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Útdráttur 
 

Þessi ritgerð fjallar um ferlið frá því að forngripir eru grafnir úr jörðinni og þar til þeir enda til 

sýnis á sýningu. Markmiðið er að sýna fram á það flókna ferli sem fer fram í 

fornleifauppgreftri og hversu mikið magn upplýsinga getur komið fram við slíka rannsókn. 

Hvernig söfn og sýningar síðan miðla þeim upplýsingum áfram til almennings getur verið 

vandasamt, m.a. vegna fjölda gripa sem finnast við fornleifarannsókn. Í þessari ritgerð er 

ferlið rakið sem gripir fara í gegnum eftir uppgröft, hvernig gripir eru valdir á sýningu og 

hversu mikið af upplýsingunum enda með að koma fram. Sem dæmi verður uppgröfturinn í 

Vogi í Höfnum tekinn fyrir og sýning í Víkingaheimum sem hefur til sýnis gripi úr þeim 

uppgreftri. Helstu niðurstöður eru þær að fornleifarannsókn er gríðarlega flókið ferli sem 

gefur af sér ríkulegt efni. Ferlið og magn upplýsinganna sem komu fram  í uppgreftinum í 

Vogi skreppa töluvert saman í sýningunni í Víkingaheimum og gerir mikið minna úr 

uppgreftrinum og staðnum. Vogur er fornleifafundur sem gefur góða sýn í landnám á Íslandi 

og hvernig lifnaðarhættir fólks voru á þeim tíma, en það er miður að töluvert af 

upplýsingunum sem rannsóknin gaf af sér sé ekki miðlað með kraftmeiri hætti. 
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1 Inngangur 

Ímynd víkinga er meðal annars sú að hún segir frá sjóferðum manna, blóðþyrstum 

karlrembum sem æddu um lönd, rænandi og nauðgandi, berandi sverð og önnur lífshættuleg 

vopn. Ímyndin sést í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og bókum. Á sama tíma er hins vegar til 

önnur ímynd af víkingum, sem er gagnstæð. Þá ímynd má finna á söfnum á 

Norðurlöndunum, þar sem víkingar eru stritandi bændur sem fóru stöku sinnum í sjóferðir og 

á tímabili, rændu og rupluðu í fjarlægum löndum. Í dag er hægt að skoða fjölda safna, 

byggðasafna, þemagarða, markaði og enduruppbyggingar sem lýsa menningu víkinga og 

almennum lifnaðarháttum þeirra á þessa lund (Halewood og Hannam, 2001, bls. 566). Dæmi 

um þetta má finna á Íslandi, m.a. á grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands þar sem saga 

þjóðarinnar er rakin í tímaröð frá landnámi til dagsins í dag og er skipt í sjö tímabil, en það 

fyrsta fjallar um tímabilið 800 – 1000 e.Kr. (Þjóðminjasafn Íslands, e.d.a). Einnig eru nokkur 

minni söfn um landið sem eru tileinkuð þessu tímabili, eins og Landnámssýningin Reykjavík 

871 +-2, þar sem miðpunktur sýningarinnar er skálarúst frá 10. öld (Reykjavík 871 +-2, e.d.), 

og Víkingaheimar í Reykjanesbæ þar sem er til sýnis eftirlíking af víkingaskipi auk fornleifa 

sem fundist hafa frá tímum landnáms á Íslandi (Víkingaheimar, e.d.).  

Auk safna hafa víkingahátíðir verið haldnar á Íslandi og sú stærsta hefur verið haldin 

ár hvert frá árinu 1995 við Fjörukrána í Hafnarfirði, en þar hafa verið sýndir flestir þættir 

menningar víkingaaldar, m.a. siglingar, handverk, matargerð, leikir, sagnalist, bardagar og 

tónlist. Þúsundir listamanna hafa komið alls staðar að úr heiminum og tekið þátt í 

hátíðahöldunum sem snúast um að heiðra minningu víkinga. Hátíðin leggur áherslu á að hafa 

allt sem upprunalegast og að láta gestum líða eins og þeir hafi ferðast þúsund ár aftur í 

tímann (Fjörukráin, e.d.). 

Lifandi söfn eða sýningar kallast það þegar leikarar eru klæddir upp eins og fólk frá 

viðeigandi tíma og sýnir hvernig hlutirnir voru notaðir. Ástæðan fyrir því að fólk heillast af því 

að fara á slík söfn eða sýningar er vegna þess að það hefur áhuga á sögu og vill læra um 

fortíðina og hvernig fólk bjó þá. Samt sem áður geta þessi söfn og sýningar sýnt falska mynd 

af fortíðinni (Timothy og Boyd, 2003, bls. 25). Sumir telja að slíkar sýningar sýni aðeins 

glansmynd af fortíðinni því húsin séu hrein og hafa ekki vonda lykt sem og leikararnir. Það sé 

þess vegna ekki verið að ganga aftur til fortíðar heldur inn í nostalgískan heim sem var ekki 
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til. Þess vegna er einnig mikilvægt að sýningargestir geri sér grein fyrir að um sé að ræða 

ágiskun á hvernig fortíðin var (Timothy og Boyd, 2003, bls. 251). 

 Í Víkingaheimum má sjá eftirlíkingu af víkingaskipi, í fullri stærð og vel hæft til að sigla 

yfir hafið líkt og víkingar gerðu á sínum skipum. Þó að skipið sé ekki alvöru víkingaskip er það 

mjög raunverulegt og gerir það því fólki kleift að upplifa fortíðina á mjög raunverulegan hátt. 

Svipað og hönnuðir sýningar Carls Linnaeus, „Lessons and legacy“ í Grasagarðinum í Chicago 

reyndu að gera. Þar var notuð nokkurskonar smásjá og líkingin var að Linnaeus skoðaði 

plöntur með samskonar smásjá, sem þýðir að smásjáin var ekki sú sama og var notuð af 

Linnaeus sjálfum heldur eftirlíking. Upprunalega hugmyndin var að sýna upprunalega smásjá 

við hlið nútíma smásjár svo safngestir gætu séð muninn á þeim og á því sem „Linnaeus sá“ og 

hvað „við sjáum“ (Roberts, 1997, bls. 81-82). Víkingaheimar koma fram með samskonar 

hugmyndir, þ.e. það sem „Víkingar sáu“ og hvað „við sjáum“, eða það sem „víkingar byggðu 

og sigldu“ og þar með sýnt fram á sömu aðferðir og þeir notuðu. 

Við uppsetningu á Linnaeus sýningunni komu upp ýmis vandamál við að finna út hvað 

þau vildu sýna, hvort væri mikilvægara hið „raunverulega“ eða upplifunin sem fælist í því að 

læra í gegnum þátttöku (e. participatory learning experiences) og hvort ekki væri hægt að 

„upplifa“ raunverulega hluti þótt ekki væri hægt að handfjatla þá (Roberts, 1997, bls. 83-84). 

Í Víkingaheimum felst upplifunin að hluti til í því að læra í gegnum þátttöku. Safngestir fá að 

snerta skipið, fara um borð og prófa hina ýmsu hluti sem eru í skipinu, og fá því raunverulega 

upplifun á því að vera um borð í víkingaskipi og eru um leið að „upplifa“ næstum því 

raunverulega hlutinn. Það sem myndi gera upplifunina raunverulegri væri að skoða fyrst 

sjálft Gaukstaðaskipið í Osló, sem Íslendingur er smíðaður eftir, og fara síðan í Víkingaheima 

og skoða nákvæma eftirlíkingu af skipinu og snerta það.  

