli og verbúðir. Á bæjarstæði Brautarholts, á 

Krosshól, stendur íbúðarhús sem er að stofni til, samkvæmt ljósmynd, að minnsta kosti frá 

1907.
496

 Þá var það járnklætt, ein hæð á steinkjallara, með útbyggðu anddyri fyrir miðri 

syðri langhlið, síðar hefur verið byggð ofan á það önnur hæð og anddyrið flutt á austurgafl 

hússins og kvistur settur á suðurhlið þaksins. Húsið er með eldri uppistandandi húsum á 

Kjalarnesi og var teikað á túnakort 1916.
497

 Hugsanlega mætti finna einhverjar leifar eldri 

mannvirkja undir yfirborði í kringum það kannski helst norðan við en vestan við það er 

aflagður grafreitur sem reyndist of blautur til að grafa í.   

Ummerki voru eftir hjáleigurnar Snússu og Flassa í heimatúni Brautarholts þegar túnakort 

var gert 1916. Þá stóðu tóftir Snússu  með kartöflugarði en á Flassa var aðeins 

kartöflugarðurinn eftir.
498

 Bæjarstæðin eru bæði horfin vegna túnasléttunar en leifar gætu 

leynst undir sverði.
499

 Staðsetning býlanna var fengin út frá túnakorti og bæjarteikningu frá 

1908.500 

Flassi eða Flatbjörn var 170 metra suðaustur af Brautarholtskirkju. Flassa var getið í 

Jarðabókinni 1704 og ábúð lauk þar á fardögum 1902.501 Heimildir geta hjáleigunnar frá 

1704 til 1902. 

Bali var tómthúsbýli efst á Músarnesi. Það kemur fram í manntali 1850 sem hjáleiga og var 

í ábúð til 1903. Þegar túnakort Ketilstaða var gert 1916 var ekkert hús og tóftir fallnar. 

Engin ummerki fundust eftir býlið 2002 og er staðsetning byggð á upplýsingum 

heimildarmanns.502  

„Kialarnes“ (Nesbær, Nesbæir) var hjáleiga frá Brautarholti þegar Jarðabókin var gerð 

1704 með einum ábúanda. Þaðan var heimræði allt árið en sund slæm að lendingu og 

stundum hafði verið aðkomandi skip þar. Þá voru þar verbúðir  og hægt að brúka 

verstöðu. Kjalarnes er sennilega sama býli og nefnt er þurrabúðin Nesbær í manntali 1890 

                                                 

496 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 155. 
497 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-1. ÞÍ: Túnakort, Brautarholt með Austurvelli og Lamhúsum (sjást ei), Snússu og 
Flassa1916. 
498 ÞÍ: Túnakort, Brautarholt með Austurvelli og Lamhúsum (sjást ei), Snússu og Flassa 1916. 
499 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-11-12.    
500 ÞÍ: Túnakort, Brautarholt með Austurvelli og Lamhúsum (sjást ei), Snússu og Flassa1916. Landmælingar Íslands, 
Bæjarteikningar B27L025. 
501 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 184. 
502 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-13. ÞÍ: Túnakort, Brautarholt með Austurvelli og Lamhúsum (sjást ei), Snússu og 
Flassa 1916. 
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og þá bjuggu þar þrjár fjölskyldur, síðar voru bæirnir tveir Eystri- og Vestri-Nesbær 

samkvæmt örnefnalýsingu.503 Þetta er einn af fáum stöðum í Jarðabókinni þar sem talað er 

um að séu verbúðir og hafi verið aðkomandi skip. Samkvæmt heimildum var búseta þar frá 

1704 til 1903.504 

Tóftir þurrabúðanna Eystri- og Vestri-Nesbæja og Hreppstjórabúðar eru austur og upp 

af Nesvík. Austan við Nesvík standa nú tvö timburhús sem starfsmannafélag Loftleiða 

flutti þangað 1967 og 1973. Stærra húsið er norðar og stendur á milli tófta sem taldar eru 

vera leifar af Vestri- og Eystri-Nesbæ.  

Meint tóft Vestri-Nesbæjar er suðaustan í hól um 40 m norðvestur af stærra húsinu sem 

stendur þar. Tóftin er tvö hólf, veggjahæð allt að 1,5 m og var ástand þeirra sæmilegt þegar 

gerð var vettvangskönnum 2002.505 Þar eru sennilega óhreyfðar búsetuleifar. 

Eystri- Nesbær er talinn hafa verið sunnar á milli núverandi húsa eða 65 metra suðvestur 

af stærra húsinu og 50 m norðvestur af minna húsinu og tvo metra upp af sjónum. Við 

vettvangskönnun 2002 voru þar tvær sjálfstæðar rústir grasigrónar tóftir sem gætu hafa 

tengst en um 3 m eru á milli þeirra. Önnur er stærri og skiptist í þrjú hólf veggjahæð allt að 

1,5 m. Minni tóftin liggur utan í hól. skiptist í þrjú hólf og er grasigróin og þýfð.506 Þar eru 

sennilega óhreyfðar búsetuleifar.  

Þriggja verbúða er getið við Nesvík. Meint tóft Hreppstjórabúðar er á háum hól um 15 

metra vestur af minna húsinu um 20 metra frá sjó. Tóftin er með tveimur hólfum, 

veggjahæð 0-30 cm.507 Þar eru sennilega óhreyfðar búsetuleifar. 

Snorrabúð er talin hafa verið við sjávarbakkann á austanverðu Bryggjunesi. Þar er grasi 

gróin tóft hlaðin úr stórum steinum með tveimur hólfum. Hún var í slæmu ástandi 2002 og 

stafaði þá hætta af landbroti.508 Hugsanlega er eitthvað eftir af henni.  

Pálsbúð er talin vera grasi gróin rúst um 70 metra suðvestur af tóft Snorrabúðar. Var vel 

greinileg 2002.509  

                                                 

503 SÁM: Örnefnasafn, Brautarholt 1-125660-297-3.. 
504 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-73-74. 
505 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-73.    
506 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-73, 74.  
507 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-28.    
508 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-37.  
509 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-80. 
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Langabúr austara og vestara voru þurrabúðarkot sunnan og norðan við Nátthagahöfða 

fyrir ofan lendinguna Fúlu í Garðsendavík. Þau voru hjáleigur Brautarholts þegar 

Jarðabókin var gerð 1704 en koma ekki fram í Jarðatalinu 1847.510 Engin ummerki eru eftir 

kotin. 

Prestshús voru við suðvestanverða Hofsvík. Þeirra er getið í Jarðabókinni 1704 og 

hefðbundnum búskap lauk þar 1946 en búið var þar til 1963.511 Þar má hugsanlega finna 

minjar undir yfirborði. 

Brautarholtssel er á malareyri við Blikdalsá sunnan ár og þar eru einstakar selstöðuminjar. 

Tóftir eru á fjórum stöðum á eyrinni og er efsta og greinilegasta tóftin líklega sú sem síðast 

var notuð sennilega fram undir 1900 og samanstendur af tveimur húsum og aðhaldi.
512

 

Verstaða og lending var sögð góð 1704 í Brautarholti og er höfn og nokkrar lendingar 

skráðar undir Brautarholt. Lendingar róðramanna voru vestur af Búðatúni við sunnanvert 

Músarnes norðan Borgarvíkur.
513

 Andríðshöfn er á milli Andríðseyjar og Músaness. Hún 

tilheyrði Brautarholti þegar Skúli Magnússon skrifaði lýsingu sýslunnar 1785 sem sagði þar 

vera góða sumarhöfn einu skipi, með sex faðma dýpi og sandbotn.514 Messingur var góð 

lending sunnan við Simbahól vestast á Kjalarnestá.515 Á austanverðu Bryggjunesi, vestan 

Nesvíkur, er mjög góður lendingarstaður en engin ummerki sáust eftir bryggju í 

vettvangsferð 2002.516 Heimildir um siglingarmerki á Kjalarnesi eru ekki margar en tvær 

vörður voru í Andríðsey og ef þær bar saman voru sjófarendur á rétt leið inn Músasund.517 

Leifar af nausti eru um 90 metra norðaustur af sumarhúsi í Prestshúsalandi. Þegar 

vettvangskönnun var gerð 2002 virtist grasigróin rústin hafa verið grafin niður í 

sjávarbakkann og talið var mögulegt að eitthvað af henni hafi verið fallið niður í fjöruna.518  

Kirkja hefur verið í Brautarholti frá því um 1200. Þar stendur nú timburkirkja sem byrjað 

var að byggja 1857, hún er með elstu timburkirkjum á landinu og er elsta húsið á 

                                                 

510 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-97, 98. 
511 BSSR-Brautarholt 1-125660-63, 64, 89, 90, 92, 93 
512 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-85, 86, 87, 88. 
513 Örnefnastofnun, Brautarholt 1-125660-297-1, 4. 
514 Skúli Magnússon, 1935-36, bls. 138. 
515 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-29. 
516 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-30.  
517 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-39. 
518 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-62. 
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Kjalarnesi.
519

 Kirkjugarðurinn er annar af tveimur kirkjugörðum á Kjalarnesi, hinn er í 

Saurbæ. Hann hefur verið stækkaður nokkrum sinnum, er afgirtur með nýlegri stein- og 

torfhleðslu og árið 1998 var hlaðinn veggur úr grágrýti um suðurhluta. Garðurinn hefur 

verið sléttaður og eru elstu leiðin í suðurhlutanum.520 Meintur haugur Andríðs gamla, föður 

Búa aðalpersónu Kjalnesingasögu, er í Andríðsey. Samkvæmt sögunni lét Þuríður kona 

hans flytja lík hans eftir að hann var veginn eftir hofbrunann sem Búi kom af stað á 

Hofi.
521

   

Tvær gamlar leiðir eru sjáanlegar að hluta, leið um Vermannaskarð um Brautarholtsborg 

niður í Nesvík og Selgata frá Brautarholtshverfi að selstöðum á Blikdal.
522

 Herinn hafði 

töluverð umsvif í Brautarholti allt frá upphafi og þar má víða sjá ummerki eftir hann og eru 

herminjar skráðar á sautján stöðum, húsgrunnar, tóftir, virki og þar á meðal eru steinsteypt 

virki af sömu gerð og í Öskjuhlíð á norðanverðu nesinu.
523

  

Snússa (Skiemma) 181196-299 

Einar fornleifar eru skráðar undir Snússu (Skiemmu) eftir heimildum. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir gerði vettvangskönnun 2002. Býlisins er getið í 

heimildum frá 1704 og búsetu lauk 1902. 

Athyglisverðar minjar Snússu 

Snússa var 320 metra suðvestur af Brautarholtskirkju og í Jarðatali Johnsens 1847 kemur 

fram að Snússa sé líklega sama býli og nefnt var Skiemma í Jarðabókinni. Samkvæmt 

ljósmynd voru tóftir býlisins uppistandandi 1940 en engin ummerki voru sjáanleg eftir býlið 

við vettvangskönnum 2002 og virðist bæjarstæðið hafa horfið annaðhvort vegna 

framkvæmda við svínahús eða við túnrækt.524 Hjáleigunnar er getið í heimildum frá 1704 til 

1902. 

Ketilstaðir 181198-301  

Þrennar fornleifar eru skráðar undir jörðina Ketilstaði sem falla í tvo flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2015. Sólborg Una Pálsdóttir gerði vettvangskönnun 2002. Býlisins 

er getið í heimildum frá 1704 en búsetu lauk á fardögum 1905. 

                                                 

519 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-2.  
520 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-94.  
521 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-33.  
522 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-18, 22. 
523 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-56. 
524 BSSR-Snússa-181191-301. Þorsteinn Jónsson, 1998, bls.177. 
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Línurit 29. Flokkaðar fornleifar Ketilstöðum. 

Bæjarstæði: Leifar Ketilstaða en Pálshús skráð eftir heimild.
525

 Landbúnaðarminjar: 

Kálgarður er skráður eftir heimild.
526

  

Athyglisverðar minjar Ketilstöðum 

Ketilstaðir voru hjáleiga frá Brautarholti 1704 um 100 metra ofan við Garðsendavík og 25 

metra norður af íbúðarhúsinu Brautarholti 11. Þegar vettvangskönnun var gerð á 

bæjarstæði Ketilstaða 2002 voru leifar af rúst með einu hólfi og garði í kring í sæmilegu 

ástandi og þá voru veggir rústarinnar notaðir sem skjól fyrir kartöflugarð. Veggir voru 

greinilegir þar sem þeir fundust. Í rústinni sem var 9 x 7,5 m voru í mesta lagi þrjú garðlög. 

Garðurinn lá þétt við suðvesturvegg rústarinnar en vegur og túnasléttun hafði eyðilagt 

rústirnar norður og vestur.
527

 Þar eru væntanlega leifar af bæjarhól með tóftarleifum. 

Pálshús voru eyðihjáleiga frá Ketilstöðum 1802 að því er fram kemur í Jarðatali 

Johnsens.
528

 Hjáleigunnar er ekki getið í öðrum heimildum og ekki er vitað hvar hún var.  

Pálshús 

Hjáleigan er skráð undir Ketilstaði.529 

Bali 

Býlið er skráð undir Brautarholt.530 

                                                 

525 BSSR-Ketilstaðir-181198-1, 3. 
526 BSSR-Ketilstaðir-181198-301-2. 
527 BSSR-Ketilstaðir-181198-301-1.  
528 BSSR-Ketilstaðir-181198-301-3. 
529 BSSR-Ketilstaðir-181198-301-3. 

1 1 1 1 

2 

Ketilstaðir 
Sjáanlegar Heimild
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Kjalarnes/ Nesbæir 

Kialarnes var þriðja hjáleiga Brautarholts 1704 og var kölluð Nes. Síðar var voru þar tvö 

býli sem nefndust Eystri- og Vestri Nesbær sem eru skráðir undir Brautarholt.531 

Hreppstjórabúð 

Verbúðin er skráð undir Brautarholt.532 

Snorrabúð 

Verbúðin er skráð undir Brautarholt.533   

Pálsbúð 

Verbúðin er skráð undir Brautarholt.534 

Hjallasandur 181197-300  

Einar fornleifar eru skráðar undir jörðina Hjallasand eftir heimildum sem falla í flokkinn, 

bæjarstæði.535 Skráð var eftir ritheimildum 1999 og 2014. Hjallasandur var hjáleiga frá 

Brautarholti á graslendi upp af Borgarvík. Samkvæmt heimildum var búseta þar frá 1704 til 

1870.  

Athyglisverðar minjar Hjallasandi 

Bæjarstæði Hjallasands er staðsett eftir heimildum og hugsanlega má finna einhver 

ummerki eftir býlið við sjávarbakkann.536   

Lambhús 181195-298 

Einar fornleifar eru skráðar á jörðina Lambhús eftir heimildum sem falla í einn flokk, 

bæjarstæði. Skráð var eftir ritheimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir skráði hjáleiguna eftir 

frásögn haustið 2002.537  

 

Athyglisverðar minjar Lambhúsum  

Bæjarstæði Lambhúsa var 217 metra suðvestur af Brautarholtskirkju en er horfið vegna 

túnasléttunar. Þau voru hjáleiga frá Brautarholti 1704 og fóru í eyði 1902. Þar gætu minjar 

gætu leynst undir sverði. 

                                                                                                                                               

530 BSSR-Brautarholt1-125660-297-13. 
531 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-73, 74. 
532 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-28. 
533 BSSR-Brautarholt1-125660-297-37. 
534 BSSR-Brautarholt1-125660-297-80. 
535 BSSR-Hjallasandur-181197-300-1. 
536 BSSR-Hjallasandur-181197-300-1. 
537 BSSR-Lambhús-181195-298-1. 
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Flatbjörn (Flassi) 

Býlið er skráð undir Brautarholt.538  

Langabúr austara og vestara 

Þurrabúðarkot skráð undir Brautarholt.539  

Austurvöllur 181194-296 

Tvennar fornleifar eru skráðar undir jörðina Austurvöll sem falla í tvo flokka. Skráð var 

eftir ritheimildum 1999 og Sólborg Una Pálsdóttir gerði vettvangskönnun 2002. 

 

Línurit 30. Flokkaðar fornleifar Austurvelli. 

Bæjarstæði: Austurvöllur er skráð eftir heimild.
540

 Ýmsar minjar: Garðlag úr torfi.
541

 

Athyglisverðar minjar Austurvelli 

Austurvöllur var hjáleiga um 200 metra suðaustur af Brautarholtskirkju og um 120 metra 

norðaustur af hjáleigunni Flassa.
542

 Býlið kemur fram í heimildum  frá 1845 til 1902 svo 

gera má ráð fyrir að þar hafi verið búið í það minnsta 57 ár. Þegar vettvangskönnun var 

gerð 2002 voru engin ummerki eftir býlið sem er horfið vegna túnasléttunar en mögulega 

eru einhverjar leifar undir sverði. 

Mýrarholt 181200-303 

Sex fornleifar eru skráðar undir jörðina Mýrarholt sem falla í þrjá flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir gerði vettvangskönnun haustið 2002.  

                                                 

538 BSSR-Brautarholt 1-125660-297-12.    
539 BSSR-Brautarholt-125660-297-97, 98. 
540 BSSR-Austurvöllur-181194-296-1. 
541 BSSR-Austurvöllur-181194-296-2. 
542 Landmælingar Íslands, 1908, Brautarholt B27L025. 
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Línurit 31. Flokkaðar fornleifar Mýrarholti.  

Bæjarstæði:  Tóftir síðasta bæjarins í Mýrarholti.
543

 Landbúnaðarminjar:  Leifar eru af 

útihúsi og stekk en kálgarður og selstaða eru skráð eftir heimildum.
544

 

Sjávarútvegsminjar:  Lendingin Fúla.
545

  

Athyglisverðar minjar Mýrarholti 

Bæjarstæði Mýrarholts er á nokkuð stórum hólum sem hafa sloppið við túnasléttun. Þegar 

vettvangskönnun var gerð 2002 voru tóftir á bæjarstæði Mýrarholts í sæmilegu ástandi. 
546

 

Heimildir eru um búsetu frá 1367 til 1921. Þar eru óraskaðar búsetuminjar.  

Lendingin Fúla er í landi Mýrarholts um 350 metra norðvestan við bæjarstæðið norðan 

Nátthagahöfða. Í örnefnalýsingum Brautarholts segir að Fúla hafi verið lending bænda sem 

sóttu sjóinn víða að, úr Melahverfi, Brautarholti, Hofshverfi, úr Kjósinni og ofan 

Hvalfjarðar o.fl.
547

  

Arnarholt 125651-304 

Undir jörðina Arnarholt eru skráðar 42 fornleifar sem falla í fimm flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Jóna Kristín Ámundadóttir gerði  vettvangsskráningu haustið 2002 og 

Sólborg Una Pálsdóttir 2004. Á lóð fyrrum vistheimilis og sjúkradeildarinnar í Arnarholti 

var gerð byggðakönnun, fornleifaskrá og húsakönnun vegna deiliskipulags 2014 sem þær 

                                                 

543 BSSR-Mýrarholt-181200-303-1. 
544 BSSR-Mýrarholt-181200-303-2, 4, 3, 5,. 
545 BSSR-Mýrarholt-181200-303-6. 
546 BSSR-Mýrarholt-181200-303-1.  
547 BSSR-Mýrarholt-181200-303-6. SÁM: Örnefnasafn, Brautarholt 1-125660-297-2. 
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Anna Lísa Guðmundsdóttir, Drífa Kristín Þrastardóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir 

önnuðust.  

 

Línurit 32. Flokkaðar fornleifar Arnarholti. 

Bæjarstæði: Arnarholt, Sigurðarhús, tómthúsið Nauðverja eða Sighvatshús og Hriggur eru 

skráð eftir heimildum en leifar eru af hjáleigunni Á Bergi.
548

 Landbúnaðarminjar: Leifar 

eru af túngarði, tveimur útihúsum og Arnarhamarsrétt en útihús er skráð eftir heimild.
549

 

Samgöngur og samskipti: Langholtsvað er skráð eftir heimild.
550

 Nýminjar: Leifar og 

ummerki eftir herinn eru tvær holur, byrgi, fjögur mannvirki, sjö grunnar sennilega eftir 

bragga, steypuleifar, skorsteinn og brú en fimm braggagrunnar eru skráðir eftir heimild. 