 Í þessari ritgerð mun ég fjalla um ferlið frá því að forngripir eru grafnir úr jörðinni og 

þar til þeir eru til sýnis á sýningu. Sem dæmi verður uppgröfturinn í Vogi í Höfnum tekinn 

fyrir og sýning í Víkingaheimum sem hefur til sýnis gripi úr þeim uppgreftri og ber heitið 

Landnám á Íslandi. Fyrst verður fornleifafræði kynnt til sögunnar sem fræðigrein, með 

áherslu á vettvangsvinnu. Fjallað verður um helstu aðferðir og hugmyndir innan 

fornleifafræðinnar. Fjallað er ítarlega um uppgröftinn í Vogi í Höfnum, hvað var rannsakað, 

hvað var grafið upp, hvernig þróaðist uppgröfturinn, hverjir voru helstu gripirnir sem fundust 

og hverjar eru niðurstöðurnar. Fjallað verður um varðveislu og forvörslu. Hvernig skal 

meðhöndla gripi þegar þeir finnast á vettvangi og hvernig eru þeir forvarðir og gengið frá 
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þeim hjá Þjóðminjasafni Íslands. Fjallað er um söfn, sögu þeirra og tilgang og í framhaldi af 

því um Víkingaheima, hvað er þar að sjá og hvaða fornleifar eru þar til sýnis. Sýningin um Vog 

í Höfnum er tekin sérstaklega fyrir, gripunum og upplýsingunum sem koma þar fram er lýst. 

Skoðað er hvernig upplýsingarnar sem hafa komið fram úr uppgreftrinum á Vogi í Höfnum 

eru nýttar í sýningunni, hvað kemur fram og hversu miklum upplýsingum er miðlað áfram? 

Hvað læra safngestir um Vog í Höfnum og um landnám á Íslandi? Farið er yfir hvaða kröfur 

sýningarrými þurfa að uppfylla til þess að sýna fornleifar og hvort að Víkingaheimar uppfylli 

þær kröfur. Að lokum er fjallað um fræðslumöguleika Víkingaheima. Með þessum köflum er 

markmiðið að sýna fram á það flókna ferli sem fer fram í fornleifauppgreftri og hversu mikið 

magn upplýsinga getur komið fram við slíka rannsókn, sem um leið sýnir fram á vanda safna 

og sýninga við að miðla ríkulegum upplýsingum um fortíðina. Sýnt verður ferlið sem gripir 

fara í gegnum eftir uppgröft og hvernig einstakir gripir eru valdir á sýningu líkt og í 

Víkingaheimum og hversu mikið af upplýsingunum enda með að koma fram á slíkri sýningu. 
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2 Fornleifarannsóknir 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um fornleifafræði og tæpt á nokkrum ástæðum þess að 

leitast er eftir því að grafa eftir fornleifum. Farið er stuttlega yfir lög sem gilda um fornleifar 

og fornleifauppgrefti á Íslandi. Síðan verður fjallað um helstu aðferðir sem notaðar eru innan 

fornleifafræðinnar og hvaða þekkingu fornleifar geta falið í sér. 

Grunnurinn að verndun jarðfundinna fornleifa á Íslandi var gerður árið 1879 þegar 

Hið íslenska fornleifafélag var stofnað. Tilgangur félagsins var og er að vernda fornleifar, 

leiða þær í ljós og auka þekkingu á hinum fornu sögum og siðum forfeðra Íslendinga (Lög 

hins íslenska fornleifafélags, 1881, bls. 2). Árið 1907 voru sett lög í fyrsta sinn um verndun 

fornminja á Íslandi og um leið var embætti þjóðminjavarðar stofnað. Í lögunum kom m.a. 

fram að hvers kyns rústir af fornum mannvirkjum flokkist sem fornleifar (Lög um verndun 

fornmenja, 1907, bls. 50). Fornleifavernd ríkisins, sem sér um framkvæmd laga um 

menningarminjar, var stofnuð árið 2001 og markmið hennar og þjóðminjalaga var að 

varðveita menningarsögulegar minjar á Íslandi, auðvelda aðgang og kynni þjóðarinnar af 

þeim og greiða fyrir rannsóknir á þeim. Fornleifavernd sá einnig um að veita leyfi fyrir 

fornleifarannsóknum, um friðlýsingu fornminja og frumrannsóknir fornleifa. Árið 2013 voru 

ný lög um menningarminjar tekin í gildi og var Fornleifavernd sameinuð með 

Húsafriðunarnefnd í eina stofnun, Minjastofnun Íslands (Minjastofnun Íslands, e.d.).  

Í samræmi við 40. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 er það Þjóðminjasafn 

Íslands sem hefur það hlutverk að taka við og varðveita forngripi, sýni og önnur 

rannsóknargögn úr fornleifarannsóknum. Meðhöndlun gagna þarf síðan að vera í samræmi 

við staðla Minjastofnunar Íslands. Á vettvangi fornleifarannsóknar þarf meðhöndlun og 

frágangur gripa að vera í samræmi við Leiðbeiningar Þjóðminjasafns Íslands um umhirðu 

forngripa og frágang sýna. Eftir að gripir koma til safnsins skal forvarsla gripa hefjast þegar 

vettvangsrannsókn hefur verið lokið á hverju ári (Þjóðminjasafn Íslands, 2014). 

Í núgildandi lögum, frá árinu 2013, um menningarminjar segir að fornminjar séu 

tvennskonar, annars vegar forngripir og hins vegar fornleifar. Forngripir eru gripir sem eru 

100 ára eða eldri sem menn hafa notað eða mannaverk eru á og fundist hafa í eða á jörðu 

eða jökli, í vatni eða sjó. Fornleifar eru hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó 

eða vatni, sem menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára eða eldri. Auk þess segir í 
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lögum að það eigi að tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi 

kynslóða (Lög um menningarminjar nr. 80/2012). En hvað er menningararfur?  

Menningararfur hefur verið skilgreindur þannig að hann fjallar um áþreifanlega hluti 

sem eru sérstakir á sinn hátt, t.d. vegna táknræns gildis, fegurðar eða aldurs. Skipta má 

menningararfi í tvennt: áþreifanlegan, þar sem undir falla m.a. fornminjar, og óáþreifanlegan 

sem undir falla m.a. gildi, lífstíll, hefðir og verklag (Timothy og Boyd, 2003, bls. 3). Ástæðan 

fyrir því að varðveita áþreifanlegan menningararf er m.a. að hann hefur rannsóknar- og 

menntunargildi. Minjastaði er t.d. hægt að nota til að fræða almenning um svæðið sjálft eða 

nota svæðið til að fræða um sögu staðarins (Timothy og Boyd, 2003, bls. 90) og á sama hátt 

geta söfn notað gripi og ljósmyndir af fornminjum til að fræða almenning um sögu og 

menningu ákveðins tímabils.  

Það að tryggja að menningararfi sé skilað óspilltum til framtíðar getur reynst erfitt því 

eyðilegging fornminja er nánast óhjákvæmileg ef rannsaka eigi þær að fullu, vegna þess að 

uppgreftir fela í sér röskun og oft eyðingu fornminjanna. Eftir standa aðeins heimildir um 

rannsóknina og rannsóknargögn og því lítið eftir af staðnum til að skoða. Sjaldan eru 

fornleifar varðveittar á vettvangi, nema þá aðeins grunnveggirnir, en það sem varðveitist eru 

gripirnir sem finnast. Í siðareglum Félags íslenskra fornleifafræðinga segir að 

fornleifafræðingar skuli vinna að varðveislu fornleifa á þann hátt að hægt sé að skoða þær og 

njóta en sé það ekki hægt ber þeim skylda til að tryggja að saga minjanna sé varðveitt með 

skráningu og útgáfu upplýsinga og rannsóknarniðurstaðna (Félag fornleifafræðinga, 2015). 

 

2.1 Tilgangur fornleifarannsókna 

Hver er tilgangurinn með fornleifauppgröftum og hvað er hægt að læra af þeim? Við 

uppgröft er verið að eyðileggja minjar og er mismunandi hversu mikið er skilið eftir. Margir 

fornleifafræðingar hafa velt slíkri eyðileggingu fyrir sér og skrifaði Steinunn Kristjánsdóttir, 

fornleifafræðingur, m.a. um vangaveltur sínar varðandi hvað það væri sem réttlætti það að 

hún væri að hreinsa í burtu helgar minjar í nafni vísinda og fræða. Það hefur verið einhver 

ástæða fyrir því að rústirnar fengu að vera í friði á meðan allt annað í kring hafði verið sléttað 

út fyrir landbúnað (Steinunn Kristjánsdóttir, 2012, bls. 93). Ástæðurnar fyrir þessari 

eyðileggingu geta verið mismunandi. Stundum þarf að grafa rústir upp til að varðveita þær. 

Það er umdeilt hversu mikið á að grafa upp, eða framkvæma, við uppgröft. Spurning er um 
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hvort prufuskurðir séu betri en að opna allt svæðið, en það getur samt sem áður verið erfitt 

að meta svæðið án þess að sjá heildina (Lucas, 2012, bls. 69-72). Sumir fræðimenn sjá rústir 

sem leifar af óafturkallanlegri fortíð, einingu sem er að eilífu glötuð, en aðrir sjá rústir sem 

merki um það að fortíðin tengist nútíðinni, og sjá möguleika í því að endurvekja þessa 

einingu með ímyndunaraflinu. Lucas heldur því fram að fornleifafræðingar sjái flestir 

fornleifar sem sögulegar sannanir. Fornleifar eða rústir ljúga ekki, og því eru fornleifar meðal 

mikilvægustu sögulegu heimilda sem eru tiltækar, en niðurstöður fornleifarannsókna fela 

alltaf í sér túlkun sem er háð þeim sem túlkar gögnin (Lucas, 2012, bls. 14-18).  

Þekking á fortíðinni byggist á tvenns konar heimildum, annars vegar af sögum í ritheimildum 

og hins vegar af fornleifum og dregur þetta tvennt upp ólíkar en sambærilegar myndir af 

fortíðinni. Fortíðin sem ritaðir textar veita upplýsingar um eru oftast ekki samtímaheimildir 

heldur listrænar frásagnir byggðar á minningum og skáldskap  (Gísli Sigurðsson, 2008, bls. 

140-141). Það sem fornleifafræðin gerir er að staðfesta eða bæta við vitneskjuna sem má 

finna í rituðum heimildum, auk þess að leiðrétta það sem farið hefur verið rangt með 

(Rosemberg, 2010). Oft er ekki hægt að tengja fornminjar við ritaðar heimildir, en þær varpa 

frekara ljósi á þær og styrkja hugmyndir okkar um fólksflutninga og sambönd (Thomsen, 

2015, bls. 65-66). Fornleifar eru taldar áreiðanlegar heimildir og við miðlun á fornleifum 

getur verið nauðsynlegt að halda fornleifunum frá sögunum svo gestir geti borið saman þá 

þekkingu sem þeir hafa og búið sér til sína mynd af fortíðinni (Gísli Sigurðsson, 2008, bls. 

141). 

 

2.2 Aðferðir fornleifafræðinnar 

Í lögum um menningarminjar eru rannsóknir á fornleifum skilgreindar sem vísindalegt 

starf sem unnið er til að stuðla að aukinni þekkingu á fornleifum, sem þegar er vitað um eða 

líklegt er að finnast muni, eða til að ganga úr skugga um hvort um þess háttar fornleifar sé að 

ræða á tilgreindu rannsóknarsvæði. Fornleifarannsókn felst m.a. í vettvangsskráningu 

fornleifa, rannsókn og könnun fornleifa án jarðrasks og hvers kyns jarðraski sem fram fer í 

þeim tilgangi að afla aukinnar þekkingar á fornleifum (Lög um menningarminjar nr. 80/2012). 

Mikilvægt er að eftir að fornleifauppgröftur hefur farið fram að niðurstöður hans verði vel 

unnar, að farið sé yfir öll gögnin, eins og ljósmyndir, teikningar, dagbækur, jarðvegssýni og 

fleira, og gefnar séu út skýrslur, því annars mun miðlun þeirra sitja á hakanum. Dæmi eru um 
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að stórir uppgreftir á 9. áratug síðustu aldar hafi fengið fjármagn til rannsókna en ekkert fé til 

úrvinnslu gagnanna, og enn í dag á eftir að gefa út skýrslur frá þeim (Orri Vésteinsson, 2004, 

bls. 81). 

 

Fyrstu fornleifarannsóknir á Íslandi fóru þannig fram að það var varla hróflað við neinu og þá 

voru staðir valdir þannig að það þyrfti aðeins að fjarlægja örlítið af yfirborðinu til að sjá 

uppbyggingu mannvirkisins. Síðan þá hefur aðferðafræði fornleifarannsókna breyst talsvert. 

Um miðja 20. öld og þar til um 1970 fóru fornleifafræðingar að nota aðferð þar sem grafið 

var niður þar til fundinn var torfveggur. Þá var leitað að innri brúnum veggjanna og síðan var 

grafið innan í rústinni. Ekki var farið í að rannsaka gólflögin nánar og því ekki rannsakað eldri 

byggingarstig hússins (Orri Vésteinsson, 2004, bls. 82-87). Eftir 1970 fóru fornleifafræðingar 

að opna stærri svæði, í kringum mannvirki, og rannsökuð voru öll mannvistarlög, m.a. með 

því að fara í gegnum gólflög til að sjá eldri byggingarstig (Orri Vésteinsson, 2004, bls. 95).  

Þegar staðir sem geyma fornleifar eru uppgötvaðir er þrennt sem á sér stað áður en hann er 

grafinn upp af fornleifafræðingum. Staðnum er lýst skriflega, hann er kannaður og kortlagður 

og loks ljósmyndaður. Þessi ferli kallast yfirborðslögun (e. Topography) (Drewett, 1999, bls. 

28-29). Yfirborðslögun er skilgreind sem fyrirkomulag náttúrulegra og tilbúinna áþreifanlegra 

eiginleika ákveðins svæðis (Oxford Dictionaries, 2014). 

Ein af mikilvægustu aðferðunum sem fornleifafræðingar nota er að er teikna staðinn 

upp eftir mælingum. Þegar teiknað er á vettvangi fornleifarannsóknar eru gerðar svokallaðar 

afstöðumyndir, þar sem yfirborðið er mælt og teiknað. Það má teikna fornleifauppgrefti upp 

á tvo vegu, lóðrétt eða lárétt. Lóðréttar teikningar, eða jarðlagafræði (e. Stratigraphy), eru 

teiknaðar eftir því sem uppgröfturinn þróast og með tímanum sýna þær röð þeirra atburða 

sem mynduðu staðinn. Láréttar teikningar sýna útlínur þess sem sést á yfirborðinu, eins og 

veggi og gólf og þá gripi sem finnast í samhengi við það, og er líkt og ljósmynd væri tekin af 

uppgreftinum ofan frá. Þetta er góð leið til að sýna hvað er að gerast í uppgreftinum á 

hverjum tíma fyrir sig (Drewett, 1999, bls. 131-132). Teikningar eru mikilvægur þáttur í 

fornleifauppgröftum. Þær sýna það sem fornleifafræðingurinn sér þegar hann er að grafa og 

eru meðal mikilvægustu heimildanna sem notaðar eru í lokatúlkun og skýrslu (Drewett, 

1999, bls. 176). Annar mikilvægur þáttur í skráningu fornleifa er að teikna gripina sem 

finnast. Þegar gripur er teiknaður er hann fyrst skoðaður og reynt er að skilja hann, hvernig 

hann var notaður, úr hverju hann er og hvernig hann var gerður. Með þessari aðferð reyna 
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fornleifafræðingar að skilja fortíðina, með því að túlka það sem gripirnir geti sagt um fólkið 

sem notaði þá (Drewett, 1999, bls. 176-177). Fornleifafræðin einbeitir sér nefnilega að því, 

að mestu leiti, að skoða leifar fortíðarinnar, það sem maðurinn hefur skilið eftir sig af 

efnislegum ummerkjum. Með skoðun á efnislegum minjum leitast fornleifafræðingar við að 

geta sér til um líf manna fyrr á  tímum (Ascher, 1974, bls. 8). Til að gera rannsóknir á 

fortíðinni mögulegar skiptir varðveisla miklu máli. Það á ekki aðeins við um varðveislu minja í 

jörðinni heldur einnig eftir að þær hafa verið grafnar upp. Ástæður fyrir varðveislu gripa 

getur verið margvíslegar, m.a. vegna þess að þeir eru taldir vera menningarlegir, listrænir, 

sögulegir eða gamlir og standi fyrir ákveðin tákn eða séu sannanir um fyrri tíma (Viñas, 2005, 

bls. 62-63). Önnur ástæða varðveislu getur einnig verið fjárhagsleg, en stundum eru 

ákvarðanir varðandi forvörslu teknar eftir hagnýtum gildum og spurt er þá hvort gestir munu 

koma að skoða gripinn og er hægt að græða á honum? (Viñas, 2005, bls. 177). 