Íþróttavöllur hestamannafélagsins Harðar, Harðarvöllur, grunnar af dómpalli og 

undirstöður veitingaskúrs.
551

 Ýmsar minjar: Krosshóll og tvær tóftir eru sjáanlegar en 

Húsabakkar eru skráðir eftir heimild.
552

 

Athyglisverðar minjar Arnarholti  

Samkvæmt heimildum og bæjarteikningu og túnakorti var eldra bæjarstæði Arnarholts undir 

Bergi á Krosshól um 400 metra norðvestur af núverandi byggingum í Arnarholti sem eru á 

Árnamel. Ummerki á bæjarstæði Arnarholts eru nánast horfin, hafa hlaupið í þúfur.
553

 Þar 

er hugsanlega eitthvað verið undir yfirborði. 

                                                 

548 BSSR-Arnarholt-125651-304-5, 10, 11, 41, 42. 
549 BSSR-Arnarholt-125651-304-1, 6, 16, 17, 29. 
550 BSSR-Arnarholt-125651-304-4. 
551 BSSR-Arnarholt-125651-304-7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40. 
552 BSSR-Arnarholt-125651-304-2, 3, 12, 20. 
553 BSSR-Arnarholt-125651-304-5. ÞÍ: Túnakort, Arnarholt 1916. 
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Sigurðarhús var fyrsta hjáleiga Arnarholts 1705, þá sögð hafa verið byggð í langan tíma. 

Aðrar heimildir nefna ekki hjáleiguna og ekki er vitað hvar hún var staðsett.554 

Hryggur (Hriggur) var þriðja hjáleiga Arnarholts 1705. Nafn hjáleigunnar bendir til þess að 

hún hafi verið á hrygg en ekki vitað hvar.555 Aðrar heimildir nefna hana ekki.  

Á Bergi var fjórða hjáleiga Arnarholts 1705. Samkvæmt Jarðabókinni 1705 var hún aðeins 

byggð í þrjú ár. Meintar tóftir hjáleigunnar eru á berginu ofan við bæjarstæði Arnarholts.556   

Tómthúsið Nauðverja eða Sighvatshús hafði verið byggð í rúm 40 ár 1705. Hjáleigan er 

ekki nefnd í öðrum heimildum og ekki er vitað hvar hún var.557  

Langur og greinilegur túngarður er fyrir ofan bæjarstæði Arnarholts sem liggur, nánast í 

norður suður, uppá berginu suður mýrina.558  

Arnarhamarsrétt er einstakar minjar undir Esjuhlíðum. Grjóthlaðnar leifar réttarinnar eru 

undir Arnarhamri, litlu klettabelti sem notað er sem hluti af réttinni.559  

Hersetuliðið hafði mikil umsvif á sínum tíma í Arnarholt og þar eru leifar og ummerki eftir 

það á átján stöðum, holur, byrgi, braggagrunnar, skorsteinn, tröppur, brú og einhvers konar 

mannvirki og steypuleifar. Fimm braggagrunnar eru skráðir eftir svarthvítri loftljósmynd 

sem ameríski herinn tók.560  

Harðarvöllur íþróttasvæði hestamannafélagsins Harðar er á malarhjalla neðst í 

vestanverðum Esjuhlíðum skammt norðaustur af frá Arnarhamarsrétt. Þar er hringvöllur, 

skeiðbraut og grunnar húsa sem stóðu þar veitingaskúrs og dómpalla. Svæðið er gamall 

marbakki og hefur verið einstaklega vel til þess fallið af náttúrunnar hendi. Harðarvöllur 

hefur menningarsögulegt gildi og er vitnisburður um íþrótta- og menningarlíf Kjalnesinga 

og nærsveitamanna. Hestamannafélagið Hörður var stofnað á Kjalarnesi 1950 að 

frumkvæði Kjalnesinga og skeiðvöllur félagsins við Arnarhamar var tekinn í notkun 1951 

og var notaður í mörg ár. 

                                                 

554 BSSR-Arnarholt-125651-304-10. 
555 BSSR-Arnarholt-125651-304-42. 
556 BSSR-Arnarholt-125651-304-11. 
557 BSSR-Arnarholt-125651-304-41. 
558 BSSR-Arnarholt-125651-304-17. 
559 BSSR-Arnarholt-125651-304-29. 
560 Landmælingar Íslands, AMS3123411. 
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Það vekur athygli að engar sjávarminjar eru skráðar í Arnarholti en samkvæmt Jarðabókinni 

1705 var lending óbrigðul og skipsuppsátur gott og virtust margir hafa róið þaðan. Ströndin 

þar fyrir neðan hefur tekið miklum breytingum en þar var áður sandfjara svo einhverjar 

minjar gætu hafa farið í sjóinn. 

Sigurðarhús  

Hjáleigan er skráð undir Arnarholt.561  

Brekka 181201-305 

Undir jörðina Brekku eru skráðar tvennar fornleifar sem falla í tvo flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Jóna Kristín Ámundadóttir og Sólborg Una Pálsdóttir gerðu 

vettvangsskráningu haustið 2002.  

 

Línurit 33. Flokkaðar fornleifar Brekku. 

Bæjarstæði: Brekka er skráð eftir heimildum.562 Landbúnaðarminjar: Kálgarður 

sjáanlegur að hluta.563  

Athyglisverðar minjar Brekku.  

Bærinn Brekka stóð vestan Arnarholts og var byggð samkvæmt heimildum frá því um 1675 

fram til 1905 í minnst 230 ár. Við vettvangsskráningu 2002 voru engin greinileg ummerki 

eftir býlið aðeins leifar af kartöflugarði sem hefur sennilega tilheyrt býlinu.564   

Hryggur  

Hjáleigan er skráð undir Arnarholt.565   

                                                 

561 BSSR-Arnarholt-125651-304-10. 
562 BSSR-Brekka-181201-11. 
563 BSSR-Brekka-181201-9. 
564 BSSR-Brekka-181201-11. 
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Á Bergi  

Hjáleigan er skráð undir Arnarholt.566   

Nauðverja/Sighvatshús 

Hjáleigan er skráð undir Arnarholt.567  

Bakki 125656-306 

Undir jörðina Bakka eru skráðar 31 fornleifar sem falla í sjö flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir endurbætti og gerði vettvangsskráningu árið 

2003 sem kom út í skýrslu 2004.568 Þar hafa mannvirki horfið vegna framkvæmda og 

túnasléttunar.  

 

Línurit 34. Flokkaðar fornleifar Bakka. 

Bæjarstæði: Eldra bæjarstæði Bakka, Gamli bær og Torfhóll eru öll skráð eftir 

heimildum.
569

 Landbúnaðarminjar: Þrjú útihús, tveir kálgarðar, túngarður, stekkur, 

fjárborg og beðaflatir eru skráð eftir heimildum en leifar eru af áveitunni Veitu sem er 

sjáanleg að hluta.
570

 Sjávarútvegsminjar: Hjallur og sjógarður eru skráðir eftir heimildum 

en Bakkavör, Holtsvör og beitustaðurinn Maðkasker, eru til staðar.
571

 Trú hefðir og 

legstaðir: Álfabyggð í Dvergasteini er skráð eftir heimild.
572

 Samgöngur og samskipti: 

                                                                                                                                               

565 BSSR-Arnarholt-125651-304-42. 
566 BSSR-Arnarholt-125651-304-11. 
567 BSSR-Arnarholt-125651-304-41. 
568 BSSR-Bakki-125656-306. Sólborg Una Pálsdóttir, 2004. 
569 BSSR-Bakki-125656-306-1-19-30. 
570 BSSR-Bakki-125656-306-2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 22, 24. 
571 BSSR-Bakki-125656-306-11, 12, 13, 23, 32. 
572 BSSR-Bakki-125656-306-21. 

1 2 2 2 
7 

3 

10 

3 1 1 1 
5 

24 

Bakki 
Sjáanlegar Heimild



105 

 

Heimtröð er skráð eftir heimild en Garðsendavað og Bakkavað eru til staðar.
573

 

Framleiðslustaðir: Mógrafir eru skráðar eftir heimild.
574

 Ýmsar minjar:  Ein tóft, 

landamerkin Sneiðingaklettur og Pollalækur, Flóðgarðar og brunnur eru skráðir eftir 

heimildum en Fjósgróf og landamerkið Fuglsstapi eru til staðar.
575

  

Athyglisverðar minjar Bakka.  

Eldra bæjarstæðið á Bakka er skráð eftir heimild en að sögn heimildamanna var núverandi 

íbúðarhús á Bakka byggt 1923 yfir eldri hús sem voru á bæjarhólnum en það er með eldri 

íbúðarhúsum á Kjalarnesi. Hugsanlega má finna leifar eldri mannvirkja undir yfirborði í 

kringum húsin.576  

Örnefnið „Gamli bær“ er hluti af túni um 70 metra norðaustur af núverandi íbúðarhúsi og 

þar er að öllum líkindum annað af tveimur bæjarstæðum á Bakka frá því að tvíbýlt var á 

jörðinni. Ábúendur  voru tveir þegar manntal var tekið 1703 og Jarðabókinni 1705 getur 

þess að tvíbýli hafði verið á jörðinni. Núverandi ábúandi Birgir Aðalsteinsson telur að hann 

hafi rekist á einhver konar steinhleðslu þegar hann var að plægja túnið 1998 um 70 metra 

suðaustur af núverandi íbúðarhúsi á túni í ræktun og telur að þar sé enn að finna rústir 

„Gamla bæjar“ þar undir.577  Engin ummerki eru sjáanleg á yfirborði en einhverjar leifar eru 

greinilega undir yfirborði. 

Torfhóll er örnefni á lágum hól um 500 metra austur af íbúðarhúsi á ræktuðu túni. Þar eiga 

að hafa búið ung hjón í stuttan tíma sem urðu fyrir því að missa barn í brunninn og undu 

sér ekki eftir það.578  Engin ummerki eru sjáanlega á yfirborði.   

Sjógarður er stæðilegur grjóthlaðinn garður við sjóinn og upp með Blikdalsánni sem talinn 

er vera frá því um aldamótin 1900. Blettur innan við hann er kallaður „Gamla tún“ sem 

bendir til þess að sjógarðurinn hafi verið hluti af túngarði.579 Lendingarnar Bakkavör og 

Holtsvör eru örnefni í fjörunni skammt frá bæjarstæðinu þó ekki sé víst að staðirnir henti 

lengur sem lendingar því ströndin tekur miklum breytingum vegna ágangs sjávar að sögn 

ábúenda.580  

                                                 

573 BSSR-Bakki-125656-306-6, 25, 26. 
574 BSSR-Bakki-125656-306-17. 
575 BSSR-Bakki-125656-306-7, 10, 16, 20, 27, 28, 31. 
576 BSSR-Bakki-125656-306-1. 
577 BSSR-Bakki-125656-306-19. 
578 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 124. 
579 BSSR-Bakki-125656-306-12. 
580 BSSR-Bakki-125656-306-13,23. 
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Beðaflatir eru um 110 metra austur af núverandi íbúðarhúsi. Örnefnið er vísbending um 

eldri verktækni við jarðrækt en þar er nú tún í ræktun.581  

Torfhóll 

Bústaðurinn er skráður undir Bakka.582 

Bakkaholt 181202-307  

Sex fornleifar eru skráðar undir jörðina Bakkaholt sem falla í tvo flokka. Skráð var eftir 

heimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir endurbætti og gerði fornleifaskráningu á Bakka og 

Bakkaholti árið 2003 sem kom út í skýrslu 2004. Samkvæmt heimildum var búseta þar frá 

1705 til 1905. Þar hafa mannvirki horfið vegna túnasléttunnar.  

 

Línurit 35. Flokkaðar fornleifar Bakkaholti. 

Bæjarstæði: Bakkaholt er skráð eftir heimildum.
583

 

Landbúnaðarminjar: Kálgarður og fjórir túngarðar eru skráðir eftir heimildum.
584

 

Athyglisverðar minjar Bakkaholti   

Bæjarstæði Bakkaholts var samkvæmt túnakort585i 1916 um 204 metra suðaustur af Bakka 

en er horfið vegna túnasléttunar. Birgir Aðalsteinsson ábúandi á Bakka segir að stundum 

                                                 

581 BSSR-Bakki-125656-306-18. 
582 BSSR-Bakki-125656-306-30. 
583 BSSR-Bakkaholt-307-181202-1. 
584 BSSR-Bakkaholt-307-181202-2, 3, 4, 5, 6.  
585 ÞÍ: Túnakort, Bakki með Bakkaholti 1916.  
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megi greina, árstíðabundinn, litamun í túninu þar sem bæjarhúsin stóðu.
586

 Það er því ekki 

ósennilegt að einhverjar leifar bæjarhúsa leynist undir yfirborði. 

Ártún 125653-308 

Undir jörðina Ártún eru skráðar 54 fornleifar sem falla í sex flokka bæði búsetu- og 

herminjar. Skráð var eftir rituðum heimildum 1999. Nemendur í Fornleifafræði á námskeiði 

hjá Guðmundi Ólafssyni í Háskóla Íslands þau Davíð Bragi Konráðsson og Margrét Björk 

Magnúsdóttir gerðu fornleifaskráningu á vettvangi haustið 2006. Margrét endurbætti og 

skráði í Sarp og gerði skýrslu 2010.587 Heimildir eru um búsetu í Ártúni frá 1575 til 1956. 

Þar er einstakt menningarlandslag óraskaðra búsetuminja sem hafa varðveist vel og mynda 

einstaka minjaheild.  

 

Línurit 36. Flokkaðar fornleifar Ártúni. 

Bæjarstæði: Leifar eru af eldhúsi, bæjargöngum, hlóðaeldhúsi og búri.588 

Landbúnaðarminjar: Leifar eru af skemmu, fjósi, hænsnahúsi, hlöðu, hesthúsi, kálgarði, 

tveimur útihúsum, garðlagi, fjárhúsi, þremur túnum og Ártúnsrétt. Fjárborg á Borgarhól, 

hesthús, heygeymsla, tún og sel eru skráð eftir heimild.589 Samgöngur og samskipti: 

Leifar eru af tröðum, gömlu Kjósarleiðinni, tveimur slóðum og brú en traðir, slóð, brú og 

brúsapallur eru skráð eftir heimildum.590 Framleiðslustaðir: Ummerki eru eftir mógrafir í 

                                                 

586 BSSR-Bakkaholt-307-181202-1. 
587 BSSR-Ártún-125653-308. Davíð Bragi Konráðsson og Margrét Björk Magnúsdóttir, 2006. Margrét Björk 
Magnúsdóttir, 2010.  
588 BSSR-Ártún-125653-308-1, 4, 5, 6, 7. 
589 BSSR-Ártún-125653-308-3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 34, 35, 37, 39, 46, 48, 49, 53. 
590 BSSR-Ártún-125653-308-29, 30, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 51. 
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Kringlumýri og torftöku í Torfulá en mótekja í Grafarmýri er skráð eftir heimild.591 

Nýminjar: Ummerki eftir herinn eru á tíu stöðum, tvær tóftir, fjögur niðurgrafin svæði 

sem voru stöðvar fyrir loftvarnarbyssur, ein hola sem notuð var sem skotgröf, steypu- og 

járnleifar á uppruddum hól og vegur á sama stað og gamla Kjósarleiðin lá en flugvöllur er 

skráður eftir heimild. Leifar eru einnig af hluta af eldri Vesturlandsvegi (1927) og brú yfir 

Blikdalsá en sumarbústaður Lofts Guðmundssonar er skráður eftir heimild.592 Ýmsar 

minjar: Landamerkið Vörðugróf er sjáanleg en tóft, garður og kamar eru skráð eftir 

heimild.593  

Athyglisverðar minjar Ártúni 

Í Ártúni er að finna einstaka minjaheild. Búsetulandslag og minjar hafa ekki orðið fyrir raski 

eftir að búskapur lagðist af á jörðinni 1956 og eru gott dæmi um búsetu á svæðinu. 

Bæjarhóllinn er í góðu ásigkomulagi með tóftum síðasta bæjarins og útihúsum með 

kartöflugarði fyrir framan. Búið var í bænum fram til ársins 1955 en eftir það hefur 

vegfarendum gefist kostur á því að fylgjast með hnignum bæjarhúsanna á bæjarhólnum þar 

sem þau hafa breyst í rúst. Bæjarhóllinn hefur mikið sjónrænt gildi því auðvelt er að gera 

sér í hugarlund hvernig þarna hefur verið umhorfs á meðan búið var þar.594 Skammt 

norðaustur af  bæjarhólnum er greinileg fjárhústóft með heygarð í miðjunni sem rúmaði 50 

kindur.595 

Töluverð ummerki eru eftir veru hersins á jörðinni og þar eru skráðar ellefu herminjar. 

Flestar eru norðan og ofan við bæinn, svæði eða holur sem rutt hefur verið uppúr til 

hliðanna. Að sögn Kristrúnar Óskar Kalmasdóttur voru holurnar notaðar sem stæði fyrir 

loftvarnarbyssur og í tveimur þeirra eru steyptar undirstöður um 50x50 cm með járnhring í 

miðjunni. Hermennirnir notuðu minni holurnar til að leynast og strengdu græn net yfir.596  

Ártún hefur einstakt gildi fyrir sögu kvikmyndagerðar á Íslandi og var mikið notað sem 

kvikmyndaver á árdögum hennar um miðja síðustu öld. Loftur Guðmundsson (1892-1952) 

ljósmyndari og kvikmyndagerðarmaður tengdist staðnum og átti sumarbústað sem stóð 

ofan við bæinn. Hann gerði fyrstu íslensku kvikmyndina í fullri lengd 1949 „Milli fjalls og 

                                                 

591 BSSR-Ártún-125653-308-25, 27, 33. 
592 BSSR-Ártún-125653-308-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 44, ,50, 52, 54. 
593 BSSR-Ártún-125653-308-2, 28, 32, 47. 
594 BSSR-Ártún-125653-308-1. Margrét Björk Magnúsdóttir, 2010, bls. 41. 
595 BSSR-Ártún-125653-308-15. 
596 Margrét Björk Magnúsdóttir, 2010, bls. 41. 
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fjöru“ sem var jafnframt fyrsta íslenska talmyndin. Í þeirri mynd var „bærinn“ í myndinni 

torfbærinn í Ártúni en hann kom einnig við sögu 1950 í „Síðasti bærinn í dalnum“ og þar 

bjuggu Bakkabræður 1951 í „Reykjavíkurævintýri Bakkabræðra“. Þá kom Ártún lítillega við 

sögu 1954 í „Sölku Völku“ og 1957 eldaði tröllskessan „Gilitrutt“ matinn í Ártúni.597  

Við skráningu 2010 gaf Kristrún Ósk Kalmansdóttir miklar upplýsingar um leifar á jörðinni 

og því er vitað um hlutverk flestallra minjanna.   

Saurbær 125746-309 

Undir jörðina Saurbæ eru skráðar 42 fornleifar sem falla í átta flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir fór yfir og bætti við skráninguna árið 2004. 

Samkvæmt heimildum hefur verið búseta þar frá 1200 til 2015 í minnst 815 ár.  

 

Línurit 37. Flokkaðar fornleifar Saurbæ. 

Bæjarstæði: Saurbær, afbýlið Litli- Saurbær og tómthúsið Grænhóll eru skráð eftir 

heimildum.
598

 Landbúnaðarminjar: Leifar eru af Saurbæjarrétt, Saurbæjarseli og Holuseli 

en tvö útihús, tvö hesthús, fjárhús, þrír kálgarðar, túngarður, þrjú tún, kvíar, tveir stekkir, 

stöðull, hestarétt, akur og sáðreitur eru skráð eftir heimildum.
599

 Sjávarútvegsminjar: 

Uppsátrið Skipagróf og veiðistaðurinn Kolalón eru skráð eftir heimildum.
600

 Trú hefðir og 

legstaðir: Saurbæjarkirkja og kirkjugarðurinn eru til staðar en garðlag, sagnir um Kjötfönn 

                                                 

597 Margrét Björk Magnúsdóttir, 2010, bls. 15. 
598 BSSR-Saurbær-125746-309-1, 16, 17. 
599 BSSR-Saurbær-125746-309-3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39. 
600 BSSR-Saurbær-125746-309-26, 30. 
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og Mannskaðafoss eru skráð eftir heimildum.
601

 Samgöngur og samskipti: Þrjár leiðir eru 

skráðar eftir heimildum tvær heimtraðir og Tíðaskarð.
602

 Framleiðslustaðir: 

Torftökustaður og mótekjustaður eru skráðir eftir heimildum.
603

 Nýminjar: Leifar eru af 

braggagrunnum en fallbyssuvígi og vegatálmi eru skráð eftir heimildum.
604

 Ýmsar minjar: 

Skjólgarður og eyktarmark eru skráð eftir heimildum.
605

  

Athyglisverðar minjar Saurbæ 

Saurbær var lengi höfuðból og kirkjustaður og hefur sennilega risið hæst á dögum Sigurðar 

lögmanns Björnssonar um 1700. Eldra bæjarstæði er skammt norðan við kirkjuna og vestan 

við núverandi íbúðarhús. Litlar framkvæmdir virðast hafa verið þar síðan gamli bærinn 

brann 1966 og þá hefur sennilega aðeins verið rutt yfir rústirnar. Þar er nú afgirtur 

skrúðgarður og sennilegt að þar séu leifar bæjarhóls og bæjarhúsa.606  

Litli- Saurbær var samkvæmt örnefnalýsingu um 200 metra norður af Saurbæ þar sem nú 

er tún en engin ummerki eru sjáanleg á loftmyndum en hugsanlega eru einhverjar minjar 

undir yfirborði.607  

Grænhóll var  þegar manntal var tekið 1840 tómthús í Brautarholtskirkjusókn. Gæti 

hugsanlega hafa verið Grænhóll sem talað er um í örnefnalýsingu Saurbæjar í 

Grænhólsmýri.608  

Saurbæjarsel og Holusel eru einstakar minjar á Blikdal. Tóftir þeirra eru vel greinilegar og 

standa vel og greinilegar götur liggja að þeim. Vitað er að Saurbæjarsel var notað sumarið 

1872 því þá var heimasæta frá Saurbæ Guðrún Runólfsdóttir selráðskona þar en hún varð 

síðar þriðja og síðasta kona þjóðskáldsins Matthíasar Jochumsonar á Móum. Á þeim tíma 

voru þau að draga sig saman og sendi hún honum þaðan ber í fötu og nokkrar línur með, 

brást hann hinn glaðasti við og reið fram á dal til að þakka henni fyrir sendinguna.609 

Seljabúskapur gæti hafa lifað fram yfir 1900 því Halldór Jónsson segir frá því að „Hætt var 

                                                 

601 BSSR-Saurbær-125746-309-2, 10, 15, 19, 36. 
602 BSSR-Saurbær-125746-309-8, 9, 22. 
603 BSSR-Saurbær-309-32, 34. 
604 BSSR-Saurbær-125746-309-40, 41, 42. 
605 BSSR-Saurbær-125746-309-18, 21. 
606 ÞÍ: Túnakort, Saurbær með Stekkjakoti 1916, túnakort. Borgarvefsjá.  
607 SÁM: Örnefnasafn, Saurbær-125746-309-4. 
608 SÁM: Örnefnasafn, Saurbær-125746-309-1. Þorsteinn Jónsson, 1998, bls.109. 
609 Þórunn Erlu- Valdimarsdóttir, 2006, bls. 209-259. 
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að færa frá kvíaám í Saurbæ árið 1905.“610 Holusel er aðeins innar í dalnum á lækjarbakka 

niðri við ána og þar eru tóftir tveggja stakra húsa. Bæði Ártún og Hjarðarnes höfðu 

selstöðu í landi Saurbæjar norðan ár þegar Jarðabókin var gerð 1705 en ekki er vitað frá 

hvaða bæ selið var nýtt. Frá báðum selstöðunum sést yfir á selstöðu Brautarholts sunnan 

Blikdalsár.611  

Þrátt fyrir að heimildir vitni um sjósókn í Saurbæ og örnefni varðveiti vísbendingar um 

lendingu og veiðistað en engar minjar þar sem tengjast sjósókn.  

Kirkjur hafa verið í Saurbæ frá því um 1200. Núverandi kirkja var byggð 1904 og er ein af 

friðuðum kirkjum í Kjalarnesprófastsdæmi og stendur sennilega á sömu slóðum og forverar 

hennar. Kirkjugarðurinn er trúlega jafngamall kirkjunni. Vestasti hluti hans er elstur og nær 

fram á háan sjávarbakka við mynni Hvalfjarðar þar sem lengi hefur brotið af honum og 

landbrot jókst eftir að malarnám var leyft í firðinum.  Þar hafa mannabein og kistur oft 

staðið út úr bakkanum og hefur heimafólk safnað þeim saman og jarðsett aftur. 

Varnargarður var gerður í fjörunni fyrir neðan á árunum 1979 til 1983 af sóknarmönnum til 

að varna því að kirkjugarðurinn færi allur út í sjó.612 Þá vakti athygli að í elsta máldaga 

Saurbæjarkirkju um 1220 eru taldir upp glergluggar „ij. glerglygr“ meðal gripa hennar en í 

máldaga hennar 177 árum síðar 1397 virtist vera aðeins einn „glergluggur“ eftir.613  Enskir 

sjóræningjar komu að Saurbæ árið 1424 og létu ófriðlega, réðust inní kirkjuna og handtóku 

umboðsmann Dana sem hafði leitað þar hælis og rændu meðal annars vopnum og 

hestum.614 

Umsvif hernámsliðsins voru töluverð í kringum Saurbæ og þegar herliðið fór eignaðist 

Ólafur í Saurbæ nokkuð af bröggum og öðru dóti á vægu verði.615 Í Dalsmynni reisti 

hernámslið Breta herstöð, skálahverfi fyrir ofan túngarðinn fyrir neðan núverandi 

vegarstæði, fallbyssuvígi fyrir neðan túnið ásamt því að reisa líka nokkra skála og 

vegartálma í Tíðaskarði. Herstöðin í Dalsmynni var kennd við Saurbæ „Camp Saurbær“. 

Bandaríkjaher tók síðan við af Bretum 26. janúar 1940 og þá settist 240 manna flokkur að í 

                                                 

610 Halldór Jónsson, 1953, bls. 118. 
611 BSSR-Saurbær-125746-309-20, 28.   
612 BSSR-Saurbær-125746-309-2, 9. Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 103. Jón Þ. Þór, 2008, bls. 297-8. 
613 Íslenzkt fornbréfasafn, I. b., bls. 401-402., IV. b., bls. 115. 
614 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 97.  
615 Halldór Jónsson, 1953, bls. 118. Friðþór Eydal, 1997, bls. 270.  
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Dalsmynni og 30 í Tíðaskarði.616 Á nýlegri loftmynd má sjá leifar braggagrunna suðaustan 

við Dalsmynni.617 

Nokkur akurörnefni eru í Saurbæ, Akragil, Akratunga, Akrar og Akragarður sem gætu verið 

vísbending um að þar hafi á einhverjum tíma verið kornrækt.618  

Stekkjarkot / Bjarg 181203-310 

Í Stekkjarkoti (Bjargi) eru skráðar fernar fornleifar sem falla í þrjá flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999. Sólborg Una Pálsdóttir endurbætti og skráði á vettvangi haustið 2003. 

Þar eru minjar í hættu vegna landbrots. Heimildir geta búsetu frá 1705 til 1905. 

 

Línurit 38. Flokkaðar fornleifar Stekkjakoti/Bjargi. 

Bæjarstæði: Stekkjarkot (Bjarg).
619

 Landbúnaðarminjar: Leifar af kálgarði og fjárhúsi.
620

 

Ýmsar minjar: Tóftarleifar.
621

  

Athyglisverðar minjar Stekkjarkoti  

Tóftir á bæjarstæði Stekkjarkots og kálgarður eru vel greinileg að hluta og virðast nokkuð 

svipuð því sem það var þegar túnakort var gert 1916 en þá hafði bæjarhúsum verið breytt í 

fjárhús.622 Þar eru greinilegar tóftaleifar á bæjarhóll kotsins. 

                                                 

616 Friðþór Eydal, 1997, bls. 38, 270. BSSR-Saurbær-125746-309-40. 
617 Borgarvefsjá. 
618 SÁM: Örnefnasafn, Saurbær 125746-1. 
619 BSSR-Stekkjarkot-181203-310-1. 
620 BSSR-Stekkjarkot-181203-310-2, 4. 
621 BSSR-Stekkjarkot-181203-310-3. 
622 ÞÍ: Túnakort, Saurbær með Stekkjarkoti 1916. 
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Hjarðarnes 125688-311 

Undir jörðina Hjarðarnes eru skráðar fjórtán fornleifar sem falla í sex flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Samkvæmt heimildum var búseta þar frá 1477 til 1978.  

 

Línurit 39. Flokkaðar fornleifar Hjarðarnesi. 

Bæjarstæði: Hjarðarnes skráð eftir heimild en „Bæjartættur“ eru leifar á eldra 

bæjarstæði.
623

 Landbúnaðarminjar: Kálgarður, útihús, sel, stekkur og kvíar eru skráð eftir 

heimildum.
624

 Sjávarútvegsminjar: Hjallur er skráður eftir heimild.
625

 Trú hefðir og 

legstaðir:  Sögn og kross eru skráð eftir heimildum.
626

 Samgöngur og samskipti: Leið 

um Kvennagöngugil er skráð eftir heimildum.
627

 Ýmsar minjar: Landamerkin Stóri-

Sandhóll og Markalækur og eyktarmarkið Nónhóll eru skráð eftir heimildum.
628

  

Athyglisverðar minjar Hjarðarnesi 

Eldra bæjarstæði Hjarðarness er þar sem heitir „Bæjartættur“ og þar má greina tóftir á 

loftmynd við fjöruklettana á bökkum Hvalfjarðar rétt norður af Krosshól. Bærinn var 

sennilega fluttur þangað einhvern tíma fyrir 1705 samkvæmt Jarðabókinni og var þar 

þangað til jarðirnar Hjarðarnes og Hjarðarneskot voru sameinaðar 1887 en þá var búseta 

flutt í bæjarhús Hjarðarneskots.
629

  

                                                 

623 BSSR-Hjarðarnes-125688-1, 8. 
624 BSSR-Hjarðarnes-125688-3, 4, 10, 11, 12. 
625 BSSR-Hjarðarnes-125688-13. 
626 BSSR-Hjarðarnes-125688-6, 7. 
627 BSSR-Hjarðarnes-125688-5. 
628 BSSR-Hjarðarnes-125688-2, 9, 14. 
629 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, III. b., bls. 376-377. SÁM: Örnefnasafn, Hjarðarnes 125688-311. 
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Hjarðarneskot 181204-312 

Undir jörðina Hjarðarneskot eru skráðar tvennar fornleifar sem falla í tvo flokka. Skráð var 

eftir ritheimildum 1999. Samkvæmt heimildum hefur verið búseta þar í minnst 410 ár frá 

1477 til 1887. 

Bæjarstæði: Hjarðarneskot skráð eftir heimild.
630

 Landbúnaðarminjar:  Kálgarður 

skráður eftir heimild.
631

 

Athyglisverðar minjar Hjarðarneskoti  

Bæjastæði Hjarðarneskots var þar sem nú er eldra bæjarstæði Hjarðaness. Þar er líklegt að 

minjar hafi horfið við framkvæmdir en hugsanlega eru einhverjar minjar undir yfirborði í 

kring.  

Melar 125722-313  

Undir jörðina Mela eru skráðar 25 fornleifar sem falla í sjö flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Heimildir geta um búsetu þar frá 1529.  

 

Línurit 40. Flokkaða minjar Melum. 

Bæjarstæði: Melar, Bali, Herjólfsstaðir, Steinakot (Syðra Melkot) og Melakot eru skráð 

eftir heimildum en leifar eru af býlinu Ósi.
632

 Landbúnaðarminjar: Tvö útihús, kálgarður, 

gerði, selstaða, stekkur og tún eru skráð eftir heimildum.
633

 Sjávarútvegsminjar: 

                                                 

630 BSSR-Hjarðarneskot-181204-312-1. 
631 BSSR-Hjarðarneskot-181204-312-2. 
632 BSSR-Melar-125722-316-1, 21, 22, 23, 24, 25. 
633 BSSR-Melar-125722-316-2, 3, 4, 8, 10, 13, 20. 
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Uppsátrið Báshvammur er skráð eftir heimild.
634

 Trú, hefðir og legstaðir: Álagahvammur 

er skráður eftir heimildum.635 Samgöngur og samskipti: Fjárgatan Sneiðingur er skráð 

eftir heimild.636 Framleiðslustaðir: Þurrkunarstaðurinn Sölvaflatir er skráður eftir 

heimild.637 Ýmsar minjar: Sjö landamerki eru skráð eftir heimild og slysstaður.638 

Athyglisverðar minjar Melum 

Sex býli eru skráð eftir undir Mela. Ekki var hægt að staðsetja þau öll og nöfn sumra hafa 

breyst í áranna rás. Tvö býli stóðu á bæjarnafni Mela 1705 og hafa að öllum líkindum verið 

tveir aðskildir bæir. Annar Melabærinn hefur sennilega verið á sama bæjarstæði og 

núverandi en hinn gæti hafa verið þar sem nú heitir Útkot eða hinu megin við lækinn þar 

sem heitir Norðurkot. Þegar túnakort var gert 1916 var Melar eitt býli og virðist bærinn 

hafa staðið þar sem nú stendur bygging um 30 m norðan við núverandi íbúðarhús og 

ummerki sennilega horfið vegna framkvæmda.639  

Steinakot, öðru nafni Syðra Melakot, var þriðja býlið af Melum 1705. Ekki er vitað hvar 

það var en hugsanlega þar sem síðar varð Útkot.640 

Melakot var afbýli af Melum 1705. Ekki er vitað hvar það var staðsett en hugsanlega þar 

sem nú er Norðurkot.641  

Herjólfsstaðir var afbýli Mela 1705 og hafði þá verið byggt að nýju fimmtán árum fyrr, 

um1690. Nafnið kemur ekki fyrir í öðrum heimildum og ekki er vitað hvar býlið var.642 

Bali var kot á holtinu upp af Melabæ samkvæmt örnefnalýsingu Mela en ummerki eftir það 

hafa horfið vegna vegaframkvæmda.643 Aðrar heimildir geta þess ekki og það gæti hafa 

borið annað nafn, kannski Herjólfsstaðir?  

Ós var býli við ósa Kiðafellsár samkvæmt örnefnalýsingu Mela og greina má leifar býlisins á 

loftmyndum.644  

                                                 

634 BSSR-Melar-125722-316-11. 
635 BSSR-Melar-125722-316-7. 
636 BSSR-Melar-125722-316-9. 
637 BSSR-Melar-125722-316-12. 
638 BSSR-Melar-125722-316-5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 
639 ÞÍ: Túnakort, Melar með Útkoti 1916. 
 
640 BSSR: Melar-125722-316-40. 
641 BSSR: Melar-125722-316-25. 
642 BSSR: Melar-125722-316-23. 
643 BSSR: Melar-125722-316-21. SÁM: Örnefnasafn, Melar-125722-313-1. 
644 BSSR: Melar-125722-316-22.SÁM: Örnefnasafn, Melar-125722-313-1. LUKR. 
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Steinakot / Syðra Melakot  

Kotið var afbýli af Melum 1705 og er skráð undir þá.   

Melakot  

Melakot var afbýli af Melum 1705 og skráð undir þá.645 

Herjólfsstaðir  

Herjólfsstaðir voru afbýli af Melum 1705 og eru skráðir undir þá.646 

Bali  

Bali var kot upp af Melabæ og er skráður undir hann.647 

Útkot 125761 314  

Fimm fornleifar eru skráðar undir jörðina Útkot sem falla í þrjá flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Samkvæmt manntali hefur verið búseta þar frá 1835 fram til 

þessa. 

 

Línurit 41. Flokkaðar fornleifar Útkoti. 

Bæjarstæði: Útkot skráð eftir heimild.
648

 Landbúnaðarminjar: Tvö útihús og kálgarður 

eru skráð eftir heimild.
649

 Nýminjar: Vindrafstöð skráð eftir heimild.650 

Athyglisverðar minjar Útkoti  

                                                 

645 BSSR: Melar-125722-316-25. 
646 BSSR: Melar-125722-316-23. 
647 BSSR: Melar-125722-316-21. 
648 BSSR-Útkot-125761-314-1. 
649 BSSR-Útkot-125761-314-2, 3, 4. 
650 BSSR-Útkot-125761-314-5. 
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Þegar túnakort var gert 1916 var bæjarstæði Útkots þar sem nú stendur tvílyft íbúðarhús frá 

1936. Eldri mannvirki hafa því sennilega horfið vegna framkvæmda.651  

Vindrafstöð til ljósa var reist í Útkoti af Sigvalda Þorkelssyni sem bjó þar frá1932 til 1944.652 

Rafstöðin ber vitni um rafvæðingu í sveitum landsins. 

Norðurkot 125740-316  

Skráðar eru fernar fornleifar undir jörðina Norðurkot sem falla í tvo flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Nafnið Norðurkot kemur fyrst fram í manntali 1885 og búseta 

var þar til ársins 2000. Gæti verið sama býli og var Melakot 1705.    

 

Línurit 42. Flokkaðar fornleifar Norðurkoti. 

Bæjarstæði:  Norðurkot og Höfðalágar eru skráð eftir heimildum.
653

 

Landbúnaðarminjar: Útihús og kálgarður eru skráð eftir heimild.
654

  

Athyglisverðar minjar Norðurkoti  

Eldra bæjarstæði Norðurkots virðist vera á sama stað og þegar túnakort  var gert 1916 en 

þar hafa eldri mannvirki sennilega horfið vegna framkvæmda.655  

Höfðalágar var býli við sjóinn um 450 metra norður af Norðurkoti. Þar voru síðar ærhús 

og hlaða samkvæmt örnefnalýsingu Mela. Þegar túnakort var gert 1916 voru þar þrjú hús úr 

                                                 

651 ÞÍ: Túnakort, Melar með Útkoti 1916. 
652 Halldór Jónsson, 1953, bls. 123. 
653 BSSR-Norðurkot-125740-316-1, 4. 
654 BSSR-Norðurkot-125740-316-2, 3. 
655 ÞÍ: Túnakort, Norðurkot með Niðurkoti 1916. 
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torfi og grjóti í túni sem náði fram á háa melabrún sem sjórinn braut af.656 Greina má leifar 

af mannvirkjum þar á nýlegum loftmyndum.657 

Niðurkot 181205 315 

Fjórar fornleifar eru skráðar undir jörðina Niðurkot sem falla í tvo flokka. Skráð var eftir 

ritheimildum 1999 og 2014. Heimildir geta um búsetu í kotinu frá 1835 til 1903 en búseta 

gæti hafa hafist þar fyrr undir öðru nafni. 

 

Línurit 43. Flokkaðar fornleifar Niðurkoti. 

Bæjarstæði: Niðurkot.
658

 Landbúnaðarminjar: Kálgarður, útihús og Aukatún eru skráð 

eftir heimildum.
659

 

Athyglisverðar minjar Niðurkoti  

Bærinn í Niðurkoti var lítill og lítilfjörlegur við sjóinn vestur af Norðurkoti og var jafnaður 

við jörðu einhvern tíma eftir að túnakort var gert 1916. Þar væri hugsanlegt að finna 

einhverjar minjar undir sverði.660  

Höfðalágar 

Býlið er skráð undir Norðurkot.661 

Ós  

Býlið er skráð undir Mela.662   

                                                 

656 BSSR-Norðurkot-181205-315-4.ÞÍ: Túnakort, Norðurkot með Niðurkoti 1916. 
657 LUKR. 
658 BSSR-Norðurkot-181205-315-1. 
659 BSSR-Norðurkot-181205-315-2, 3, 4. 
660 ÞÍ: Túnakort, Norðurkot með Niðurkoti 1916. 
661 BSSR-Norðurkot-181205-315-4. 
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Tindstaðir Innri 12576-317 

Tuttugu og sjö fornleifar eru skráðar undir jörðina Tindstaði sem falla í fjóra flokka. Skráð 

var eftir ritheimildum 1999 og 2014.  