Gripir sem finnast við uppgröft eru mismerkilegir og mismunandi hvað þeir geta sagt um 

fortíðina. Margir hversdagslegir hlutir sem í fyrstu þykja ekki áhugaverðir, geta reynst afar 

mikilvægir fyrir túlkun þess sem er rannsakað. Úrgangur t.d. getur nýst fornleifafræðingum á 

marga vegu og á fornum uppgraftarstöðum eru sorphaugar eitt af því sem gleður oft á tíðum 

hvað mest þegar þeir eru uppgötvaðir. En í sorphaugum má finna hluti og leifar sem veita oft 

á tíðum mikilvægar upplýsingar um hegðun fólks. Sjá má tákn um hið daglega líf í sorpi, 

vegna þess að sorp er ekki aðeins matarleifar og hversdagslegir hlutir, heldur eru leifar 

þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað hjá fyrri samfélögum. T.d. frá steinöld má einna helst 

finna leifar þeirra steinverkfæra sem mistókust í framleiðslu, og með því að skoða þau má sjá 

hvernig framleiðsla á verkfærum þróaðist. Í dag eru þessir hlutir ekki til sýnis á söfnum sem 

afgangs eða úrgangs verkfæri, heldur sem mikilvægir gripir (Rathje, 2001, bls. 10-11).

 Fornleifafræði hefur alltaf fengið að láni eða notað kenningar frá öðrum fræðisviðum, 

og þá aðallega frá mannfélagsfræðinni. T.d. telur Bjarni F. Einarsson, fornleifafræðingur, að 

félagsfræðilegar kenningar hafi og munu hafa meiri áhrif á fornleifafræðina en þær hafa gert 

og að meiri áhersla verði lögð á manninn sem geranda og virkan þátttakanda í forsögunni því 

það er maðurinn sem hefur skapað fornleifarnar. Hægt er að líta á fornleifar sem 

brotamyndir af samfélagi eða menningu en ekki sé hægt að skoða þær einar og sér því þá 

gefi þær ekki upp heilsteypta mynd af samfélagi eða menningu. Bjarni telur að ekki sé hægt 

að sjá uppruna gripa og fornleifa nema spurt sé að því, og þá sé alltaf einhver kenning eða 

sjónarhorn á bak við spurninguna. Sjálf getur fornleifafræðin ekki skapað fullmótaðar 
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kenningar um félagsleg tengsl og skipulag samfélaga, en hún getur þróað slíkar kenningar og 

beitt þeim á fornleifar og fundið sjálfstæða vísindalega leið. Þessari aðferð hefur Bjarni beitt 

en þá hefur hann notað gripadreifingu í rými og afstöðu einstakra húshluta til að fá 

upplýsingar um rýmið, skilgreiningu þess og notkun og félagsleg tengsl þeirra sem notuðu 

rýmið. Samkvæmt honum getur dreifing gripanna ekki stafað af tilviljun heldur tengist 

félagsbundnu atferli (Bjarni F. Einarsson, 1993, bls. 55-58). Þessa aðferð Bjarna gerði Orri 

Vésteinsson athugasemd við og benti á að fornleifagögnin eru aldrei fullkomin og vægi þeirra 

oft óþekkt og því sé erfitt að nota félagsvísindalegar aðferðir beint, heldur þurfi að sníða þær 

til og þróa sjálfstæða aðferðafræði um hvernig megi túlka niðurstöður. Hann hrósar þó 

Bjarna fyrir að reyna að nota félagsfræðilegar kenningar á fornleifræðina, því hér á landi hafi 

nánast eingöngu verið skoðað samhengi forms og tíma, þ.e. útlit eða gerð muna og 

mannvirkja á mismunandi tímum. Áherslan hafi þá falist í að greina breytingar sem sýndu 

fram á þróun fyrirbæra (Orri Vésteinsson, 1993, bls. 77-78). 

 Í næsta kafla verður farið nánar í ákveðinn fornleifauppgröft sem átti sér stað hér á 

landi á árunum 2009 til 2015 í Vogi í Höfnum á Reykjanesi. Farið verður í hvaða aðferðir voru 

notaðar við uppgröftinn, hvaða fornminjar og gripir fundust og hverjar voru helstu 

niðurstöðurnar sem rannsóknin leiddi af sér.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3 Vogur í Höfnum 

 

3.1 Upphaf rannsóknar á Vogi í Höfnum 

Árið 2002 óskaði Reykjanesbær eftir því við Bjarna F. Einarsson, fornleifafræðing frá 

Fornleifafræðistofu Íslands, að sjá um fornleifaskráningu í sveitarfélaginu vegna vinnu að 

aðalskipulagi bæjarins. Bjarni réði þjóðfræðing til að sjá um vettvangsvinnu skráningarinnar 

undir hans leiðsögn og reglubundnu eftirliti. Einn liður í þeirri vinnu var að skoða loftmyndir 

sem teknar höfðu verið af Reykjanesinu. Í dag er orðið auðveldara að skoða loftmyndir, en 

með framförum í stafrænni loftmyndatækni er slík aðferð orðin auðveld og útbreidd meðal 

fornleifafræðinga. Þetta hefur gefið færi á að skoða loftmyndir með mikilli upplausn. Með 

tækniþróun er orðið algengara að skoða svæði rafrænt áður en vettvangsvinna fer fram. 

Þegar Bjarni skoðaði loftmyndir frá Reykjanesbæ sá hann skálalaga form nálægt kirkjunni í 

Höfnum. Hann fór á vettvang til að skoða staðinn nánar og grunaði að um víkingaskála væri 

að ræða frá tímabilinu 800-1050 AD, auk annarra húsa sem tilheyrðu honum. Til að fá 

staðfestingu á þessum grun var farið í að gera prufuholur, tvær að stærð 1 x 1 m stórar 

dagana 29. - 30. nóvember 2002 (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 3).  

Fyrri prufuholan var grafin nokkurn veginn fyrir miðju skálans og var hún ca. 0,9 m 

djúp. Efsta lagið innihélt mikinn sand eða gjósku sem hafði verið að fjúka fram og aftur um 

langan tíma. Bjarni taldi uppruna þessa sands vera úr gosinu mikla árið 1226, kallað 

miðaldalagið, og úr yngri gjóskum. Gjóskan úr miðaldalaginu lá ca. 16 cm fyrir ofan gólf 

skálans sem lá á 0,82 m dýpi. Gólfið var vel þjappað og fullt af viðarkolum, smáum brenndum 

beinum, sóti og lífrænum feitum efnum. Einföld steinaröð fannst meðfram suðurbarmi 

holunnar sem Bjarni taldi afmarka skilin á milli miðskips og hliðarskips skálans. Einnig fannst 

lábarin hella í norðvesturhorni holunnar og í kringum hana var einhvers konar niðurgröftur 

og gólfið varð þykkara, sem Bjarni taldi vera vísbendingu um að þarna hefði langeldur verið. Í 

holunni fundust tveir gripir, brýnisbrot og járnband  (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 5-6). 