 

Línurit 44. Flokkaðar fornleifar Tindstöðum. 

Bæjarstæði:  Tindstaðir (Innri) og Tindstaðakot (Ytri).
663

 Landbúnaðarminjar: Sex 

útihús, eitt lambhús, kálgarður, þrír stekkir, tvö sel, kvíar og ein tóft eru skráð eftir 

heimildum.
664

 Samgöngur og samskipti: Leið um Kleif er skráð eftir heimild.
665

 Ýmsar 

minjar: Fimm eyktarmörk, landamerki, mannvirki, hús, og Grautarklettur eru skráð eftir 

heimildum.
666

  

Athyglisverðar minjar Tindstöðum 

Tvö bæjarstæði eru skráð undir jörðina, heimajarðar þar sem nú eru Tindstaðir Innri og 

Tindstaðakot.  

Tindstaðir Innri eru byggðir á eldra bæjarstæði samkvæmt túnakorti og bæjarstæði. 

Hugsanlega má finna einhverjar leifar á bæjarstæðinu.667 

Tindstaðakot hefur sennilega staðið þar sem nú eru Tindstaðir Ytri. Hugsanlega má finna 

einhverjar leifar á bæjarstæðinu. 

                                                                                                                                               

662 BSSR-Melar-125722-31322. 
663 BSSR-Tindstaðir 1-125760-317-1, 22. 
664 BSSR-Tindstaðir 1-125760-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 26. 
665 BSSR-Tindstaðir 1-125760-25. 
666 BSSR-Tindstaðir 1-125760-9, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 27. 
667 ÞÍ: Túnakort, Tindstaðir 1916. 
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Tindstaðir Ytri 

Býlið er skráð undir Tindstaði Innri.668 

6 Minjaflokkar  

Í þessum hluta er farið yfir niðurstöður minjaflokkunnar og greininga í samnefndum 

köflum. Fornleifar á Kjalarnesi eru skráðar undir 48 jarðir, skráð hefur verið eftir 

ritheimildum á þeim öllum og vettvangsskráning hefur farið fram á 38. Fjöldi skráðra 

fornleifa var 977 þann 1. apríl 2015 sem unnið var með í ritgerðinni, sjáanlegar leifar voru 

af 381 en 596 voru skráðar eftir heimildum. Í töflu 3 má sjá hvernig þær skiptast á milli 

minjaflokka. 

Tafla 3. Skipting fornleifa í minjaflokka. 

Minjaflokkur Sjáanlegar Heimild Samtals Hlutfall af 

heildarfjölda 

Bæjarstæði 30 70 100 10% 

Landbúnaðarminjar 158 267 425 43% 

Sjávarútvegsminjar  17 30 47 5% 

Trú, hefðir og legstaðir 13 31 44 4% 

Þegnar og samfélag  1 6 7 1% 

Verslun og viðskipti  1 1 0% 

Samgöngur og samskipti 23 38 61 6% 

Framleiðslustaðir 15 39 54 6% 

Sögustaðir      

Nýminjar 72 12 84 9% 

Ýmsar minjar 52 102 154 16% 

Samtals  381 596 977 100% 

 

6.1 Bæjarstæði  

Bæjarstæði er staður þar sem bær stendur eða hefur staðið. Minjar sem falla undir flokkinn 

bæjarstæði eru mannvirki og ummerki eftir bústað þar sem fólk hefur gert sér heimili, 

hýbýli, bæjarstæði, bær, verbúð, hellir og öskuhaugar. Fornleifar sem falla undir flokkinn 

bæjarstæði eru 10% af heildarfjölda skráðra fornleifa á Kjalarnesi, 30 eru sjáanlegar en 70 

                                                 

668 BSSR-Tindstaðir 1-125760-22. 
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skráðar eftir heimildum, samtals100. Af þeim eru 94 lögbýli, hjáleigur, tómthús og verbúðir 

þekkt samkvæmt heimildum og af þeim vitað hvar 80 voru staðsett.  

Á Kjalarnesi hefur búseta verið stöðug frá landnámi og er búseta enn á flestum 

bæjarstæðum. Kjalnesingar hafa verið fastheldnir á bæjarstæði í gegnum tíðina og ekki verið 

að flytja bæi að óþörfu. Bærinn í Eystri Saltvík hafði verið færður þrisvar samkvæmt 

Jarðabókinni 1704 og var komið að því að færa hann í fjórða skiptið. Bærinn í Hjarðarnesi 

hafði verið fluttur vegna ágangs sjávar einhver tíma fyrir 1705 og var þá enn í hættu. Þegar 

síðan Hjarðarnes og Hjarðarneskot voru sameinuð 1887 var búseta flutt í bæjarhús kotsins 

en þau stóðu fjær sjó. Þrír bæir lögðust af vegna skriðufalla 1886 Árvöllur, Grund og 

Öfugskelda. Á þremur bæjarstæðum voru gerð fjárhús eftir að búseta lagðist þar af. Á 

Árvöllum þar sem eru tóftir fjárhúsa, á Borg var byggt fjárhús fyrir 90 kindur eftir að 

búsetu lauk 1902 samkvæmt túnakorti og þar er tóft með þremur hólfum. Í Stekkjarkoti 

lauk búsetu 1905 og 1916 hafði bæjarhúsum verið breytt í fjárhús samkvæmt túnakorti og 

þar eru greinilegar tóftarleifar. Samkvæmt örnefnalýsingu voru ærhús og hlaða eftir að 

búsetu á Höfðalágum  lauk. Flestar minjar er yfirleitt að finna á og í kringum bæjarstæði og 

þar sem búseta hefur varað í langan tíma jafnvel í aldir eru miklar líkur á að mannvistarlög 

hafi hlaðist upp og myndað bæjarhóla.  

Ástand á staðsettum bæjarstæðum var metið útfrá lýsingum skrásetjara og heimildum eftir 

ástandsflokkum Skráningarstaðla fornleifa Minjastofnunnar Íslands.669 Flokkunum var gefið 

tölugildi frá 1 til 5 og eykst minjagildi með hækkandi tölu (tafla 4).  

Tafla 4. Ástandsflokkar fornleifa. 

Nr. Ástandsflokkar Skráningarstaðla fornleifa.  

Minjagildi eykst með hækkandi númeri 

 

1 Ekki sést til fornleifa. Rústin er horfin, byggt hefur verið á henni 

eða henni rutt burt eða er hreinlega ekki lengur sjáanleg á yfirborði. 

Ef um óeiginlegar fornleifar er að ræða þá hefur umhverfið breyst 

svo mikið að ekki er hægt að staðsetja þær út frá umhverfisþáttum. 

Horfinn 

2 Illgreinanlegar fornleifar. Fornleifarnar hafa orðið fyrir töluverðu 

raski af völdum náttúru eða manna. Hleðslur útflattar. 

Raskað 

                                                 

669 Skráningarstaðlar fornleifa, 2013, bls. 25.  
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3 Greinanlegar fornleifar. Fornleifarnar eru greinanlegar en erfitt að 

sjá upprunalegt lag eða form mannvirkis. Ef um hleðslur er að ræða 

þá eru þær signar og eða hrundar að því marki að lögun tófta er 

orðin ógreinileg og hafa þær jafnvel hlaupið í þúfur.  

Slæmt 

4 Vel greinanlegar fornleifar. Fornleifarnar ágætlega greinanlega og 

upprunalegt lag eða form þeirra sjáanlegt. Hleðslur byrjaðar að renna 

í sundur en standa enn að mestu leyti þannig að lögun og 

herbergjaskipun tófta er greinileg, gróið yfir grjót í veggjum og gólfi.  

Sæmilegt 

5 Heillegar fornleifar. Upprunalegt lag og form mjög greinilegt. Ef 

um hleðslur er að ræða þá standa þær að mestu heilar. Í þennan 

flokk koma hús með heila veggi og hrunið þak en einnig torfhús sem 

enn eru undir þaki.  

Gott  

Samkvæmt þessu mati voru langflest bæjarstæðin metin undir ástandsflokk nr. 1 eða 52 af 

80 eða 65% (mynd 4). Á þeim hafa eldri mannvirki horfið vegna framkvæmda og 

túnasléttunnar en á mörgum þeirra væri hugsanlegt að finna einhverjar leifar eldri 

mannvirkja undir yfirborði í kringum íbúðarhús. 

 

Mynd 4. Ástandsmat á 80 þekktum bæjarstæðum. 

Undir ástandsflokk nr. 2 falla þrjú bæjarstæði sem hafa orðið fyrir töluverðu raski. Fimm 

falla undir flokk nr. 3 þar sem eru greinanlegar leifar, tóftir og húsgrunnar. Undir 

ástandsflokk nr. 4 falla fimmtán bæjarstæði, á þeim standa tóftir vel og greinilegir 

bæjarhólar eru á fimm, óhreyfðar minjar eru á þremur en á tveimur var bæjarhúsum breytt í 

fjárhús eftir að búsetu lauk. Undir flokk nr. 5 falla fimm bæjarstæði, þar standa hleðslur 

65% 

4% 

6% 

19% 

6% 

Ástand á 80 staðsettum  
bæjarstæðum  

á Kjalarnesi  

1. Horfið   52

2. Raskað     3

3. Slæmt       5

4. Sæmilegt 15

5. Gott         5
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síðustu íveruhúsa óhreyfðar á bæjarhólum. Það er á jörðunum Sundakoti, Glóru, Mýrarholti 

og Ártúni en á einu bæjarstæði stendur torfhús sem er frá því um 1900 á Litlu- Vallá.  

Bæjarhólar eru taldir meðal mikilvægustu minjastaða og hafa margþætt rannsóknar- og 

heimildagildi. Lengd búsetu hefur áhrif á upphleðslu bæjarhóla því þeir hafa myndast úr 

upphlöðnum byggingarefnum, gólf- og sorplögum þar sem bæir hafa staðið lengi, jafnvel í 

aldaraðir.670 Á bæjarstæðum þar sem heimildir geta langrar búsetu má því gera ráð fyrir að 

hafi hlaðist upp mannvistarleifar þó þær séu ekki mjög greinilegir í landslaginu. 

Bæjarhólar eru sérstök fyrirbæri í fornleifafræði Norður Atlantshafsins sem finnast aðallega 

í Noregi fyrir norðan heimskautsbaug, á Íslandi, Færeyjum, Grænlandi og á Suðureyjum 

Skotlands.671 Norskir fornleifafræðingar hafa talið þá merki um breytingar á samfélagi og 

efnahag en íslenskir fornleifafræðingar hafa lengst af talið þá tilkomna vegna breytinga á 

byggingartækni.672 Á Íslandi byrjuðu bæjarhólar að myndast fyrst á seinni hluta 10. aldar og 

telur Orri Vésteinsson að tilkomu þeirra megi rekja til breytinga á heimilishaldi og 

hugmyndafræði (e. household structure and ideology) sem leitt hafi til breytinga í viðhaldi 

bygginga (e. building maintenance) og hætt hafi verið að stinga út úr híbýlum sem leiddi til 

uppbyggingar bæjarhóla.673  

Varðveisla bæjarhóla er misjöfn og víða hafa þeir horfið órannsakaðir vegna framkvæmda 

og yngri bygginga. Aðeins einn bæjarhóll hefur verið fullgrafinn hér á landi, Stóraborg undir 

Eyjafjöllum.674  

Elsta húsið á Kjalarnesi er Brautarholtskirkja, reist 1857. Á nokkrum jörðum er að finna 

gömul íbúðarhús sum eldri en 100 ára og eru því friðuð samkvæmt 29 gr. í lögum um 

menningarminjar nr. 80/2012 en þar segir: „Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri 

eru friðuð.“ Elsta íbúðarhúsið er steinsteypt hús í Varmadal frá 1892, þrjátíu og fimm árum 

yngra en Brautarholtskirkja. Á Völlum er gamalt íbúðarhús frá 1905 og í Lykkju er 

steinsteypt hús frá 1906 að sögn íbúa. Í Brautarholti er gamalt tvílyft hús sem er að grunni 

til hús frá 1907 var þá járnklætt timburhús á hlöðnum kjallara. Á Móum er hús frá 1910 og í 

Króki er steinsteypt hús síðan 1919 og steinsteypt hús voru byggð á Bakka, Sjávarhólum og 

Vallá 1923. 

                                                 

670 Skráningarstaðlar fornleifa, 2013, bls. 11. 
671 Orri Vésteinsson, 2010, bls. 13. 
672 Orri Vésteinsson, 2010, bls. 14. 
673 Orri Vésteinsson, 2010, bls. 37.  
674 Birna Lárusdóttir, 2011, bls. 28.  
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6.2 Landbúnaðarminjar  

Minjar sem falla undir minjaflokkinn landbúnaðarminjar eru mannvirki sem tengjast 

landbúnaði, vinnustaðir, ræktunarminjar, úthagaminjar, útihús, borgir, selstöður, stekkir og 

réttir. Flestar fornleifar á Kjalarnesi falla undir minjaflokkinn landbúnaðarminjar eða 43% 

af heildarfjölda skráðra fornleifa þar, sjáanlegar eru 158 en 267 eru skráðar eftir heimildum 

samtals 425. Á mynd 5 má sjá dreifingu þeirra.   

 

Mynd 5. Dreifing landbúnaðarminja.675 

Útihús eru byggingar sem geta haft mörg hlutverk en orðið er yfirleitt notað um hús sem 

notuð voru fyrir húsdýr, kindur, kýr, hesta og hænur. Við skráningu er yfirleitt reynt að 

meta meginhlutverk þeirra útfrá staðsetningu og útliti. Skráð útihús eru 186 talsins og sjá 

má leifar af 80 en 106 eru skráð eftir heimildum. Greinileg og vel varðveitt útihús eru víða. 

Einstök og falleg grjóthlaðin beitarhúsatóft sem rúmaði 150 fjár er við Leirvogsá neðan við 

klettastöpulinn Ríp sem ábúandi í Stardal byggði um 1855.676  

                                                 

675 LUKR. 
676 BSSR-Stardalur-125755-8. SÁM: Örnefnasafn, Stardalur-125755-1. 
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Nokkrar fornleifar bera vitni um horfna atvinnuhætti, fráfærur, selstöður, beðasléttur og 

kornrækt. Seljabúskapur var mikilvægur hluti af hagkerfi landsmanna frá landnámi fram á 

19. öld. Selfarir lögðust af hér á landi smámsaman á 18. og 19. öld og voru nánast horfnar í 

lok 19. aldar. Helst er talið er að selfarir hafi lagst af vegna breyttrar nýtingar á afurðum 

sauðkindarinnar, frá mjólkurafurðum til kjötafurða, fráfærum hætt og lömbin ganga undir 

ánum.677 Sel voru yfirleitt í úthögum í heimalandi eða lengra frá. Getið er um selstöður 

nokkurra jarða á Kjalarnesi í Jarðabókin og örnefnalýsingum. Einstakar selstöðuminjar er 

að finna á Blikdal og undir Svínaskarði, tóftir Saurbæjarsels, Holusels og Brautarholtsels á 

Blikdal og undir Svínaskarði í landi Hrafnhóla eru tóftir Þerneyjarsels og Esjubergssels 

ásamt Varmárseli. Í Stardal voru selstöður frá mörgum bæjum og samkvæmt Jarðabókinni 

1704 höfðu ellefu jarðir selstöður þar fram til ársins 1674 þegar hann byggðist upp. Engar 

selstöðuminjar eru þekktar í Stardal en ummerki eftir þau gætu hafa horfið undir yngri 

byggingar með tilkomu fastrar búsetu. Samkvæmt örnefnalýsingu Egils J. Stardal sem ólst 

þar upp er örnefnið Sumarfjós á mannvirki eða hleðslu í gömlu túni sem gæti verið 

vísbending um kúasel og neðan við það eru rústir gamalla bygginga sem gætu verið leifar 

eftir selstöður.678 

Fráfærur hafa sennilega tíðkast sums staðar eitthvað fram yfir aldamótin 1900 og Halldór 

Jónsson segir frá því í endurminningum sínum að „[h]ætt var að færa frá kvíaám í Saurbæ 

árið 1905.“679 Stekkur var lítil rétt oftast tvíhólfa þar sem ær og lömb voru skilin að á 

næturlagi um stekkjartímann svo hægt væri að mjólka ærnar.680 Skráðir eru 27 stekkir og eru 

leifar og ummerki eftir þrettán. Nokkuð greinilegar leifar eru af tveimur stekkjum upp af 

Grundunum á Vallá.681 Kvíar voru aðhald þar sem ær voru mjaltaðar torf- eða grjóthlaðnar 

eða færanlegar trégrindur.682 Átta kvíar eru skráðar á Kjalarnesi en aðeins eru leifar eftir 

einar, Loðinstóft á Króki.  

Réttir eru aðahald fyrir dýr, gerði með hólfum fyrir sauðfé og hross og voru áður fyrr 

hlaðin úr torfi og grjóti. Lögréttir eða skilaréttir eru stærri réttir notaðar þegar smalað er af 

stóru svæði. Þær voru yfirleitt grjót- eða torfhlaðnar gjarnan við náttúrulegt aðhald. Réttir 

                                                 

677 Bragi Sigurjónsson, 1983-87, I. b., bls. 19. 
678 SÁM: Örnefnasafn, Stardalur 25755-1. 
679 Halldór Jónsson, 1953, bls. 118. 
680 Skráningarstaðalar fornleifa, 2013. bls. 31. 
681 BSSR-Vallá-125762-291-14, 19. 
682 Skráningarstaðalar fornleifa, 2013. bls. 17. 
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sem notaðar eru á einstökum bæjum eru smærri og af einfaldari gerð.683 Ellefu réttir eru 

skráðar á Kjalarnesi og eru leifar af sex Stekkjarrétt í Álfsnesi, Hrafnhólarétt, fjárrétt í 

Brautarholti, Ártúnsrétt og Saurbæjarrétt og Arnarhamarsrétt og Kollafjarðarrétt.   

Nokkrar fornleifar bera vitni um jarðrækt fyrri tíma dráttarvéla sem komu til landsins um 

1920. Beðasléttur eru eitt dæmi um verktækni sem beitt var við túnrækt. Þær eru líkar 

ásýndar og beð í matjurtagörðum vegna þeirrar verktækni sem beitt var við túnasléttunina 

og sækja nafn sitt til þeirra. Ein vísbending er um að þetta verklag hafi verið viðhaft á 

Kjalarnesi, örnefnið Beðaflatir sem er í túni um 110 metra austur af núverandi íbúðarhúsi 

á Bakka. Skráð eru 30 tún aðallega eftir heimildum, flest eftir örnefnalýsingum sem hafa 

mörg hver sérnöfn. Kál- og kartöflugarðar og sjáanlegar leifar garðlaga eru skráð 55. 

Greinileg ummerki kálgarða má sjá á bæjarstæðum Glóru, Árvallar og Ártúns. 

Akurörnefni eru nokkur á Kjalarnesi sem gætu verið vísbending um kornrækt áður fyrr. 

Nokkur akurörnefni eru í dalnum Stardal fyrri ofan samnefnt býli. Í dalnum var Akurvellir 

meint býli og þar eru einnig örnefnin Akurvallalækur, Akurvallamói og Akurvallakelda sem 

virðast hafa dregið nafn sitt af býlinu. Akurhóll er í Brautarholti. Í Saurbæ eru nokkur 

örnefni, í grennd við hvort annað, suðvestur af bænum og heitir sjávarbakkinn þar Akrar 

og utar er Akragarður einnig Akragil og Akratunga. Örnefnið Línbrekkur er á Mógilsá sem 

er kannski vísbending um lín (hör) rækt.684  

6.3 Sjávarútvegsminjar  

Minjar sem falla undir minjaflokkinn sjávarútvegsminjar eru mannvirki sem tengjast 

sjósókn, fiskveiðum og athafnasvæðum; lendingar, uppsátur, naust, bryggjur, bólverk, 

verstöðvar, fiskreitir, fiskbyrgi, siglingamerki og skipsflök. Fornleifar sem falla undir 

sjávarútvegsminjar eru 5% af heildarfjölda skráðra fornleifa á Kjalarnesi, sjáanlegar eru 17 

en 30 eru skráðar eftir heimldum, samtals 47.  