Seinni prufuholan var grafin vestan við þá fyrri en 0,5 m lengra til norðurs og ca. 1 m. 

djúp. Sömu lög komu í ljós og í þeirri fyrri en aðeins dýpra var niður á gólfið, ca. 0,9 m. Um 1 -

2 cm undir hinu meinta miðaldalagi var þunn svört gjóskurönd. Ofan á gólfinu fundust 
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torfflygsur sem Bjarni túlkaði sem leifar úr föllnu þaki. Í flygsunum var dökkt og ljóst 1 cm 

þykkt gjóskulag sem hann taldi vera hið svokallaða landnámslag sem féll árið 871±2 AD. Í 

gólfinu fannst langeldur í stefnu hússins sem var gerður úr lábörðu grjóti. Hann var felldur 

ofan í rennu eða holu sem var aðeins víðari um sig en sjálfur langeldurinn. Sunnan við 

langeldinn var ein 2,5cmbreið pinnahola og í suðvestanverðri holunni var hola full af ljósu 

feitu efni, sem sást einnig stöku sinnum kringum langeldinn og á gólfinu. Bjarni taldi þetta 

vera kísil eða þörunga. Að lokum fannst í suðaustanverðri holunni hismi úr skel, en slíkar 

skeljar voru oft notaðar sem verkfæri. Prufuholurnar sýndu einnig að óbrennd bein 

varðveittust ekki vel á þessum stað (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 6-8). 

  Eftir að prufuholurnar voru grafnar gaf Bjarni staðnum nafnið Vogur, sem vísar í 

Landnámu og lýsingu hennar á landnámi Herjólfs Bárðasonar, „frænda og fóstbróður“ Ingólfs 

Arnarsonar, sem fékk land á milli „Vágs ok Reykjaness“, hvort sem um sé að ræða þann stað 

er ekki víst og taldi Bjarni það ekki skipta máli hvort sagan í Landnámu væri sönn. Hann segir 

að það sé venja á Íslandi að nefna nafnlaus fornbýli og þá sé betra að nefna eftir þekktum 

örnefnum eða fornritum í staðinn fyrir að gefa stöðum aðeins tölustaf sem nafn, en í 

fornleifaskrá Reykjanesbæjar er staðurinn merktur sem nr. 2. Heitið Vogur kemur einnig frá 

samsettu orðunum Kirkjuvogur og Kotvogur sem dæmi. Bjarni veltir fyrir sér hvort að kirkja 

hafi verið í Höfnum til forna og hafi staðurinn þá heitir Kirkjuvogur og Vogur þar á undan 

(Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 3). 

 Auk prufuholanna og loftmyndanna var doktorsneminn Tim Horsley fenginn til að 

gera jarðsjármælingar, eða nánar tiltekið viðnáms- og segulsviðsmælingar, á skálanum og í 

kring (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 14). Slíkar mælingar mæla viðnám og segulsvið í jarðvegi, 

en einnig til að búa til kort af svæði eða fá lóðrétta mynd af jarðveginum (Gaffney, 2008). 

Stórt svæði utan um skálann var jarðsjármælt og svo var grafið burt um 0,5 cm þykkt 

áfokslag og svæðið mælt aftur. Þetta var gert til að kanna hvaða áhrif áfokslagið gæti haft á 

jarðsjármælingarnar (Bjarni F. Einarsson, 2009, bls. 3). Þær mælingar sýndu greinilega 

skálann en önnur hús í kring komu mjög óljós út í mælingunum. Það gæti verið vegna þess að 

skálinn gæti hafa verið betur byggður og úr betri efnum en hin húsin, og þar með hefði 

veggurinn dregið í sig meira vatn og geymt umhverfið í kring betur (Bjarni F. Einarsson, 2004, 

bls. 14). Niðurstöður þessara mælinga voru meira og minna staðfestar í rannsókninni árið 

2009, fyrir utan mannvirkin sem talin voru vera norðaustur og norðvestur af skálanum (Bjarni 

F. Einarsson, 2009, bls. 22). 
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Mynd 1. Loftmynd af bæjarstæðinu í Höfnum áður en það var grafið upp. Viðbætur gerðar af 

Bjarna F. Einarsson.  

 

3.2 Bæjarstæðið 

Skálinn er ca. 80 m austur-norðaustur af kirkjunni í Höfnum. Svæðið fyrir neðan kirkjuna 

einkennist af lægðum og hólum í túni sem af einhverjum ástæðum hafa ekki verið hreyfðar í 

framkvæmdum, fyrir utan leiðslu sem var grafin austur yfir túnið nokkurn spöl frá skálanum.  

Þegar Bjarni skoðaði svæðið í kringum hinn meinta skála árið 2004 taldi hann vera nokkrar 

rústir í kringum hann, en að sumar væru svo ógreinilegar að mikil óvissa hvíldi á þeim þar til 

annað kæmi í ljós. Bjarni taldi sig sjá fornlegan túngarð skjóta sér út úr suðaustur horni 

kirkjugarðsins og liggja í sveig utan um bæjarstæðið (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 4). Lögun 

túngarðsins var algeng á landnámsöld. Á garðinum gæti hafa verið hlið sem vísaði á umferð 

manna og dýra í átt til úthaganna. Bjarni vill einnig halda uppi þeirri hugmynd að hliðið vísi á 

kuml, en kuml fylgdu oft bæjarstæðum frá tímum landnáms en á þessum stað væri það 

horfið vegna byggðarinnar í kring (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 9). Við suðaustur horn 

kirkjugarðsins þar sem túngarðurinn byrjar eru sögur um rúst sem var kölluð Lögrétta, þó 
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hennar væri ekki getið í Örnefnaskrá. Bjarni veltir fyrir sér hvort að þetta sé vísbending um 

að þarna hafi verið kirkja og kirkjugarður í upphafi kristni (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 4). 

Auk túngarðsins eru merki um götu sem liggur vestur frá skálanum og niður að sjó (Bjarni F. 

Einarsson, 2004, bls. 10). 

Við vesturgafl skálans fannst Bjarna vera merki um viðbyggingu og aðeins fjær væri 

þúst sem benti til annarrar rústar. Hann taldi einnig að um öskuhaug væri að ræða í nálægð 

við skálann (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 8-9). 

 

3.3 Rannsóknir á bæjarstæðinu 

Fyrsti uppgröfturinn á bæjarstæðinu fór fram árið 2009 og hófst þá samstarf milli 

Fornleifafræðistofunnar, Háskóla Íslands og Reykjanesbæjar, og hélt það samstarf áfram á 

meðan á rannsókninni stóð fram til ársins 2015. Nemendum í fornleifafræði við Háskóla 

Íslands var gefinn kostur á að fá að taka þátt í rannsókninni og nýta reynsluna til 

einingafjölda, en 16 nemendur skráðu sig fyrsta árið. Reykjanesbær útvegaði húsnæði og 

fæði fyrir nemendur og rannsakendur og sá um kostnað vegna forvörslu, á meðan 

Fornleifafræðistofan hafði yfirumsjón með og bar ábyrgð á rannsókninni. 

Fornleifafræðistofan lánaði einnig tæki og tól sem voru nauðsynleg fyrir rannsóknina, auk 

þess að annast forvörsluna og úrvinnslu og skýrslugerð. Menningarsjóður Suðurnesja studdi 

fjárhagslega við rannsóknina (Bjarni F. Einarsson, 2009, bls. 3). 

Fyrsta sumarið var einn þriðji skálans rannsakaður, austurhlutinn, en einnig 9 x 9 m 

stór flötur sem var opnaður í kring. Áætlað var að klára þennan hluta skálans alveg á þeim 

tveimur vikum sem grafið var fyrsta sumarið. Það tókst þó ekki því gólfið var þykkara en 

haldið var og meira af grjóti í veggjunum og á gólfinu og því náðist ekki að komast í gegnum 

það (Bjarni F. Einarsson, 2009, bls. 8). 