Við fornleifaskráningu voru rústir nálægt sjó, sem voru taldar líklegar til að hafa verið 

notaðar í tengslum við sjósókn, túlkaðar eftir gerð sem naust eða uppsátur. Fjöldi 

sjávarútvegsminja endurspeglar ekki mikla sjósókn á svæðinu samkvæmt heimildum og eru 

minjar sem tengjast sjósókn hlutfallslega fáar. Staðsetning þeirra á sennilega stærstan hlut að 

máli þar sem flestar hafa verið nálægt sjó því hækkun á yfirborði sjávar vegna landsigs sem 

                                                 

683 Skráningarstaðalar fornleifa, 2013. bls. 20. 
684 SÁM: Örnefnasafn, Mógilsá-125773-1. 
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hefur verið um 1-1,5 m frá landnámi á svæðinu og eru minjar enn að hverfa í sjóinn. Sjá má 

dæmi um það í Álfsnesi þar sem minjar eru að hverfa vegna hækkandi vatnsborðs í 

Tjörninni. Þá hefur landbrot verið mikið á Kjalarnesinu sjálfu og ströndin tekið miklum 

breytingum að sögn heimamanna og hefur malarnámi og sanddælingu úr sjó við ströndina 

verið kennt um. Sjávarútvegsminjar eru flestar trúlega fágætar sökum landeyðingar. Á mynd 

6 má sjá dreifingu þeirra.   

 

Mynd 6. Dreifing sjávarútvegsminja.685 

Jarðabók Árna og Páls frá 1704 og 1705 greinir frá ýmsum þáttum sem tengjast sjósókn á 

svæðinu. Kvaða sem landeigendur lögðu á leiguliða sína er getið við 34 býli af 64 í 

Jarðabókinni ef mér telst rétt til. Kvaðirnar voru yfirleitt í formi vinnuframlags, mannslán 

allt árið eða á vertíð í skipsáróðri, formennsku, dagslætti og skipaferðum. Kvöð um 

skipsáróður á skipum húsbænda á heimajörðum var oft allt árið, sumstaðar með formanns 

kvöð ýmist launaðri eða ólaunaðri. Í Jarðabókinni er líka greint frá lendingum og 

skipsuppsátri og samkvæmt henni var heimræði allt árið frá 30 bæjum og gengu skip 

ábúenda og landdrottins eftir hentugleikum og sums staðar voru stundum nokkir 

aðkomubátar. Verbúðir voru á Ketilstöðum og á Kjalarnesi (Nesbæjum) þar sem hægt var 

                                                 

685 LUKR. 
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að nota verstöðu. Á Hofi og Borg þáðu menn hús og þjónustu af bændum og 

hjáleigumönnum en verstaða var engin. Tóftir þriggja verbúða eru við Nesvík; 

Hreppstjórabúð, Snorrabúð og Pálsbúð og ein er við Borgarvík. Samkvæmt Jarðabókinni 

hafði dregið úr fiskgengd og var fiskur hættur að ganga að landi en þess getur við ellefu 

jarðir að þar mætti, ef vildi, stunda selveiði eins og gert hafi verið.  

Naust er mannvirki þar sem skip og bátar voru geymd oft þaklaust og leifar eru af þeim  

sjaldgæfar.686 Tólf naust eru skráð á Kjalarnesi og eru leifar af sjö, tvö eru í Álfsnesi og á 

Mógilsá, eitt á Hofi, Króki og í Brautarholti. Uppsátur er samheiti yfir lendingar, hafnir og 

varir.687 Skráð eru 17 skipalægi og lendingarstaðir á svæðinu. Tvær bryggjur eru í Þerney og 

ein við Bryggjunes. Skipalægin Þerneyjarsund, Andríðshöfn og Leynivogar eru í Kollafirði. 

Lendingarnar eru Skreflulending á Móum, Borgarvík, Messingur, Hreppstjóralending og 

lending við Búðatún og Andríðshöfn í Brautarholti, Fúla í Mýrarholti. Bakkavör og 

Holtsvor á Bakka. Uppsátrin eru Skipagróf í Saurbæ og Básahvammur á Melum. Bátaskýli 

er við Leirvogsvatn frá Stardal.  

Nokkrar minjar tengjast fiskverkun. Á norðaustanverðri Þerney var fiskireitur, hlaðinn 

grjótgarður.688 Stakkstæði voru tvö vestast á sunnanverðri Þerney annað beint norður af 

Tjörninni og hitt suðvestur af henni.689 Þrjú fisbyrgi eru skráð á Kjalarnesi;  í Sundakoti er 

rúst af fiskbyrgi vestur af meintu búðasvæði og tvö grjóthlaðin fiskbyrgi eru á holtinu fyrir 

ofan Glóru.690 Hjallar eru gisnar byggingar, tóft eða trönur sem notaðar eru til að þurrka 

fisk. Níu hjallar eru skráðir á Kjalarnesi og eru tóftir í Sundakoti og í Álfsnesi.691  

Í Jarðabókinni kemur fram að skelfiskfjara var við Mela sem hefði verið hægt að nýta til 

matar en var notuð til beitu sem margar jarðir sóttu í og beita var einnig sótt á Maðkasker á 

Bakka. Tveir veiðistaðir eru skráðir í örnefnalýsingu fyrir Saltvík. Þar er greint frá 

veiðistaðnum Þaravík þar sem hrognkelsaveiði var mikið stunduð frá Skrauthólum og 

Sjávarhólum og veiðistaðurinn Kolalón er suðvestur af Saurbæ.692  

                                                 

686 Skráningarstaðlar fornleifa, 2013, bls. 19. 
687 Skráningarstaðlar fornleifa, 2013, bls. 22. 
688 BSSR-Þerney-125775-270-7. 
689 BSSR-Þerney-125775-270-11. 
690 BSSR-Sundakot-181188-272-5. BSSR-Glóra-181189-274-5, 15. BSSR-Sundakot-181188-272-16. 
691 BSSR-Sundakot-181188-272-5. 
692 SÁM: Örnefnasafn, Saltvík-125744-288. SÁM: Örnefnasafn, Saurbær 125746-1. 
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6.4 Trú, hefðir og legstaðir  

Minjar sem falla undir þennan flokk tengjast trúariðkun fólks, hefðum og greftrun manna; 

hof, hörgar, vé, blótkeldur, kuml, haugar, dysjar, steinsetningar, kirkjur, bænhús, klaustur, 

kirkjugarðar, helgisiðir, áletranir, þjóðsögur, þjóðtrú, álagablettir, álfar og huldufólk. 

Fornleifar sem falla undir minjaflokkinn trú, hefðir og legstaðir eru 4% af heildarfjölda 

fornleifa á Kjalarnesi, 13 eru sjáanlegar en 31 skráðar eftir heimildum samtals 44.  

Engar beinar heimildir eru um trú og helgiathafnir heiðinna manna á Íslandi fyrir utan 

kuml. Helstu heimildir um heiðna trú er að finna í íslenskum fornritum frá 12. öld og síðar, 

Eddukvæðum og Snorra Eddu sem rituð voru á 13. öld, en talið er að þau endurspegli 

frekar hugmyndir manna um heiðna trú á ritunartíma.693 Þá hafa verið skiptar skoðanir um 

hvort „hof“ hafa verið í heiðnum sið og hvaða hlutverki þau gegndu, hvort þau hafi verið 

byggingar til helgihalds eða bæir höfðingja sem héldu blótveislur.694 

Lengi hefur verið talið að heiðið „hof“ hafi verið á Hofi útfrá nafni jarðarinnar, frásögn í 

Kjalnesinga sögu og öðrum frásögnum. Ef marka má Kjalnesinga sögu sem rituð var um 

1300, reisti Þorgrímur goði Helgason þar hof og segir sagan frá blótsiðum Þorgríms: „Hann 

var blótmaður mikill; lét hann reisa hof mikit í túni sínu. Þat var 100 fóta langt, en sextugt á breidd; þar 

skyldu allir menn hoftoll til leggja. Þórr var þar mest tignaðr.“695 Síðan kemur nokkuð nákvæm 

lýsing á hofinu sem Sigurður Vigfússon forngripavörður taldi einna nákvæmustu lýsingu á 

hofi.696 Hoflýsingin er nú talin fyrst og fremst heimild um hugmyndir höfundar og 

samtímamanna hans um hof og blót í heiðnum sið.697 Hofið á að hafa staðið á Goðhóll og 

þar sem Blótkelda er skammt frá, örnefni sem gætu hafa orðið til vegna sögunnar og 

fornfræðiáhuga. Tvær fjalir sem sagðar voru hafa verið í hofinu voru afhentar Geir Vídalín 

1821 til varðveislu en engar leifar hafa fundist af meintu hofi.  

Kirkjur eru skráðar á fimm stöðum á Kjalarnesi og standa tvær ennþá. Kirkjuskrá Páls 

biskups Jónssonar um prestskyldar kirkjur í Skálholtsbiskupsdæmi frá því um 1200 er elsta 

heimildin um kirkjur á Kjalarnesi og þá voru kirkjur í Þerney, Esjubergi, Hofi, 

Brautarholti og Saurbæ.698 Kirkjurnar voru helgaðar ýmsum heilögum manneskjum til 

                                                 

693 Orri Vésteinsson, 1998, bls. 285.  
694 Orri Vésteinsson, 2007, bls. 53. 
695 Íslenzkt fornbréfasafn, XIV. b., bls. XVIII. b., bls. 7. 
696 Sigurður Vigfússon, 1880-1881, bls. 80. 
697 Íslenzk fornrit XIV. b., Kjalnesinga saga, bls. XI. b.,. 
698 Íslenzkt fornbréfasafn, XII. b., bls. 9. 
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trausts og áheita. Hér á landi var Þorlákur biskup hvað vinsælastur og þá sérstaklega í 

Skálholtsbiskupsdæmi.699 Hann var einn af helgum manneskjum Maríukirkjunnar í Þerney 

sem helguð var Jakobi postula, heilögum Nikulási, Maríu Magdalenu og heilagri Agnetu. 

Andrésarkirkja var á Hofi. Nikulásarkirkja í Brautarholti sem var helguð guði og heilögum 

Nikulási. Péturskirkja var í Saurbæ en ekki er vitað hverjum Esjubergskirkja hefur verið 

helguð, gæti hafa verið helguð heilögum Kolumba sem Örlygur og frændur hans trúðu á.  

Samkvæmt heimildum var kirkja í Þerney frá því um 1200 fram undir 1600 og samkvæmt 

Vilchinsmáldaga frá 1397 lá gröftur, tíund og lýsistollur til kirkjunnar af jörðunum Þerney, 

Álfsnesi, „HafaHeiði“ og Víðinesi.700 Engar vísbendingar eru um hvar hún og 

kirkjugarðurinn hafa verið en sennilega í grend við bæjarstæðið líkt og víða.    

Kirkjan á Esjubergi sem Örlygur Hrappson á að hafa reist um 900 hefur lengi verið talin 

fyrsta kirkjan á Íslandi.701 Kirkju á Esjubergi er getið í kirknaskrá Páls frá því um 1200 og í 

byrjun 12. aldar í Landnámu og um 1300 í Kjalnesinga sögu en virðist þá hafa verið aflögð 

fyrir tíma höfundar því þar segir „Þá stóð enn kirkja sú at Esjubergi, er Örlygr hafði látit 

gera.“702 Kirkjan gæti því hafa verið aflögð um miðja 13. öld og því verið starfrækt í um 350 

ár (900-1250). Af hverju kirkjan var aflögð er ekki gott að segja en fyrstu kirkjurnar á 

landinu voru reistar af höfðingjum á höfuðbýlum og voru eins konar stöðutákn. 

Höfðinginn á Esjubergi gæti hafa misst stöðu sína og kirkjan aflagst þess vegna. Staðurinn 

gæti líka hafa farið illa af skriðuföllum sem gætu hafa rýrt hann og eða eyðilagt kirkjuna. 

Meintar leifar kirkjunnar eru friðaðar en rannsóknir sem hafa farið fram á þeim hafa ekki 

staðfest tilvist hennar. Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur rannsakaði meinta 

kirkjutóft og kirkjugarð 1981. Leifar „kirkjunnar“ reyndust vera frá 16. eða 17. öld og bentu 

meira til íveruhúsa en kirkju og „kirkjugarðurinn“ virtist hlaðinn á milli 1226 og 1500. 

Minjarnar virtust því ekki á neinn hátt tengjast kirkju Örlygs en aurskriður á svæðinu gerðu 

illmögulegt að gera sér í hugalund hvernig umhverfi gæti hafa verið. 

Kirkja var á Hofi samkvæmt heimildum frá því um 1200. Gengi hennar hnignaði þegar á 

leið og í máldaga 1575 var aðeins talað um hálfkirkju þar og 1704 mundi fólk ekki lengur 

eftir henni en sagði að þar hefði verið kirkja til forna og þá voru einhverjar leifar sem gátu 

                                                 

699 Íslenzkt fornbréfasafn, I. b., bls. 412. 
700 Íslenzkt fornbréfasafn,  IV. b., bls. 113. 
701 Íslenzk fornrit I. b, Landnámabók, bls. 53-54. 
702 Íslenzk fornrit XIV Kjalnesinga saga, bls. 43. 
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stutt frásagnir hreppsbúa. Engar vísbendingar eða ummerki eru um hvar hún hefur verið. 

Þegar Kålund var á ferðinni 1873-4 hafði samkvæmt gömlum frásögnum sést tóft á 

Goðhól í upphafi aldarinnar (um 1700) og kannski hafa það verið leifar kirkjunnar. Kirkjan 

gæti líka hafa verið í túninu suðaustur frá bæjarhlaðinu hjá tröðinni þar sem Brynjúlfur 

rannsakaði tvær tóftir í leit að hofi í byrjun 20. aldarinnar.703 

Kirkja hefur verið í Brautarholti frá því um 1200. Kirkjan sem nú stendur er með elstu 

timburkirkjum á landinu og er elsta hús á Kjalarnesi. Hún var reist 1857 og er sennilega á 

sama stað og fyrirrennarar hennar.  

Í Saurbæ hefur verið kirkja frá því um 1200. Núverandi kirkja er steinsteypt og var vígð 

1904. Í elsta máldaga kirkjunnar frá því um 1200 eru meðal eigna hennar „ij. glerglygr“ en 

177 árum síðar virðist vera aðeins einn „glergluggur“ samkvæmt máldaga hennar frá 

1397.704   

Kirkja var í Þerney samkvæmt heimildum frá því um 1200 fram undir 1600 og 

kirkjugarður. Máldagi hennar 1397 kveður á um greftrun frá fjórum bæjum og samkvæmt 

umfjöllun í fornbréfasafni hefur kirkjan orðið að bænhúsi sem stóð þar með kirkjugarði 

fram á 19. öld. Kirkjan og kirkjugarðurinn hafa að öllum líkindum verið í grennd  við 

bæjarstæðið en ekki er vitað hvar hún var.705 Myndin hér á eftir sýnir hversu lengi kirkjur á 

Kjalarnesi hafa verið starfræktar. 

                                                 

703 Brynjúlfur Jónsson, 1902, bls. 35.  
704 Íslenzkt fornbréfasafn, I. b., bls. 401-402., IV, bls. 115. 
705 Íslenzkt fornbréfasafn, I. b., bls. 411. 
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Línurit 45. Kirkjur á Kjalarnesi í heimildum. 

Almannarómur hermdi að á Sámstöðum hefði verið kirkjustaður sem lagst hefði af þegar 

drepsótt var í landinu, þegar Jarðabók Árna og Páls var gerð 1704. Aðrar heimildir geta 

þess ekki og líklegra er að þar hafi verið býli og eða sel. 

Heimildir geta fimm bænhúsa á Kjalarnesi;  í Þerney, Álfsnesi, Esjubergi, Skrauthólum og 

Tindstöðum. Bein heimild er aðeins um bænhús í Álfsnesi en þess er getið í máldögum 

Þerneyjarkirkju um 1220 og 1269. Í örnefnalýsingu Esjubergs segir að bænhús eða kirkja 

hafi verið á Kirkjuflöt sem var upp af Leiðvelli og átti viðurinn í hana að hafa verið fluttur 

um Leiðvöll.706 Það er þó talið líklegra að átt sé við sagnir um kirkjuna á Esjubergi. Björn 

Bjarnason taldi að bænhús hefði verið á Tindstöðum á einhverjum tíma vegna örnefnisins 

„Tindstaðatunga“ á fornu kirkjuítaki í Skorradal. Það er hugsanlegt en aðrar heimildir styðja 

það ekki. Bænhús var á Skrauthólum samkvæmt Prestatali og prófasta sem var aflagt fyrir 

1600 en aðrar heimildir geta þess ekki.
707

  

Nokkur örnefni gætu verið vísbendingar um guðshús og er kirkja á einum stað. Örnefnið 

Krosshóll er á nokkrum stöðum og er bæjarstæði Brautarholts á einum þeirra og þar er 

kirkja. Bæjarstæði Arnarholts var einnig á Krosshól samkvæmt heimildum og Krosshóll er 

suður af eldra bæjarstæði Hjarðarness þar sem heitir „Bæjartættur“. Kirkjuflöt er ofan við 

Leiðtjörn á Leiðvelli. Þar var sagt að hefði verið bænhús eða kirkja og viðirnir í hana verið 

                                                 

706 SÁM: Örnefnasafn, Esjuberg. 
707 Sveinn Níelsson, 1950, bls. 113. 
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fluttir um Leiðvöll en líklegra er talið að sagnirnar tengst kirkjunni sem var á Esjubergi þar 

sem finna má örnefnin Bænhúshól og Kirkjugarð.  

Legstaðir meint kuml, dysjar og kirkjugarðar eru skráð tíu á Kjalarnesi. Í Svínaskarði eru 

skráð þrár dysjar eftir örnefnalýsingum. Háadys er skráð undir Stardal gæti átt við aðra 

hvora dysina sem skráðar eru undir Þverárkot Fremri dys eða Innri dys.708 Þrjú meint kuml 

eða dysjar eru skráð undir jörðina Kollafjörð. Meint kuml landnámsmansins Kolla á að vera 

í Kollsgili en við vettvangskönum sáust engin merki um kuml og staðurinn þótti ólíklegur 

til greftrunar. Suðvestur af Réttarholti á milli Kollafjarðarréttar og þjóðvegar eru tveir hólar 

sem gætu verið manngerðir, og því líklegri til þess að vera dysjar eða kuml, kallaðir 

Arnarhólar. Þar er Örn austmaður talinn hafa verið veginn og á að vera heygður í öðrum. 

Grjótdysin Dyngja var við gamla reiðveginn í Dyngjuholti skráð undir Esjuberg. Hún var 

friðlýst. Grafið var í dysina tvisvar sinnum og fundust bein í fyrra skiptið en ekki það 

síðara. Dysin var notuð sem virki á stríðsárunum en var að lokum mokað í burt í 

malarnámi í maí 1980. Í Andríðsey er meintur haugur Andríðs gamla, föður Búa 

aðalpersónu Kjalnesingasögu, en hann á að hafa verið heygður þar eftir að hann var veginn 

eftir hofbrunann að Hofi.
709

 Kirkjugarðar eru tveir, í Brautarholti og í Saurbæ og heimild er 

um greftrun frá Þerneyjarkirkju en engan kirkjugarð.  