Auk hluta skálans voru átta prufuholur grafnar í rannsókninni árið 2009 og voru þær 

allar grafnar niður á dautt, sem þýðir niður á jarðlög fyrir mannvist. Í fyrstu prufuholunni 

fundust örfá brennd bein og viðarkolamolar en ekkert mannvistarlag. Í annarri holunni fannst 

þunnt mannvistarlag með brenndum beinum og viðarkolamolum auk örfárra gripa, m.a. 

hnífur í tveimur hlutum, heinbrýni, flaga úr eldsláttusteini og fimm beinabrot. 

Mannvistarlagið í þessari holu er talið vera áburður á heimatún. Í þriðju prufuholunni fannst 

ekki mannvistarlag en þó örfá bein úr fiski og spendýrum. Fjórða prufuholan var talin geyma 
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rúst en reyndist síðan vera hraunhóll sem geymdi ekkert sem benti til mannvistar, einnig 

sýndu fimmtu og sjöttu holurnar enga mannvist. Í sjöundu prufuholunni fannst talsvert af 

soðsteinum, viðarkolum, ösku, sóti og tvær pinnaholur, auk sex dýrabeina og járnnagla. 

Seinasta prufuholan sýndi stétt sem gæti verið framhald af stéttinni sem fannst við dyrnar í 

skálanum. Einnig fannst einföld röð steina sem getgátur voru um að hafi verið garður (Bjarni 

F. Einarsson, 2009, bls. 4-7). 

 

 

Mynd 2. Austurhluti skálans í Vogi í Höfnum eftir fyrstu hreinsun. 

 

Árið 2011 hófst uppgröftur á bæjarstæðinu í annað sinn. Þetta árið sóttu þrír 

nemendur um að taka þátt í rannsókninni og auk þeirra störfuðu fimm starfsmenn 

Fornleifafræðistofunnar við verkefnið. Dr. Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur við 

háskólann í Edinborg sá um gjóskugreiningar á gjósku úr sniðum og úr veggjum og dr. Ólafur 

Eggertsson, viðarfræðingur, sá um viðargreiningar á viðarkolasýnum (Bjarni F. Einarsson, 

2011a, bls. 3). 

Sumarið 2012 var aftur haldið áfram rannsóknum í Vogi, en það var þá þriðja eiginlega 

uppgraftartímabil verkefnisins. Rannsóknin var gerði í samstarfi Háskóla Íslands, 

Reykjanesbæjar og Fornleifafræðistofunnar, eins og áður segir, og var nemendum við 
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Háskóla Íslands gefinn kostur á því að sækja um pláss við rannsóknina og nýta sér reynsluna í 

námi sínu. Alls skráðu sex nemendur sig til leiks og auk þeirra störfuðu fimm starfsmenn 

Fornleifafræðistofunnar við rannsóknina.  Eftir að uppgreftri lauk þetta árið sá, líkt á árið 

áður,  Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur um gjóskugreiningar á gjósku úr sniðum og úr 

veggjum og Ólafur Eggertsson, viðarfræðingur, sá um viðargreiningar á viðarkolasýnum. Dr. 

Haraldur Auðunsson í Háskóla Reykjavíkur sá um röntgenmyndatöku á tveimur gripum og 

Páll Kolka greindi sýrustig jarðvegs í kring um mannvistarlög og einn grip (Bjarni F. Einarsson, 

2013, bls. 3). 

Þetta árið var ákveðið að opna á nokkrum stöðum fyrir utan hið eiginlega 

rannsóknarsvæði sem var jarðsjármælt árið 2003. Það var gert í þeim tilgangi að finna fleiri 

hús eða vísbendingar um slíkt. Það voru einnig tveir reitir opnaðir á bungunni vestan við 

skálann og svæði suðaustur af stéttinni sunnan við skálann var stækkað. Til að sneyða torf 

ofan af skálanum var vélgrafa notuð, en torfið hafði verið sett niður til að afmarka skálann 

árið 2003. Grafan var einnig notuð til að grafa tvo skurði í gegn um túngarðinn og krossskurð 

í bungu rétt austan við aðal rannsóknar svæðið. Notast var við handvirkan uppgröft annars 

staðar (Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 4). 

Alls voru átta prufuholur grafnar í rannsókninni árið 2012, og voru þær misstórar og 

misdjúpar, eftir því sem talið var að þyrfti og gáfu þær misnothæfar upplýsingar og verður 

því ekki nákvæmlega greint frá þeim öllum. Sumar prufuholur höfðu að geyma 

mannvistarleifar en aðrar sýndu engin merki um mannvist. Holurnar voru merktar með 

bókstöfunum I til P (Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 5-9).  

Fornleifafræðingar þurfa oft að skoða landslagið og kanna hvaða ummerki gætu verið 

að finna um forn mannvirki. Eins og nefnt var hér að framan var bunga vestan við skálann 

sem ákveðið var að kanna nánar með prufuholu sem var grafin með vélgröfu. Gott er að 

byrja á að gera litla prufuholu svo að farið sé ekki í nákvæmar rannsóknir á reit sem gæti 

síðan ekki geymt neinar mannvistarleifar. Gerðir voru tveir skurðir, einn í austur-vestur og 

hinn þvert á þann fyrri. Þar sem skurðirnir mættust varð vart við mannvistarlags-slettur en 

engin mannvirki. Það var mjög stutt niður í klöpp og var þá greinilegt að bungan sem sást á 

yfirborðinu var klapparhóll og ekkert benti til þess að mannvirki væri í næsta nágrenni. 

Önnur prufuhola var grafin þvert á hinn meinta túngarð sem liggur austan við skálann, en 

túngarðurinn er sýnilegur frá suðausturhluta kirkjugarðsins og nokkuð austur af skálanum. 

Tveir skurðir voru grafnir þvert á garðinn, einn þar sem talið var að hlið væri í garðinum. Það 
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reyndist þó ekki unnt að staðfesta að hlið hafi verið á túngarðinum en hann sjálfur kom vel í 

ljós. Garðurinn er 2,66 m á breidd og 0,44 m á hæð. Upprunaleg breidd garðsins er talin hafa 

verið nálægt 1,4 m en hann hefur líklega hrunið út til suðurs. Það voru tekin gjóskusýni úr 

garðinum og í kring og kom í ljós að það voru gjóskur úr Landnámslaginu svokallaða, sem var 

úr gosi á Veiðivatnasvæðinu um 871 +-2 e.kr. Í einni prufuholunni fundust illa farnar tennur 

og í annarri fannst járnskinna. Prufuholur O og P voru grafnar á lágri bungu vestan við 

skálann, en árið 2009 voru tvær prufuholur grafnar á þessu svæði án þess að neitt hafi 

fundist, en þetta árið var freistast til að kanna það nánar. Í prufuholu O fannst mannvistarlag 

og sjö gripir, hnoðnagli úr járni, bein, bronsmoli og eldsláttusteinn. Það fundust ekki neinar 

vísbendingar um mannvirki né hefðbundinn öskuhaug (Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 5-9). 

Fjórða uppgraftarárið í Vogi í Höfnum átti sér stað árið 2014 og áætlað var að það yrði 

seinasta rannsóknartímabilið. Að venju var verkefnið unnið í samstarfi við Reykjanesbæ, og 

þeir einstaklingar sem tóku beinan þátt í rannsókninni voru, auk Bjarna, þrír 

fornleifafræðingar, tveir fornleifafræðinemar og einn miðaldafræðingur (Bjarni F. Einarsson, 

2014, bls. 4). 

Í gegnum öll tímabilin var notað sama hæða- og hnitakerfi og númer gripa voru í 

beinu framhaldi af fyrrum númerakerfum frá fyrri árum. Eins átti við um aðra lista og skrár, 

eins og ljósmyndir og sýni. Flogið var yfir svæðið með flygildi og það ljósmyndað og 

kvikmyndað (Bjarni F. Einarsson, 2014, bls. 5). 