Fornleifar sem tengjast þjóðtrú eru sautján talsins: Sögn um Helgusker og huldufólk í 

Hulduhól í Álfsnesi, sagnir um Draugafoss og Útburðarfoss í Stardal, álagabletturinn 

Kaplalág sem ekki mátti slá og víg Arnars Austmanns í Kollafirði,  Álfabyggð í Geithólum 

og Álfakirkja á Mógilsá, sögn um Einbúa á Vallá, Helguhólsdraugur á Hofi og Grásteinn 

bústaður huldufólks sem ekki mátti snerta í Króki, sögn um Gullkistuhöfða og huldufólk 

sem bjó í Krosshól í Brautarholti, sagnir um Mannskaðafoss og Kjötfönn á Saurbæ, sögn 

um Kvennagöngugil í Hjarðarnesi og Álagahvammur sem ekki mátti slá á Melum. 

6.5 Þegnar og samfélag 

Minjar sem falla undir þenna minjaflokk, þegnar og samfélag, eru samfélags- og 

stjórnsýslustofnanir sem varða opinber afskipti af þegnum landsins, heilsu, velferð og 

varnir, menntun og fræðslu og allt þar að lútandi; garðar og opin svæði í þéttbýli; staðir og 

byggingar fyrir ýmiskonar afþreyingu, þingstaðir, dómstaðir, aftökustaðir, opinber 

                                                 

708 BSSR-Þverárkot-125776-279-7.Egill J. Stardal, 1985, bls. 92. BSSR-Stardalur-125755-278-52. 
709 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-33.  
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byggingar, ráðuneyti, spítalar, lögreglustöðvar, fangelsi, skólar, söfn o.fl. almenningsgarðar, 

blómagarðar, stígar, íþróttaminjar. Fornleifar sem falla undir flokkinn þegnar og samfélag 

eru 1% af skráðum minjum á Kjalarnesi, einar eru sjáanlegar en sex eru skráðar eftir 

heimildum samtals sjö.   

Þingstaðir eru taldir einn merkasti minjaflokkur frá fyrstu öldum byggðar. Sameiginlegt 

einkenni þekktar þingstaða t.d. á Þingnesi við Elliðavatn, Hegranesi og á Þingvöllum og 

fleiri stöðum eru búðaþyrpingar. Þingstaða er getið í ritheimildum frá miðöldum sem 

varðveita heimildir um stjórnarskipum sem var á Íslandi áður en landsmenn gengu 

Noregskonungi á hönd. Fornleifar, örnefni og sagnir benda einnig til þinghalds. Talið er að 

landnámsmenn hafi flutt með sér stjórnskipunarhugmyndir frá Noregi. Þar voru mörg 

héraðsþing sem lutu mismunandi lögum. Getið er um tvö svipuð þing á Íslandi og þar, á 

Kjalarnesi og Þórsnesi.710  

Kjalarnesþing var sett á fyrir stofnun Alþingis um 930 og er talið undanfari þess. Fram 

kemur hjá Ara fróða í Íslendingabók að svo var:  

„…en áðr vas þing á Kjalarnesi, þat es Þorsteinn Ingólfsson landnámamanns, faðir Þorkels 

mána lögsögumanns, hafði þar ok höfðingjar þeir es at því hurfu.“.711  

Landnáma tekur í sama streng og staðkunnugur höfundur Kjalnesinga sögu virðist hafa 

horft á tóftir búðanna sem sáust enn suður við sjóinn um 1300.712 Þorsteinn Ingólfsson var 

útnefndur allsherjargoði á Alþingi og báru afkomendur hans titilinn eftir það svo það er 

ekki ólíklegt að hann hafi sett það. Þegar kristni var lögfest árið 1000 var Þormóður 

Þorkelsson sonarsonur hans allsherjargoði.713   

Þrátt fyrir þessar vísbendingar hafa engar minjar fundist um Kjalarnesþing á Kjalarnesi. 

Lengi hefur verið talið að þingið hafi fyrst verið á Leiðvelli sem var á grjóteyri sem gekk út í 

Kollafjörð en engar minjar hafa fundist þar sem bent gætu til þinghalds. Það er því ekkert 

nema örnefnið Leiðvöllur sem bendir til þinghalds og gæti verið tilkomið eftir stofnun 

Alþingis og gæti hafa dregið nafn sitt af leiðarþingi sem haldin voru að loknu Alþingi til að 

greina frá störfum þess og birta tilkynningar.714 En hvar var Kjalarnesþing upphaflega? 

                                                 

710 Adolf Friðriksson og Garðar Guðmundsson, 2002, bls. 5.  
711 Íslenzk fornrit I. b., Íslendingabók, bls. 8.   
712 Íslenzk fornrit I. b., Landnáma bók, bls.46. Íslenzk fornrit I. b., Kjalnesingasaga, bls. 8.  
713 Íslenzk fornrit I. b., 46. 
714 Snara.is, Íslenska alfræðiorðabókin, leiðarþing. 
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Hvar var höfundur Kjalnesingasögu þegar hann sá búðatóftirnar? Í sögunni segir: 

„Þorgrímr lét setja várþing á Kjalarnesi suðr við sjóinn; enn sér stað búðanna.“715 Sennilegt 

er að þingið hafi verið einhvers staðar á Kjalarnesi í upphafi þó ekki hafi fundist ummerki 

eftir það. Líklegir staðir eru við góðar hafnir eða lendingar eins og við Andríðshöfn á milli 

eyjarinnar og lands, eða við lendinguna á Hofi sem aldrei brást. Svæðið fyrir botni 

Kollafjarðar gæti líka komið til greina sem þingstaður. Kollafjarðareyrar voru 

samkomustaður fram yfir 1930 og gætu átt sér lengri sögu og þar skammt frá hefur verið 

lending í Naustanesós við Naustanes. Staðurinn var í þjóðbraut fyrir bæði fyrir sjó- og 

landfarendur og að sögn heimildarmanns eru búðarrústir undir Kollafjarðarklifi en þar náði 

sjórinn innar áður. Skammt frá uppaf Kollafjarðarklifi er annar samkomustaður 

Kollafjarðarrétt. Gunnunes kemur líka til greina sem þingstaður við skipalægið 

Þerneyjarsund þar sem er talið að hafi verið verslunarstaður með búðaþyrpingum fyrir 

neðan Sundakot, rétt eins og þingstaðir. Þingstaður var á Esjubergi og þar voru samþykktir 

og kveðnir upp dómar.716 Tveir aftökustaðir eru skráðir á Kjalarnes. Annar er 

Hengingarklettur niðri við sjó utan við Djúpagilsklett samkvæmt örnefnalýsingu .717 

Staðurinn gæti hafa verið aftökustaður eða örnefnið tilkomið vegna aftökustaðarins 

Sjálfkvía sem er um tveimur kílómetrum vestar í landi Móa eða vegna útlits. 

Aftökustaðurinn Sjálfkvíar er klettagjá við ströndina fram af Móanesi í landi Móa. Heimildir 

eru fyrir aftöku á tveimur mönnum í Sjálfkvíum þeim Ingimundi Einarssyni og Klemensi 

Þorgeirssyni.718 

6.6 Verslun og viðskipti  

Minjar sem falla undir þenna flokk tengjast verslun og viðskiptum: verslunarstaðir, verslun, 

markaður, vöruhús, viðskiptahallir. Einar fornleifar falla undir flokkinn sem heimild er fyrir, 

verslunarstaður við Þerneyjarsund. 

Minjasvæði Sundakots og búðasvæði verslunarstaðarins við Þerneyjarsund eru einstakar 

minjar bæði hvað varðar aldur minjanna og menningarsögulegt gildi þeirra. Kristján Eldjárn 

gerði staðfræðilega athugun við Þerneyjarsund 1978 og fann þá aðeins eina ritaða heimild 

um kaupstefnuminjar í Þerneyjarsundi, klausu í Chronographica Islandica eftir Árna 

Magnússon frá því um 1700. Þar segir að skipalega hafi verið í Þerneyjarsundi og sést hafi 

                                                 

715 Kjalnesinga saga, bls. 8. 
716 Íslenzkt fornbréfasafn, VI. b., bls. 289. 
717 BSSR-Mógilsá-125733-283-16.  
718 Páll Sigurðsson, 2000, bls. 34. 
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til vallgróinna búðastæða á landinu fyrir austan sundið þar sem menn sögðu kaupstefnu 

hafa verið. Kristján taldi yfirgnæfandi líkur á að lendingarstaðurinn og aðsetur kaupmanna 

hefði verið í hvamminum þar sem tóftir býlisins Sundakots eru og Guðmundur Ólafsson 

hefur tekið undir þá skoðun. Kristján taldi að Þerneyjarsund og Leirvogur hefðu verið 

undanfari Reykjavíkur sem miðstöðvar verslunar hér og „ætti að varðveita eins og þeir 

eru.“719 Engar rústir fundust á yfirborði en við malarkambinn mátti sjá mannvistarleifar, 

móösku og torfvegg með gjóskulagi frá 1226 sem gæti stutt kenningu Kristjáns varðandi 

staðsetningu kaupstefnuminja. Er þetta einstakur minjastaður sem væri vert að rannsaka 

betur eða friðlýsa. 

6.7 Samgöngur og samskipti  

Í þennan flokk falla allar leiðir á landi og sjó, leiðir frá einum stað til annars, allt sem tengist 

samskiptum, merkja-/símasendingar og endurvarp,vegir, götur, brýr, vöð, traðir, ferjustaðir, 

flugvellir, siglinga- og leiðamerki. Fornleifar sem falla undir flokkinn eru 6% skráðra 

fornleifa á Kjalarnesi, 23 eru sjáanlegar en 38 eru skráðar eftir heimildum, samtals 61. 

Þjóðleiðir eru sjáanlegar á nokkrum stöðum. Gamli Sýsluvegurinn er ennþá sjáanlegur á 

nokkrum stöðum í landareign Varmadals, sem ruddur slóði frá Leirvogsá og upp að 

malarslóða á um 70 m kafla og vað yfir ánna um 130 metra suðvestan við brúnna á gamla 

veginum.720 Tvær þjóðleiðir eru sjáanlegar, Múlagata forn þjóðleið sem lá við túngarðinn í 

Stardal og austur með Múlanum sunnanverðum og gamla þjóðleiðin í Kjósina um 

Svínaskarð.721 Í Kollafirði er gömul leið sem liggur yfir Móholtið samhliða 

Vesturlandsveginum og er einstaklega vel varðveitt í Móholtinu sjálfu og má rekja hana frá 

Flóalæk yfir Móholtið inn í Kollafjörð. Vegurinn liggur yfir mógrafir og virðist uppbyggður 

að hluta til með hellulagðri brú yfir ógreinilega lækjarfaveg.722 Gamla leiðin sem lá í hlíðum 

Esju er sjáanleg á nokkrum stöðum á mótum fjalls og mýra. Aðrar sjáanlegar leiðir eru 

Aurbrú sem er upphlaðinn vegur um 80 metrum norður af Hofssauðhúsum við norður 

enda Hofsflóða. Vegurinn er greinilegur og mjög gróinn, um 100 metra langur, 1-1,5 metri 

                                                 

719 Kristján Eldjárn, 1980, bls. 25-35. Sólborg Una Pálsdóttir, e.d., Höfnin við Þerneyjarsund 
720 Elín Hreiðarsdóttir, 2006, bls. 16.  
721 BSSR-Stardalur-125755-278-6, 14. 
722 BSSR-Kollafjörður-125707-282-25, 26. 
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á breidd og 10-200 cm á hæð.
723

 Tvær gamlar leiðir eru sjáanlegar að hluta, Vermannaleið 

við Borg og Selgata frá Brautarholti í Blikdal.
724

  

6.8 Framleiðslustaðir  

Minjar sem falla undir þennan flokk eru mannvirki sem tengjast framleiðslu iðnaðar og 

handverks: verksmiðjur, torfskurður, mógrafir, kolagrafir, járnvinnslustaðir og 

rauðablásturstaðir. Fornleifar sem falla undir flokkinn eru 6% af skráðum fornleifum á 

Kjalarnesi, 15 eru sjáanlegar en 39 eru skráðar eftir heimildum samtals 54.  

Mór var mikilvægt eldsneyti allt fram á 20. öld og mógrafir eru meðal algengustu fornleifa á 

Íslandi og sjást oft í mýrlendi.725 Mógrafir eru ennþá sjáanlegar  nokkuð víða á Kjalarnesi og 

í örnefnalýsingu Króks er talað um góðan mó sem minnti á kol.726 

Námuvinnsla hefur ekki verið algeng á Íslandi en á Mógilsá hefur verið bæði malar- og 

kalknám. Kalknáma var starfrækt um 1876 í nokkur ár við botn Djúpagils og aftur var reynt 

kalknám 1916 en það var lagt af skömmu síðar. Húsið við Lækjargötu 10 var reist 1877 úr 

holtagrjóti úr Skólavörðuholtinu og sem bindiefni var eingöngu notað kalk frá Mógilsá.727 

Sandnám var á Leiðvelli og í fyrstu var efnið flutt á prömmum til Reykjavíkur en síðar á 

bílum.728 

6.9 Sögustaðir  

Í þennan minjaflokk falla staðir, minnismerki og náttúruleg fyrirbæri sem varðveita 

sameiginlegt minni þegnanna: orrustuvellir, minnismerki, byggingar og styttur. Engar 

fornleifar á Kjalarnesi falla undir þennan minjaflokk.  

6.10 Nýminjar  

Í þennan flokk falla minjar sem eru yngri en 100 ára sem tengjast á einhvern hátt 

menningarsögu okkar en eru ekki eiginlegar forneifar samkvæmt skilgreiningu laganna sem 

miða við minjar eldri en 100 ára.729 Þetta eru minjar eftir hersetuna og verkþætti sem 

tíðkuðust í sveitum landsins á 20. öld sem eru að hverfa.730 Fornleifar sem falla undir 

                                                 

723 BSSR-Krókur-125712-294-10. 
724 BSSR-Brautarholt 1-125660 297-18, 22. 
725 Birna Lárusdóttir, 2011, bls. 270. 
726 SÁM: Örnefnasafn, Krókur-125712-294-2. 
727 BSSR-Mógilsá-125733-283-10.    
728 Þorsteinn Jónsson, 1998, bls. 367. 
729 Lög um menningarminjar nr. 80/2012, 3. gr. 
730 Elín Heiðarsdóttir, 2006, bls. 19-20. 
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flokkinn eru 9% af skráðum fornleifum á Kjalarnesi, sjáanlegar eru 72 en 12 eru skráðar 

eftir heimildum samtals 84.   

Á stríðsárunum var herinn með töluverð umsvif á Kjalarnesi. Á fyrsta degi hernámsins 10. 

maí 1940 tóku breskir langönguliðar sér stöðu til varnar við Hvalfjörð, í Brautarholti, 

Akraneshöfn og nærliggjandi strandlengju. Til varnar innsiglingunni í Reykjavíkurhöfn voru 

fluttar tvær fjögurra þumlunga fallbyssur til strandvarna vestast á Kjalarnesið, sem var 

komið fyrir á föstum byssustæðum fyrir neðan bæinn í Brautarholti. Herflokkar landhersins 

tók síðan við 17. -19. maí og hófu brátt byggingu sex bragga á hlaðinu í Brautarholti og 

reistu skálahverfi skammt norðan bæjarins í Arnarholti. Hlutverk herliðsins á Kjalarnesi var 

að verjast langöngu og fylgjast með umferð um þjóðveginn í Hvalfjörð. Kanadamenn 

komu til landsins í byrjun júlí og þá tók eitt undirfylki, u.þ.b. 145 manna úr hersveit 

Cameron- hálendinganna, sér stöðu í Kollafirði til varnar strandlengjunni frá Brautarholti til 

Reykjavíkur. Þeir reistu tjaldbúðir við Vesturlandsveg í sunnanverðum firðinum og þar sem 

nú er bílastæði við Esju sem hlutu fljótlega nafnið „Windy Valley“. Í óveðri í byrjun 

september eyðilögðust tjaldbúðirnar og þá fluttu íbúarnir í hálfklárað herskálahverfi að 

Álafossi. Við Dalsmynni var reist fallbyssuvígi neðan við túnið og skálahverfi ofan við 

túngarðinni, neðan núverandi vegarstæðis, og var herstöðin nefnd „Camp Saurbæ“.731 Í 

Brautarholti voru bretar í íbúðarhúsinu og reistu sex bragga á kirkjugarðshólnum og 

skálahverfið „Camp Corregiedor“ skammt utan við Kjalarnesborgir. Í Arnarholti höfðu 

þeir hreiðrað um sig í fjósinu og innréttað sem klúbb og mötuneyti og reistu skála en áður 

höfðu þeir reist skála við Lykkju sem þeir kölluðu „Camp Mounds“. Skipti urðu á herliði 

26. janúar 1941 og herfylki tíundu fótgönguliðssveitar Bandaríkjahers, 2nd. bn. 10th. 

Infantry, tók við af landgönguliðum. Þá settist að í Brautarholti 30 manna flokkur, 485 

menn í Arnarholti, 30 í Lykkju, 240 í Dalsmynni og 30 í Tíðarskarði.732   

Ummerki eftir veru hersins „herminjar“ eru strangt til tekið ekki fornleifar en eru minjar 

um tímabil sem hafði mikil áhrif á land og þjóð. Áhugi og meðvitund um mikilvægi þeirra 

hefur aukist á síðustu árum og eru þær allajafnan skráðar þegar gerð er fornleifaskráning. Á 

Kjalarnesi er að finna töluvert af herminjum, vegi, slóða, braggagrunna, vatnsból, hringlaga 

holur, tóftir, girðingastaura, gaddavír, uppmokstur og jöfnun fyrir loftvarnarbyssur svo 

eitthvað sé nefnt. Flestar minjarnar eru á vestanverðu nesinu þar sem umsvif hersins voru 

                                                 

731 Friðþór Eydal, 1997, bls. 35-38. 
732 Friðþór Eydal, 1997, bls. 269-270. 
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mest í Lykkju, Brautarholti og þar sem er steinsteypt virki af sömu gerð og í Öskjuhlíð, í 

Arnarholti, Dalsmynni og í landi Ártúns þar fyrir ofan. Herminjar í Ártúni eru svæði og 

holur sem rutt hefur verið uppúr og að sögn Kristrúnar Óskar Kalmandóttur voru svæðin 

notuð sem stæði fyrir loftvarnarbyssur og í tveimur þeirra eru steyptar undirstöður um 

50x50 cm með járnhring í miðjunni. Minni holurnar notuðu hermennirnir til að leynast í og 

strengdu græn net yfir.733 Tvennar herminjar eru á Esjubergi, tóft og hringlaga rúst sem gott 

útsýni er frá.  

Rafvæðing á Íslandi hófst um aldamótin 1900. Fyrsta rafstöðin sem þjónaði almennum 

notendum var 9kW vatnsaflsstöð sem Jóhannes Reykdal reisti við Hamarskotslæk í 

Hafnarfirði 1904. Elliðaárnar voru virkjaðar á árunum 1921-1933.734 Minjar um upphaf 

rafvæðingu í sveitum landsins, fyrir lagningu raflínu Rafmagnsveitu Reykjavíkur 1951, er að 

finna á tveimur stöðum á Kjalarnesi. Fyrsta vatnsvirkjunin sem reist var í Kjalarneshrepp 

var reist á Vallá 1930 þegar Vallárlækur var virkjaður og eru leifar stöðvarhússins á 

norðanverðum lækjarbakkanum fyrir austan Fólkvang. Tveimur árum síðar í var reist 

vatnsvirkjun í Varmadal 1932 og eru ummerki eftir hana við Leirvogsá.735 

Vindrafstöð til ljósa var reist í Útkoti af Sigvalda Þorkelssyni sem bjó þar frá1932 til 1944.736  

6.11 Ýmsar minjar 

Minjar sem falla undir flokkinn ýmsar minjar eru vatns og frárennslislagnir og minjar sem 

falla ekki undir aðra minjaflokka af einhverjum ástæðum eða hafa ekki skilgreint hlutverk: 

brunnar, frárennsli, uppsprettur, tóftir, rústir, garðlög, vörður, eyktarmörk og landamerki. 

Fornleifar sem falla undir flokkinn eru 16% skráðra fornleifa á Kjalarnesi, 52 eru sjáanlegar 

en 102 eru skráðar eftir heimildum samtals 154 talsins.   