 

3.4 Skálinn 

Eftir fyrstu vettvangsrannsókn árið 2004 var talið að skálinn væri á ca. 1 m dýpi, 8 x 18 m stór 

og snéri hann í austur – vestur. Veggirnir eru mest um 2,95 m breiðir og er lengd skálans í 

meðallagi mikil og breiddin mikil. Form skálans er aflangt með bognum langveggjum sem er 

dæmigert víkingaraldarlag. Langeldar, líkt og fannst í prufuholunum, hafa fundist í skálum allt 

fram á 12. öld (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 8).  

Við rannsóknina á skálanum árið 2009 kom í ljós að veggir hans væru gerðir úr torfi 

og hlöðnum grjótveggjum og væri um 1,20 – 1,60 m þykkir. Vesturkampur skálans er mun 

þykkari en sá eystri. Skýringin á því gæti verið af því að vestur kampurinn hefur sigið meira 

gegnum tíðina og breytt úr sér. Um 2 – 3 steinaraðir á hæðina voru við innri og ytri brún 

hans. Við innanverðan gafl skálans var þó ekkert grjót. Talið er að neðri hluti veggjarins hafi 
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verið úr grjóti en efri hlutinn úr torfi. Það fannst mjög lítið af grjóti fyrir utan vegginn, sem 

bendir til að það hafi ekki verið grjót til að hrynja úr veggjunum og því er talið að ekki hafi 

verið um meira grjót að ræða en það sem fannst. Þetta er sjaldgæf gerð af vegg í skála frá 

tímum landnáms, þó nokkrir hafi fundist á Íslandi og hafa þeir þá alltaf staðið nálægt 

ströndinni á Suðurlandi, á útnesi eða eyju. Dyr skálans er að finna um fimm metra frá 

austurgaflinum sem vísa til suðurs, sem bendir til að suður af skálanum sé mannvirki sem oft 

var gengið til, t.d. fjós, brunnur eða að þær hafi leitt út í hagana fyrir utan túngarðinn. Þær 

eru um 1,10 m breiðar og dýpt sama og þykkt veggjarins. Hellur voru í dyrunum sem náðu 

inn í húsið og um næstum allt miðskipið, sem og út úr húsinu þar sem hún tengdist stétt sem 

náði vel út fyrir húsið. Hellulagðar dyr voru algengar í skálum frá landnámsöld. Á móti 

dyrunum sást ferningslaga gólflag sem teygði sig í átt að norðurveggnum og líklega hefur þar 

staðið kista, skápur eða undirstaða undir kvörn, en kvarnasteinn fannst innan um hellurnar 

við miðbik skálans. Yfir allt miðskipið og syðra hliðarskipið lá gólflag milli hellnanna og við 

norðurvegginn hefur verið set eða pallur. Gólfið var þykkast suðaustan við þar sem 

kvarnasteinninn fannst, en það náðist ekki að klára að fara í gegnum allt gólflagið (Bjarni F. 

Einarsson, 2009, bls. 8-12). 

Árið 2011 var opnað um 6 m langt og 8,76 – 10,26 m breitt svæði í skálanum til 

vesturs út frá fyrra rannsóknarsvæði sem rannsakað var árið 2009. Einnig var opnað lítið 

svæði til suðurs til að ná allri stéttinni fyrir utan innganginn (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 

9). 

Það kom í ljós að mesta breidd skálans er 6,88 m að utanmáli en að innanmáli er breidd hans 

4,10 m. Það þótti athyglisvert að suðurveggurinn er mun minna boginn, næstum því beinn, á 

meðan norðurveggurinn er frekar boginn (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 9). Slík lögun á 

skála er ekki algeng á Íslandi því aðeins er vitað um einn annan skála með sambærilega 

lögun, 10. aldar skáli sem fannst á Eiríksstöðum í Haukadal og er kenndur við Eirík Rauða 

(Guðmundur Ólafsson, 1998). Í báðum skálum fannst mikið af grjóti við innri og ytri brún 

veggja (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 10). 

Langeldurinn var ekki í miðju húsinu, en hefur verið nálægt miðju rýmisins sem hann 

var í. Hann var 0,64 m á breidd og 1,40 m á lengd og það hefur verið grafin hola fyrir 

eldinum. Það fundust engar stoðarholur sem þýðir að stoðir hafi staðið á stoðarsteinum, en 

það fannst einn slíkur á mörkum mið- og norðurskips vestan við langeldinn og annar á móti á 

milli mið- og suðurskips. Norðan við langeldinn var mikið af grjóti við vegginn sem náði vel 
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inn í hliðarskipið. Þessi grjót voru hluti af mannvirkjum inni í skálanum, en ekki er mögulegt 

að endurgera þau. Líklegt er að í skálanum hafi verið geymslurými til að geyma veiðarfæri en 

í og undir grjótinu fundust gripir, vaðsteinn og skutull eða spjót, sem benda til þess (Bjarni F. 

Einarsson, 2011a, bls. 11-12).  

 

 

Mynd 3. Yfirlit yfir þann hluta skálans sem rannsakaður var 2011. Öll mannvistarlög hafa 
verið grafin í burtu og lausagrjót hefur verið fjarlægt. Handan við flötina má sjá 
órannsakaðan hluta skálans. 
 

Í þessum hluta af skálanum var gólfið mjög greinilegt og var það þykkast í miðskipi í 

kring um langeldinn, um 0,12 m. Gólfið var lagskipt, sem þýðir að annaðhvort hafi efni verið 

borið á það reglulega, eða að um hafi verið að ræða árstíðarbundna búsetu. Það var fullt af 

viðarkolum, brenndum beinum, sóti, ösku, lífrænum leifum og morkin bein. Í miðhluta 

skálans fundust 25 pinnaholur og var þyrping af þeim norðvestan við langeldinn og vísir að 

línu sem gætu verið leifar af einhvers konar innréttingu (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 12-

13). 

Árið 2012 var afgangurinn af skálanum rannsakaður og náði uppgraftarsvæðið vel út 

fyrir alla veggi. Stærð svæðisins var um 6 m langt og 8,76 – 10,26 m breitt til vesturs út frá 

rannsóknarsvæðinu sem rannsakað var árið 2011. Það var einnig grafið lítið svæði til suðurs 
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til að ná allri stéttinni utan við innganginn sem fannst árið 2009. Þegar vegglínur komu í ljós 

var ljóst að skálinn hafði verið yfirgefinn löngu fyrir gjóskufallið úr eldstöðvakerfinu á 

Reykjanesi árið 1226, því lagið fyllti alla skálina sem hafði myndast frá eyðingu fram að 

eldgosinu. Nú var víst að skálinn er 16,28 m langur og 6,88 m breiður að utanmáli og 

innramál hans er 13,34 m x 4,10 m. Langveggir skálans eru bognir og mjókka til endanna og 

var hann hæstur allt að 0,4 m, en yfirleitt um 0,25 – 0,30 m hár. Skálanum var skipt niður í 

fjögur rými með skilrúmi á milli sem voru líklega úr timburþil (Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 

9-11). 

Rými A var um 3,20 m langt frá innanverðum gaflinum að meintu þili. Gólfið í því var 

greinilegt og hellulagt að hluta til með lábörðum hellum. Í gólfinu fannst mikið af viðarkolum, 

ösku, sóti og lífrænum leifum. Sunnan og austan við eldstæðið fannst töluvert af steinum í 

gólfinu og lábarin hella sem náði næstum því yfir allt eldstæðið. Eldstæðið var hringlaga, um 

0,3 m í þvermál, 0,7 m breitt og 1,2 m langt. Á bakvið eldstæðið var veggur sem var hlaðinn í 

þrjár hæðir og rétt fyrir framan eldstæðið fannst efri hluti kvarnasteins sem hafði verið 

notaður sem hella. Norður hliðarskipið í skálanum var alveg laust við gólf og þar gæti hafa 

verið pallur eða bekkur. Í rými A fundust ýmsir gripir, en auk kvarnasteinsins fundust m.a. blá 

margstrend glerperla, járnþynna, brýnisbrot, hnífur, rafperla, pera úr horni eða beini og 

önnur beinbrot úr ýmsum dýrum sem sum voru greinanleg sem spendýr en sum voru ekki 

greinanleg. Bjarni F. Einarsson getur sér til um að þetta rými hafi gegnt hlutverki eldhúss eða 

annarskonar vinnurýmis (Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 11-12). 