Jarðhiti er ein mesta auðlind Íslands og mælingar hafa leitt í ljós að jarðhiti er djúpt í jörð í 

Grafardal, í Sundunum og við Kollafjörð.737 Jarðhita er getið í heimildum á nokkrum 

jörðum á Kjalarnesi. Samkvæmt þeim hefur fólk lengi notfært sér jarðhita til baða og þvotta 

og nú á síðustu tímum til húsahitunar. Elsta heimildin sem getur um jarðhita á Kjalarnesi er  

Kjalnesinga saga frá því um 1300 en þar segir frá því að þegar Búi sneri heim til 

                                                 

733 Margrét Björk Magnúsdóttir, 2010, bls. 41. 
734 Orkustofnun, e.d., Rafvæðing á Íslandi.  
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736 Halldór Jónsson, 1953, bls. 123. 
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Kollafjarðar frá hólmstefnu þá  „… var Ólöf við laug ok heilsaði Búa.“738 Þegar Kålund var 

á ferðinni 1873-74 þá sá hann merki um aflanga steinþró norðvestan við bæinn sem var 

eingöngu notuð til þvotta sem hann taldi vera sömu laug og Kjalnesinga saga segir frá.739 

Jón Oddsson Hjaltalín talaði hinsvegar ekkert um heitar laugar á Kjalarnesi í Lýsingu 

Kjósarsýslu 1746 en sagði frá heitum laugum á tveimur bæjum í Varmárþinghá sem menn 

böðuðu sig í, einkum hjá Syðri- Reykjum, þar sem var ágæt laug rétt við bæjarhúsin.740 

Volgadý er í Álfsnesi og í örnefnalýsingu segir að þar hafi verið þvegin þvottur í gamla 

daga.741 Vestan í Laugarhól er volg uppspretta um 30° sem skráð er á Stardal en ekki er 

talað um nýtingu.742  

6.12 Sjáanlegar fornleifar eða heimildir 

Fornleifarnar voru líka flokkaðar eftir því hvort eitthvað var sjáanlegt af þeim á yfirborði 

eða ekki. Flokkunin leiddi í ljós að sjáanlegar leifar voru 39% af heildarfjölda skráðra 

fornleifa en 61% voru skráðar eftir heimildum en þar geta minjar leynst undir yfirborði. 

Margar fornleifar eru skráðar eftir túnakortum og örnefnalýsingum sem eru mikilvægar 

heimildir. Ef þeirra nyti ekki við væru færri fornleifar skráðar. Þegar horft er á hlutfallslega 

skiptingu á milli sjáanlegra fornleifa og þeirra sem skráðar eru eftir heimildum í hverjum 

flokk voru sjáanlegar hlutfallslega flestar í flokknum nýminjar (línurit 46). Það tengist að 

öllum líkindum aldri minjanna en margar þeirra verða trúlega horfnar þegar þær verða 100 

ára og njóta friðunar samkvæmt núverandi lögum. Flestar sjáanlegar minjar eru frá síðustu 

öldum 18., 19. og 20. öld en geta verið allt frá landnámi. Það fer allt eftir náttúrlegum 

aðstæðum og athöfnum á hverjum stað, t.d. jarðvegsþykknun og framkvæmdum, hvort 

fornleifar sjást eða ekki. Eldri minjar geta oft leynst undir yngri minjum því á mörgum 

stöðum hafa mannvirki verið byggð aftur og aftur á sama stað t.d. á bæjarstæðum.  

 

                                                 

738 Íslenzk fornrit XIV. b, Kjalnesingasaga, bls. 23. 
739 Kristian Kålund, I. b., bls. 37. 
740 Jón Oddsson Hjaltalín, 1937-39, bls. 30. 
741 SÁM: Örnefnasafn, Álfsnes 125650-3. 
742 SÁM: Örnefnasafn, Stardalur 2 og 3. BSSR-125755-55. 
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Línurit 46. Skipting sjáanlegra minja og heimilda innan minjaflokkanna. 

7 Samantekt og umræður  

Þegar niðurstöður minjaflokkunar eru skoðar má sjá að langflestar fornleifanna falla undir 

landbúnaðarminjar eða 43% og liggur beinst við að álykta að Kjalarnes hafi verið 

landbúnaðarhérað (mynd 5). Það væri í sjálfu sér ekkert óeðlilegt nema af því að samkvæmt 

heimildum var sjósókn mikil á svæðinu og lengst af var þar blandaður búskapur. Út frá því 

hefði mátt búast við stærra hlutfalli en 5% af sjávarútvegsminjum. Skýringu á fæð þeirra er 

trúlega að leita í ágangi sjávar vegna bæði landsigs og landbrots en fræðimenn telja að 

fjörumörk hafi hækkað um 1-1,5 metra á Reykjavíkursvæðinu á síðustu 1100 árum.  

30 

158 

17 13 
1 

23 
15 

72 

52 
70 

267 

30 31 

6 1 

38 39 

12 

102 

Skipting minja innan minjaflokka 

Sjáanlegar Heimild



142 

 

 

Mynd 7. Hlutfallsleg skipting minjaflokka. 

Landbúnaðarminjar eru sem fyrr segir langstærsti flokkurinn, 43% af heildarfjölda 

skráðra fornleifa og sjáanlegar minjar í flokknum eru 37%. Næststærsti flokkurinn er 

Ýmsar minjar 16% af heildarfjölda  og sjáanlegar minjar í flokknum eru 34%. Það sem 

ræður sennilega mestu um stærð hans er að undir hann flokkast minjar sem hafa ekki þekkt 

hlutverk og eru 42% af flokknum. Bæjarstæði eru þriðji stærsti flokkurinn eða 10% af 

heildarfjölda og sjáanlegar minjar innan flokksins eru 30%. Vitað er um staðsetningu 80 af 

94 býlum sem skráð eru undir flokkinn og samkvæmt ástandsmati á þeim hafa minjar 

horfið vegna framkvæmda á 65% af þeim (mynd 3). Góðar heimildir eru um býli í 

jarðatölum og á mörgum er ennþá búið. Nýminjar eru fjórði stærsti flokkurinn, 9% af 

heildarfjölda og sjáanlegar fornleifar 86%. Þær eru langflestar í þessum flokki og tengist það 

sennilega ungum aldri minjanna. Nýminjar eru strangt til tekið ekki fornleifar en eru á 

einhvern hátt mikilvægar fyrir menningarsögu okkar og eru óðum að hverfa. Samgöngur 

og samskipti eru í fimmta sæti, 6% af heildar fjölda, og af þeim eru 38% sjáanlegar. 

Framleiðsluminjar eru í sjötta sæti, 6% af heildarfjölda og af þeim eru 28% sjáanlegar sem 

eru allar mógrafir. Sjávarútvegsminjar eru í sjöunda, sæti 5% af heildarfjölda og af þeim 
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eru 36% sjáanlegar. Trú, hefðir og legstaðir eru í áttunda sæti, 4% af heildarfjölda og af 

þeim eru 30% sjáanlegar. Þegnar og samfélag eru í níunda sæti, 1% af heildarfjölda og af 

þeim eru 14% sjáanlegar. Verslun og viðskipti eru fæstar í tíunda sæti. Einar fornleifar 

falla undir minjaflokkinn en það er verslunarstaðurinn við Þerneyjarsund. Engar heimildir 

eru um aðra verslunarstaði á Kjalarnesi fyrr en með Kaupfélagi Kjalarnesþings sem var 

stofnað 1950 í Fitjakoti. Engar minjar falla undir flokkinn sögustaði sem skýrist af vali á 

gildum og skilgreiningu fyrir flokkinn. 

Með því að beita minjaflokkunum á skráðar fornleifar á Kjalarnesi fékkst yfirsýn yfir 

minjar, búsetulandslag, landnýtingu og einkenni minjasvæðisins og gefur það tækifæri til 

samanburðar við önnur landsvæði. Minjaflokkarnir gefa því góða hugmynd um það hvernig 

yfirflokkar skráningarstaðlar fornleifa Minjastofnunar Íslands geta komið til með að vera.  

Fornleifum stafar hætta úr ýmsum áttum en þó helst vegna framkvæmda og landnýtingar 

og margar minjar hafa horfið af yfirborði vegna túnasléttunnar. Mikið af 

sjávarútvegsminjum hefur líka horfið af mannavöldum og á nokkrum fyrrum verstöðvum 

hefur myndast þéttbýli eins og t.d. á Bolungarvík. Á síðustu misserum hefur athyglin beinst 

að strandminjum og fágæti þeirra vegna ágangs sjávar en með eyðingu þeirra hverfa miklar 

upplýsingar í hafið sem hafa margþætt rannsóknargildi. Fræðimenn hafa sýnt framá að 

landsig er mikið á höfuðborgarsvæðinu og talið er að yfirborð sjávar komi til með að hækka 

um 0,2 til 0,6 metra á næstu öld. Landsig er auk þess greinilegt í Álfsnesi þar sem minjar eru 

að hverfa undir vatn í Tjörninni og sjávarrof er víða áberandi á Kjalarnesi. Glöggt dæmi um 

það er í Saurbæ þar sem kirkjugarðurinn er að hverfa í sjóinn vegna landbrots. 

Sjávarútvegsminjum á Kjalarnesi stafar flestum hætta vegna ágangs sjávar og eru í raun allar 

bæði fágætar og einstakar.  

Samantektin skerpir á einstökum fornleifum og minjaheildum sem er að finna á svæðinu. 

Þar er helst að nefna tóftir síðustu torfbæjanna og búsetulandslag frá því fyrir tíma 

vélvæðingar. Á Álfsneshöfða er einstakt búsetulandslag bæði í Sundakoti og Glóru með 

tóftum bæjanna, túngarði, tröðum og útihúsum. Í hlíðum Esju eru tóftir býlisins Árvalla 

sem síðast voru notaðar sem fjárhús. Á Kjalarnesinu sjálfu sunnan við Brautarholt eru 

búsetuminjar frá Borg með leifum bæjarhúsanna sem einnig voru síðast notuð sem fjárhús 

og á bæjarstæði Mýrarholts norðan við Brautarholt eru tóftir síðustu bæjarhúsanna. Við 

mynni Blikdals er einstaklega vel varðveitt menningarlandslag við  Ártún, bæjarhóll með 

greinilegum tóftum síðustu bæjarhúsanna og kartöflugarði fyrir framan. Þessir minjastaðir 
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endurspegla byggð sem var á svæðinu á síðasta skeiði torfbæjanna, einstakar búsetuminjar 

með fágætu búsetulandslagi sem mynda minjaheildir sem vert væri að varðveita. Búðasvæði 

verslunarstaðarins við Þerneyjarsund fyrir neðan Sundakot eru líka einstakar minjar. Á 

holtunum þar fyrir ofan og við Álfsnes eru fágætar sjávarútvegsminjar. Þá eru einstakar 

selstöðuminjar á Blikdal  og undir Svínaskarði þar sem tóftir seljanna Saurbæjarsels, 

Holusels, Brautarholtssels, Varmaársels, Þerneyjarsels og Esjubergssels kúra á þessum 

fyrrum selstöðusvæðum. Fyrir ofan Kollafjörð eru líka einstakar minjar, meint dys í 

Arnarhólum og Kollafjarðarrétt svo eitthvað sé nefnt.  

Minjar vekja yfirleitt upp einhverjar tilfinningar hjá fólki og víða er gott aðgengi að minjum 

á svæðinu. Vegna nálægðar við höfuðborgina hafa minjarnar á Kjalarnesi töluvert gildi fyrir  

íbúa svæðisins og gesti. Þeir eiga kost á að njóta minjanna í tengslum við útivist og 

ferðamennsku og því eru fallegar minjar í fallegu landslagi auðlind. Til að auka þessa  

upplifun mætti auka kynningu á minjastöðum og gera þá sýnilegri með merkingum og 

leiðbeiningum á minjasvæðum þar sem þeir væru settir í sögulegt samhengi. Blikdalur er til 

dæmis kjörið útivistarsvæði þar sem hægt er að upplifa vel varðveittar selstöðuminjar á 

þremur stöðum og gera mætti leiðarvísir, göngukort með upplýsingum um fornleifarnar og 

helstu heimildir. Minjar hafa því töluvert gildi þó erfitt sé að meta verðgildi þeirra og eru 

auðlind sem hægt er að nota. 

8 Niðurlag 

Þessi ritgerð fjallar um hvernig fengin var yfirsýn yfir skráðar fornleifar á Kjalarnesi og 

búsetulandslag þarmeð því að flokka fornleifarnar í ellefu þematíska minjaflokka sem voru 

hugsaðir sem yfirflokkar Skráningarstaðla fornleifa Minjastofnunar Íslands. Fyrst var farið yfir 

skilgreiningar á fornleifum og fornleifaskráningu. Fornleifar eru ágætlega verndaðar  með 

lögum en til þess að svo sé þarf tilvist þeirra að vera þekkt og því er fornleifaskráning 

forsenda allrar minjavörslu.   

Fornleifar á Kjalarnesi eru skráðar undir 48 jarðir. Skráð hefur verið eftir heimildum á þeim 

öllum en vettvangsskráning hefur farið fram á 38 jörðum. Flestar skráningar hafa farið fram 

vegna skipulags. Síðan var farið yfir sögu svæðisins og fyrri rannsóknir sem hafa ekki verið 

margar fyrir utan fornleifaskráningar. Þær höfðu aðallega beinst að meintu „hofi“ á Hofi og 

leit að kirkju á Esjubergi sem er talin hafa verið sú fyrsta á Íslandi. Á síðustu árum hefur 

athyglin beinst að fágætum selstöðuminjum á Blikdal og undir Svínaskarði. Það vakti athygli 
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að engar tilraunir virðast hafa verið gerðar til að finna kirkjuna sem var á Hofi eða þá sem 

var í Þerney. Þá voru minjaflokkarnir búnir til með hliðsjón af lögum um menningarminjar nr. 

80/2012, Skráningarstöðlum fornleifa Minjastofnunar Íslands og Mannvist sýnisbók Birnu 

Lárusdóttur um íslenskar fornleifar og skilgreiningum á yfirflokkum fornleifa í 

gagnagrunnum nágrannalanda okkar. Við gerð minjaflokkanna var gengið út frá flokkum í 

orðasafni English Heretage „EH Monument Types Thesaurus“ vegna INSPIRE- 

tilskipunar Evrópusambandsins sem innleidd var hér á landi árið 2011 samkvæmt EES- 

samningnum sem kveður á um notkun þeirra við skráningu fornleifa. Minjaflokkarnir voru 

síðan notaðir til að flokka skráðar fornleifar á hverri jörð og farið yfir niðurstöður 

flokkunarinnar. Þegar farið var yfir skráningu fornleifanna kom í ljós að margar 

athyglisverðar og einstakar minjar er að finna á svæðinu, minjaheildir með einstöku 

búsetulandsagi  og fágætar sjávarútvegsminjar en margar fornleifar hafa horfið vegna 

verklegra framkvæmda. Minjaflokkarnir voru búnir til með það í huga að þá mætti nota 

fyrir öll svæði á Íslandi. Á Kjalarnesi endurspegla þeir minjar sem eru algengari í dreifbýli 

en í þéttbýli. Flokkunin leiddi í ljós að langflestar fornleifanna eru landbúnaðarminjar, 43% 

sem gefur til kynna að landbúnaður hafi verið aðal atvinnuvegur á svæðinu en samkvæmt 

heimildum var þar lengst af blandaður búskapur  og sjósókn var mikil en hlutfall 

sjávarútvegsminja er aðeins 5% skráðra fornleifa. Þessi mikli munur á sér væntanlega 

skýringu í landeyðingu og sjávarrofi sem er áberandi á svæðinu. Því má gera ráð fyrir því að 

mikið af sjávarútvegsminjum hafi þegar horfið í hafið. 

Með flokkuninni fékkst yfirlit yfir fornleifar á svæðinu og búsetulandslag sem þær 

endurspegla. Niðurstöður og upplýsingar sem yfirlitið felur í sér gagnast á ýmsum sviðum 

minjavörsluna. Greining minjanna í flokka auðveldar ákvarðanatöku um verndun og friðun. 

Við frekari rannsóknir á svæðinu og með því að beita flokkunum á fornleifar á öðrum 

svæðum er hægt að gera samanburð á milli minjasvæða. Þá gagnast yfirlitið í tengslum við 

skipulagsmál, við veitingu framkvæmdaleyfa og getur auðveldað minjavörslunni ákvarðanir  

um nýtingu á þessari auðlind, sem minjar eru, við mótun á verndaráætlunum. Þá nýtist 

yfirlitið mjög vel í tengslum við kynningu á menningarminjum á svæðinu vegna gerðar 

menningarmerkinga og kortagerðar.  



146 

 

9 Heimildaskrá 

Adolf Friðriksson, Garðar Guðmundsson og Howell M. Roberts. (2002). 

Þingstaðarannsóknir. Reykjavík: Fornleifastofnum Íslands FS183-02141. 

Anna Lísa Guðmundsdóttir og Drífa Kristín Þrastardóttir. (2015). Skrauthólar á Kjalarnesi. 

Byggðakönnun, Fornleifaskrá og húsakönnun. Reykjavík. Borgarsögusafn Reykjavíkur. 

Anna Lísa Guðmundsdóttir, Drífa Kristín Þrastardóttir, Margrét Björk Magnúsdóttir. 

(2014). Vallá á Kjalarnesi. Byggðakönnun, fornleifaskrá og húsakönnun. (Skýrsla nr. 167). 

Reykjavík. Byggðarsögusafn Reykjavíkur. 

Anna Lísa Guðmundsdóttir. (2008). Mat á umhverfisáhrifum Sundabrautar 2., áfanga. Fornleifar á 

framkvæmdarsvæðinu. (Skýrsla. nr. 139). Reykjavík. Minjasafn Reykjavíkur. 

Anna Lísa Guðmundsdóttir og Sólborg Una Pálsdóttir (2003).  Fornleifaskráning jarðarinnar 

Jörfa á Kjalarnesi. (Skýrsla nr. 101). Reykjavík: Minjasafn Reykjavíkur.  

Birna Lárusdóttir. (2012). Fornleifaskráning á Hrafnhólum á Kjalarnesi. Reykjavík: 

Fornleifastofnun Íslands.  

Björn Bjarnarson. (1936-40). Kjósarsýsla. Í Landnám Ingólfs: safn til sögu þess. Reykjavík. 

Félagið Ingólfur.  

Björn Kristjánsson. (1943). Kalkiðnaður í Mógilsá. Iðnsaga Íslands. Síðara bindi. Ritstjóri 

Guðmundur Finnbogason. Reykjavík: Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík, bls. 81-83. 

Bragi Sigurjónsson. (1983-1987). Göngur og réttir. I bindi. Akureyri. Skjaldborg.   

Brynjúlfur Jónsson. (1902). Kirkjutóft á Esjubergi (og hoftóft á Hofi á Kjalarnesi). Í Árbók 

Hins íslenzka fornleifafélags. 1902, bls. 33-35. (sjá einnig Árbók 1982, bls. 193. Í 

ársskýrslu Þjóðminjasafns 1981.)  

Brynjúlfur Jónsson. (1908). Rannsóknir fornleifa sumarið 1907 í Kjósarsýslu. Í Árbók Hins 

íslenzka fornleifafélags, bls. 11-13. 

Eggert Ólafsson. (1981). Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir þeirra á Íslandi 

árin 1752-1757. Eggert Ólafsson samdi, Steindór Steindórsson frá Hlöðum íslenzkaði 

árið 1942. Reykjavík. Örn og Örlygur. 

Egill J. Stardal. (1985). Esja og nágrenni. Í Þættir um nágrenni Reykjavíkur. Árbók Ferðafélags 

Íslands 1985, bls. 83-113.  



147 

 

Elín Ósk Hreiðarsdóttir. (2006). Fornleifaskráning í Varmadal á Kjalarnesi. Reykjavík: 

Fornleifastofnun Íslands.  

Fasteignamatsbók Kjósarsýslu með athugasemdum frá 1930. Handskrifað handrit.  

Finnur Jónsson. (1898). Hofalýsingar í fornsögum og goðalíkneski. Í Árbók hins Íslenska 

fornleifafélags, bls. 28-38. 

Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823. (1983). Sveinbjörn Rafnsson bjó til prentunar. 

Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar.  

Friðþór Eydal. (1997). Vígadrekar og vopnagnýr: Hvalfjörður og hlutur Íslands í orrustunni um 

Atlandshafið. Bláskeggur.  

Guðmundur L. Hafsteinsson. (2008). Saurbæjarkirkja, byggingarsaga kirkjunnar. Í Kirkjur 

Íslands. 12. bindi. bls. 276-282. 

Guðmundur Magnússon, Hlynur Þór Magnússon. (1971, 24. febrúar). Minning Benedikt 

Magnússon frá Vallá. Íslendingaþættir Tímans, bls. 12-13. 

Guðmundur Ólafsson. (2004). Þingnes við Elliðavatn. Fornleifarannsókn 2003. (Vinnuskýrslur 

fornleifa 2004). Þjóðminjasafnið. Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands.  

Guðmundur Ólafsson. (1994). Fornleifakönnun vegna Hvalfjarðarganga. Rannsókn 26.-27. febrúar 

1994. (Rannsóknarskýrslur fornleifadeildar 1994/1). Reykjavík: Þjóðminjasafn 

Íslands.  

Guðmundur Ólafsson. (1991). Minjar í Þerney: Rannsóknarferð 25 . maí 1983. Reykjavík: 

Fornleifadeild Þjóðminjasafn Ísland.  

Guðmundur Ólafsson. (1984). Hof á Kjalarnesi. Fornleifakönnun. (Rannsóknarskýrslur 

1984/7). Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands.  

Guðmundur Ólafsson (1981). Esjuberg á Kjalarnesi. Rannsókn á svonefndri kirkju Örlygs. 

(Rannsóknarskýrslur 1981/1). Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands.  

Gunnar Bollason. (2012). Kjalarnesprófastsdæmi, skráning og rannsókn á friðuðum 

minningarmörkum. Reykjavík.  Fornleifavernd ríkisins.  

Gunnar Kristjánsson. (2008). Saurbæjarkirkja, gripir og áhöld. Í Kirkjur Íslands. 12. bindi. 

bls. 287-297. 

Halldór Jónsson. (1953). Ljósmyndir, I Húsvitjun. Reykjavík. Átthagafélag Kjósverja.  



148 

 

Ingvar Birgir Friðleifsson. (1985). Jarðsaga Esju og nágrennis. Í Árbók Ferðafélags Íslands: 

þættir um nágrenni Reykjavíkur. bls. 141-172. 

Íslenzkt fornbréfasafn, sem hefir inni að halda bréf og gjörninga, dóma og máldaga og aðrar skrár, er 

snerta Ísland eða íslenzka menn. I.-XV. bindi. Kaupmannahöfn. Hið Íslenzka 

bókmenntafélag. 

Íslenzk fornrit I. Íslendingabók. Landnámabók. (1968). Jakob Benediktsson gaf út. Reykjavík: 

Hið íslenzka fornritafélag.  

Íslenzk fornrit XIV. Kjalnesinga saga. (1959). Jóhannes Halldórsson gaf út. Reykjavík: Hið 

íslenzka fornritafélag.  

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. (1923-1924). Þriðja bindi. Árni Magnússon 

Kaupmannahöfn. Hið íslenska fræðafjélag í Kaupmannahöfn.  

Jarðatal á Íslandi, með breuðalýsíngum, fólkstölu í hreppum og prestaköllum, ágripi úr búnaðartöflum 

1835-1845 og skýrslum um sölu þjóðjarða á landinu. (1847). Kaupmannahöfn. J. Johnsen.  

Jón Halldórsson. (1903). Biskupasögur Jóns prófasts Halldórssonar í Hítardal. Með viðbæti. 1. 

bindi. Reykjavík: Sögufélag.  

Jón Oddsson Hjaltalín. (1937-39). Lýsing Kjósarsýslu 1746. Í Sýslulýsingar og sóknarlýsingar. 

Landnám Ingólfs. Safn til sögu þess III. Reykjavík. Félagið Ingólfur gaf út. 

Jörðin Saltvík seld fyrir 50 milljónir kr. (1997, 10. september ). Morgunblaðið. bls. 5. 

Kaupfélag Kjalarnesþings, Brúarlandi. (1977, 1. febrúar). Samvinnan, bls. 56. Kjalarnes eptir 

skriðuhlaupin. (1886, 8. september). Ísafold. bls. 145-146. 

Kristján Eldjárn. (1980). Leiruvogur og Þerneyjarsund. Staðfræðileg athugun. Í Árbók hins 

íslenzka fornleifafélags, bls. 25-35. Reykjavík. Hið íslenska fornleifafélag.  

Kristian Kålund. (1984). Íslenzkir sögustaðir I Sunnlendingafjórðungur. Reykjavík: Bókaútgáfan 

Örn og Örlygur HF.  

Lísabet Guðmundsdóttir. (2013). Viðargreining á fornum kirkjuviðum frá 11. og 12. öld. Ritgerð 

til MA- prófs í fornleifafræði við Háskóla Íslands.  

Lög um menningarminjar nr. 80/201. 

Lög um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar nr. 44/2011. 



149 

 

Magnús Þorkelsson. (1987). P.E. Kristian Kälund: Íslenzkir sögustaðir I-IV. Í Saga, bls. 258-

262. 

Margrét Björk Magnúsdóttir. (2011a). Rannsóknir á seljum í Reykjavík. (Skýrsla nr. 159). 

Reykjavík. Minjasafn Reykjavíkur.  

Margrét Björk Magnúsdóttir. (2011b).  Aldursgreining selja í Reykjavík. Nemendaverkefni, 

óútgefin skýrsla. Reykjavík.   

Margrét Björk Magnúsdóttir. (2010). Fornleifaskráning jarðarinnar Ártúns á Kjalarnesi. (Skýrsla 

nr. 153). Reykjavík: Minjasafn Reykjavíkur.  

Ný jarðabók fyrir Ísland: samin eptir tilskipun 27. maímánaðar 1848 og allramildilegast staðfest með 

tilskipun 1.aprílmánaðar 1861. [1981]. Ljósprent af frum- útgáfunni, sem gefin var út í 

Kaupmannahöfn 1861. [Reykjavík:] Jarðabókaútgáfa.        

Ólafur Einarsson. (1998).  „Þerney, gróður og fuglar 1985“. Í Heimildir um náttúrufar í og við 

Reykjavík: Skýrslur Náttúrufræðistofnunar Íslands um eyjar í Kollafirði, Álfsnes, 

Geldinganes, Öskjuhlíð, Fossvog og Reykjavíkurflugvöll frá árunum 1985-1997. 

Samantekt Ævar Petersen og Kristbjörn Egilsson. Reykjavík, náttúrufræðistofnun 

Íslands. Bls. 61-67.  

Orri Vésteinsson. (2010). On Farm-mounds. Í Archaeologia Islandica. Ritstjóri Gavin Lucas. 

Reykjavík 2010. Fornleifastofnun Íslands, bls. 13-39. 

Orri Vésteinsson. (2007). Hann reisti hof mikið hundrað fóta langt … Um uppruna hof- 

örnefna og stjórnmál á Íslandi á 10. öld. Í Saga: tímarit Sögufélags. Reykjavík 45(1): 

bls. 53-91.  

Orri Vésteinsson. (1998). Jón Hnefill Aðalsteinsson. Blót í norrænum sið, rýnt í forn 

trúarbrögð með þjóðfræðilegri aðferð. Í Saga: Tímarit Sögufélags. Reykjavík. (36). 

Sögufélag, bls. 285-289. 

Ómar Smári Ármannsson. (2007). Sel og selstöður á Reykjanesskaganum – vestan Esju: heimildir, 

fjöldi, staðsetning, gerð og aldur. Reykjavík: Lokaritgerð við Háskóla Íslands.  

Páll Sigurðsson. (2000). Aftökustaðir í landnámi Ingólfs og aftökur dæmdra manna. Reykjavík. 

Ferðafélag Íslands. 

Ragnheiður Traustadóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir. (2001). Fornleifaskráning jarðanna 

Mógilsár og Kollafjarðar. Drög að skýrslu. Gögn Minjasafns Reykjavíkur.  



150 

 

Sigurður Hansen. (1858). Jarðamat á Íslandi 1849-1850. Í Skýrslur um landshagi á Íslandi, 

fyrsta bindi. (bls. 620-801). Kaupmannahöfn. Hið íslenzka bókmennafélag. 

Sigurður Líndal. (1969). Hið íslenzka bókmenntafélag: söguágrip. Sérprent úr Lesbók 

Morgunblaðsins 27.-29.tbl. 45.árgangs, 1969. Reykjavík. Morgunblaðið.  

Sigurður Vigfússon. (1880-1881). Um hof og blótsiðu í fornöld. Í Árbók Hins íslenzka 

fornleifafélags, bls. 79-98. 

Sigurður Vigfússon. (1880-1881). Rannsókn á blóthúsinu að Þyrli og fleira í Hvalfirði og 

um Kjalarnes. Í Árbók hins íslenzka fornleifafélags, bls. 65-78.  

Skráningarstaðlar fornleifa. (2013). Reykjavík. Minjastofnun Íslands. 

Skrá um friðlýstar fornleifar. Fyrsta útgáfa 1990. (1990). Ágúst Ó. Georgsson tók saman. 

Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands, fornleifanefnd.  Skúli Magnússon. (1935-36). Lýsing 

Gullbringu- og Kjósarsýslu verðlaunaritgerð.  Landnám Ingólfs. Safn til sögu þess I. 

Reykjavík. Félagið Ingólfur. 

Skúli Magnússon. (1935-36). Lýsing Gullbringu- og Kjósarsýslu. Verðlaunaritgerð. Reykjavík: 

Félagið Ingólfur.  

Skýrslur um landshagi á Íslandi. (1858). I bindi. Kaupmannahöfn: Hið íslenska 

bókmenntafélag, 1858-1875. 

Sólborg Una Pálsdóttir. (2004). Fornleifaskráning Bakka og Bakkaholts á Kjalarnesi. (Skýrsla nr. 

118). Reykjavík: Minjasafn Reykjavíkur.  

Sólborg Una Pálsdóttir. (e.d.). Höfnin við Þerneyjarsund. 181188-272-8. Óútgefið: Gögn 

Borgarsögusafns Reykjavíkur. 

Sveinn Níelsson. (1950). Prestatal og prófasta á Íslandi. Björn Magnússon sá um útgáfuna og 

jók við. Kaupmannahöfn. Hið íslenzka bókmenntafjelag.  

Tómas Jóhannesson, Árni Hjartarson, Halldór G. Pétursson. (2010). Ofanflóðahættumat fyrir 

Kerhóla á Kjalarnesi. Skýrsla VÍ 2010-004. Reykjavík. Veðurstofa Íslands. 

Trausti Jónsson og Árni Sigurðsson. (2006). Kjalarnes – stutt úttekt á vindafari. VÍ-VS-09. 

Reykjavík. Veðurstofa Íslands. 

Valdimar Briem. (1876, 1. janúar). Atvinnuvegir.  Frjettir frá Íslandi. Reykjavík: Hið íslenska 

bókmenntafjelag.  



151 

 

Þorsteinn Jónsson. (1998). Kjalnesingar: Ábúendur og saga Kjalarneshrepps frá 1890. 

Þorsteinn Jónsson tók saman. [Reykjavík]. Byggðir og bú.  

Þórunn Erlu- Valdimarsdóttir. (2006). Upp á sigurhæðir, saga Matthíasar Jochumssonar. 

Reykjavík. JPV. 

Vefsíður 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024. Kjalarnes.  Sótt 10. apríl 2015 af 

http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/SkipBygg/Adalskipulag_Rvk1/gre

inargerd_2/ar_22.pdf  

Borgarskjalasafn Reykjavíkur. (e.d.) Kjalarneshreppur. Sótt 10. apríl 2014 af 

http://www.borgarskjalasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-4324/6669_read-

1951/start-k/6630_view-2789/  

English heritage. (2015, 27. mars). New era for England´s Heritage. Sótt 9 apríl 2015 af 

http://www.english-heritage.org.uk/about-us/search-news/new-era-for-englands-

heritage1. 

Esri. (e.d.) ArcGis Platform: Innovation through Geography. Sótt 10. apríl 2015 af  

http://www.esri.com/software/arcgis  

European Commission. INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European 

Community. Sótt 9. apríl 2015 af http://inspire.ec.europa.eu/    

Historic England. (e.d.). EH Monument Type Thesaurus. Sótt 9. apríl 2015 af 

http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=1  

Historic England. (e.d.). Forum on Information Standards in Heritage (FISH) Thesauri. Sótt 9. 

apríl 2015 af http://thesaurus.historicengland.org.uk/newuser.htm 

Historic England. (2015). MIDAS Heritage. Sótt 9. apríl 2015 af 

https://www.historicengland.org.uk/images-books/publications/midas-heritage/   

Historic England. (e.d.). What We Do. Sótt 9. apríl 2015 

http://historicengland.org.uk/about/what-we-do/    

Internet Scout Research Group. (1994-2013). National Monument Record Thesauri. Sótt 9. apríl 

2015 af https://scout.wisc.edu/archives/index.php?P=FullRecord&ID=4397    

http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/SkipBygg/Adalskipulag_Rvk1/greinargerd_2/ar_22.pdf
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/SkipBygg/Adalskipulag_Rvk1/greinargerd_2/ar_22.pdf
http://www.borgarskjalasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-4324/6669_read-1951/start-k/6630_view-2789/
http://www.borgarskjalasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-4324/6669_read-1951/start-k/6630_view-2789/
http://www.english-heritage.org.uk/about-us/search-news/new-era-for-englands-heritage1
http://www.english-heritage.org.uk/about-us/search-news/new-era-for-englands-heritage1
http://www.esri.com/software/arcgis
http://inspire.ec.europa.eu/
http://thesaurus.historicengland.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=1
http://thesaurus.historicengland.org.uk/newuser.htm
https://www.historicengland.org.uk/images-books/publications/midas-heritage/
http://historicengland.org.uk/about/what-we-do/
https://scout.wisc.edu/archives/index.php?P=FullRecord&ID=4397


152 

 

Jarðavefur Þjóðskjalasafns Íslands. (e.d.). Hvað er jarðarhundrað?  Sótt 15. apríl 2015 af  

http://jardavefur.skjalasafn.is/greinar/nr/2   

Kulturstyrelsen. (e.d.). Fund og Fortidsminder. Sótt 3. maí 2015 af 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ 

Kulturstyrelsen. (e.d.). Fund og Fortidsminder, søgning. Sótt 3. maí 2015 af 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Sog/  

Kulturstyrelsen (e.d.). Om kulturstyrelsen. Sótt 9.4.2015 af 

http://www.kulturstyrelsen.dk/om-kulturstyrelsen/ 

Landmælingar Íslands. (2012). Kortasjá Landmælinga Íslands. Sótt 25. apríl 2014.af 

http://atlas.lmi.is/kortasja/ 

Landmælingar Íslands. (2013). Bæjarteikning af Brautarholtshverfi 1908. Sótt 4. maí 2014 af 

http://atlas.lmi.is/islandskort-

dana/b%C3%A6jarteikningar/kortin_1200/B27L025.jpg  

Landmælingar Íslands. (1955). Kort af Reykjavík og nágreni útgefið af Geodetic Institut 

Kaupmannahöfn árið 1955.   

Landmælingar Íslands. Loftljósmynd: AMS3123411. 

Kulturminnesøk. (e.d.). Om Kulturminner. Sótt 22. apríl 2014 af  

http://www.kulturminnesok.no/Om-kulturminner/Temasider  

Minjastofnun Íslands. (e.d.). Skráning fornleifa. Sótt október 2014 af 

http://www.minjastofnun.is/minjar/skraning-fornleifa/  

Orkustofnun. (e.d.) Rafvæðing á Íslandi. Sótt 9. desember 2014 af 

http://www.orkustofnun.is/raforka/  

Ólafur Ingólfsson. Stóð sjávarborð við Ísland hærra eða lægra á Þjóðveldistímanum en í dag?. 

Vísindavefurinn 28.11.2007. Sótt 14. apríl 2014 af 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6931    

Reykjavíkurborg. (e.d.). Um Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sótt 25. apríl 2014 af  

http://reykjavik.is/um-landupplysingakerfi-reykjavikur-lukr  

Riksantikvaren. (e.d.). Askladden. Sótt af 9. apríl 2015 af 

http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden 

http://jardavefur.skjalasafn.is/greinar/nr/2
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Sog/
http://www.kulturstyrelsen.dk/om-kulturstyrelsen/
http://atlas.lmi.is/kortasja/
http://atlas.lmi.is/islandskort-dana/b%C3%A6jarteikningar/kortin_1200/B27L025.jpg
http://atlas.lmi.is/islandskort-dana/b%C3%A6jarteikningar/kortin_1200/B27L025.jpg
http://www.kulturminnesok.no/Om-kulturminner/Temasider
http://www.minjastofnun.is/minjar/skraning-fornleifa/
http://www.orkustofnun.is/raforka/
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6931
http://reykjavik.is/um-landupplysingakerfi-reykjavikur-lukr
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden


153 

 

Samsýn. (2011). Esri. Sótt 25. apríl 2014 af http://www.samsyn.is/vorur/esri/ Sarpur 

Menningarsögulegt gagnasafn. (e.d.). Um Sarp. Sótt 21. maí 2014 af 

http://www.sarpur.is/UmSarp.aspx  

Sigurgeir Steingrímsson. (e.d.). Árni Magnússon (1663-1730). Ævi og störf. Sótt 15. apríl 2015 

af http://www.arnastofnun.is/page/hver_var_arni_magnusson  

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Frásögur um fornaldarleifar 1817-1823. Sótt 

8. apríl 2015 af 

http://www.arnastofnun.is/page/arnastofnun_rit%20arnastofnunar_24 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. (e.d.) Örnefnasafn. Sótt 25.3.2015 af 

http://www.arnastofnun.is/page/ornefnasafn  

Swedish National Heritage Board Riksantikvarieåmbetet. (e.d.). Direkt till Fornsöks söktjänst. 

Sótt 2. maí 2015 af http://www.raa.se/  

Swedish National Heritage Board Riksantikvarieåmbetet. (e.d.). Om Riksantikvareeämbetet. 

Sótt 15. apríl 2015 af http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/in-english/    

Óprentaðar heimildir /Gagnasöfn  

BSSR- Borgarsögusafn Reykjavíkur: 

Fornleifaskrá Borgarsögusafns Reykjavíkur í Sarpi menningarsögulegu gagnasafni. 

Gagnasafn Borgarsögusafns Reykjavíkur. 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. Íslandskort.is: 

Dönsku herforingjaráðskortin.1:50 000. 1905-1915. (1909). 27 Reykjavík NA. 

Kaupmannahöfn. Generalstabens topografiske Afdeling. Sótt 11. júlí 2014 af 

http://islandskort.is/is/category/list/29  

LUKR- Reykjavíkurborg.  

Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR).  

SÁM- Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum: 

Örnefnasafn. 

ÞÍ- Þjóðskjalasafn Íslands: 

http://www.samsyn.is/vorur/esri/
http://www.sarpur.is/UmSarp.aspx
http://www.arnastofnun.is/page/hver_var_arni_magnusson
http://www.arnastofnun.is/page/arnastofnun_rit%20arnastofnunar_24
http://www.arnastofnun.is/page/ornefnasafn
http://www.raa.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/in-english/
http://islandskort.is/is/category/list/29


154 

 

Túnakort fyrir Kjalarneshrepp, Kjósarsýslu. Sótt af 

http://www.archivesportaleurope.net/search/-

/s/n;jsessionid=283F3BE7B4E734120B7595F4C15F6C65  

Manntöl. Sótt 1. maí 2015 af http://www.manntal.is/  

Viðauki  

Saga jarða á Kjalarnesi fylgir á geisladisk á baksíðu ritgerðarinnar.  

http://www.archivesportaleurope.net/search/-/s/n;jsessionid=283F3BE7B4E734120B7595F4C15F6C65
http://www.archivesportaleurope.net/search/-/s/n;jsessionid=283F3BE7B4E734120B7595F4C15F6C65