 

 

Mynd 4. Kvarnarsteinninn eins og hann fannst í skálanum í Vogi í Höfnum. 



25 

Rými B lá vestan við rými A. Það var mjótt rými sem lá beint inn af dyrunum og gæti 

hafa verið gangur eða göng. Gólfið að sunnanverðu, við dyrnar, var hellulagt með lábörðum 

hellum. Þá tók við gólf fullt af viðarkolum, sóti og lífrænum leifum. Dyrnar á skálanum voru 

um fimm m vestur af austurgafli hússins og voru um 1,10 m á breidd og lengd. Það höfðu 

verið tvennar hurðir verið í þeim, innri og ytri hurð. Við þær fannst draglóð. Inn af innri 

dyrunum var gangurinn eða göngin. Það þykir athyglisvert að dyrnar snéru mót suðri frá 

sjónum en skýringin á því gæti verið að vindáttir hafi haft áhrif á staðsetninguna auk þess 

sem umferð hefur verið talsverð til suðurs í átt að hugsanlegu vatnsbóli eða húsi 3. Auk 

draglóðarinnar fundust í rýminu járnhnoð, járn og bein (Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 12-13). 

Rými C lá vestur af göngunum og var stærst rýmanna, um 5,3 m á lengd. Skálinn var 

breiðastur þarna og munurinn á hliðar- og miðskipi mestur. Í báðum hliðar-skipum í þessu 

rými fannst gólf sem þýðir að þau hafi ekki verið timburklædd eins og var stundum gert, en 

gólfið var mjög svipað og í rýmum A og B. Austast í rýminu á milli norður- og miðskips voru 

vínsbendingar um einskonar tröppur sem hafa legið úr miðrýminu og upp í hliðarskip. 

Langeldurinn var ekki í lengdar miðju hússins né nálægt lengdar miðju rýmisins sem hann var 

í heldur var hann nokkuð vestan við miðjuna. Stærð hans var 0,64 m á breidd og 1,40 m á 

lengd. Langeldurinn hefur verið megin eldgjafi hússins og þaðan hefur eldur verið færður í 

rými A. Norðan við langeldinn var mikið af grjóti við vegginn sem náði vel inní hliðarskipið. 

Það fundust engar stoðarholur sem þýðir að stoðirnar hafi staðið á steinum sem lágu í 

tveimur röðum á mörkum hliðar- og miðskips. Í rýminu fundust grjótdreifingar sem höfðu 

verið hluti af mannvirki inní skálanum og þá líklega geymslurými fyrir veiðarfæri, en þar 

fundust vaðsteinn og skutull eða spjót. Auk þeirra fannst talsvert af öðrum gripum, eins og 

brýni, járngripir, eldsláttusteinar og annarskonar steinar, kola, nagli, skrautsteinar, hnífar, 

gjall og margt fleira. Gripirnir sem þarna fundust benda til að rýmið hafi verið notað sem 

vinnurými þar sem fólk bæði hvíldi sig og mataðist (Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 13-16). 

Rými D var austast í skálanum, um 3,2 m á lengd og náði gólfið yfir allt rýmið. Það var fullt af 

viðarkolum, sóti, ösku og lífrænum leifum. Í norðaustur horni þess var eldstæði sem var 

byggt upp af þremur lábörðum hellum og var það 0,46 x 0,66 m á stærð. Það var fullt af 

viðarkolum og ösku. Vestan við eldstæðið lágu tveir aflangir og lábarðir steinar sem voru 

líklega undirstaða undir tunnu. Á vesturgaflinum í rýminu voru dyr sem voru 0,50-0,65 m 

breiðar. Á norður-langvegg mátti sjá horn á veggnum og var þykkt veggjarins vestan við það 

minni en annarsstaðar. Það gæti verið að þarna sé eldri húshluti sem hafi síðan verið 
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stækkaður til austurs og húsinu þá breytt í skála. Dyrnar styðja þessa tilgátu og gátu þær hafa 

verið dyr á hlið lítils húss sem hafi verið teknar þegar því var breytt í skála. Í rýminu fundust 

ýmsir gripir úr járni, eldsláttusteinar úr jaspis, kola, hismi, járnskinna, hnífar, járngripir, öngull 

og bein. (Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 17-19). 

Eins og fram hefur komið var bæjarstæðið rannsakað í þremur hlutum og því skipt 

niður í A-C svæði, en það var gert í hagræðingarskyni. Svæðið merkt C var opnað aftur árið 

2014, til að rannsaka það nánar, auk svæðis í kring til að athuga hvort önnur jarðhýsi væri að 

finna. Teiknað var eitt snið þvert á bæjarstæðið í mælikvarðanum 1:20 til að greina hvort 

húsið hafði verið notað sem ruslahola eftir að hætt var að nota það í sínum upprunalega 

tilgangi. Það að jarðhýsi endi sem ruslaholur er þekkt annars staðar á Íslandi, m.a. á 

Granastöðum (Bjarni F. Einarsson, 1995) og á Hofstöðum (Lucas, 2009, bls. 100). Annar 

möguleiki var að eftir upprunalegu notkun hússins hafi mannvistarlagsslettur slæðst yfir það. 

Niðurstöður úr því voru aftur á móti ekki nægilega skýrar. Önnur markmið þetta árið voru að 

klára að grafa hús sem fannst utan við skálann sem var nefnt hús 3, og að kanna hvort fleiri 

hús væri að finna á svæðinu og fannst hús 4 nokkra metra SSA við bæjarstæðið. Þetta árið 

var athugað niður við sjó í sniðum hvort þar gætu leynst mannvistarleifar sem gætu hafa 

verið frá sama tíma og minjarnar í Vogi. Hins vegar kom í ljós að jarðvegur við sjóinn hafði 

verið hreyfður og jarðefni flutt á staðinn svo að ekki var hægt að sjá það. Að lokum var aftur 

grafið í gegnum túngarðinn til að athuga hvort gjóskulög gætu varpað betra ljósi á aldur 

skálans, en engin ný gjóskulög fundust sem komu að gagni (Bjarni F. Einarsson, 2014, bls. 5-

7).  

 

3.5 Önnur hús 

Ein prufuhola var grafin í kringum 1 x 3 m stóra prufuholu sem grafin hafði verið árið 2009. 

Þá hafði fundist í henni talsvert af soðsteinum, viðarkolum, ösku og sóti auk tvær pinnaholur 

í norðanverðri holunni. Það fundust einnig gripir í henni, sex bein og járnnagli. Benti þetta til 

að um væri að ræða öskuhaug eða rúst og höfðu segulmælingar bent til að mannvirki væri að 

finna þar. Árið 2011 var opnað í kringum þessa holu 4 x 5 m stórt svæði. Í kringum þyrpingu 

steina fundust mannvistarlagsslettur og torfflygsur. Talið var að um væri að ræða leifar af 

þunnu gólfi og þar sem ekkert eldstæði fannst í mannvirkinu var talið að viðarkolamolarnir 

og askan hafi borist annars staðar frá. Ekki fannst torfveggur í rústinni, en líklega var 
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torfveggur þar einu sinni, sem hefur verið orðinn mjög slitinn og blásinn áður en rústin varð 

undir í áfoki. Mannvirkið fékk heitið mannvirki 2 og hefur verið um 3 m á breidd og 3,6 m á 

lengd og snúið í NV-SA. Veggir þess voru úr grjóti og breidd þeirra um 0,7 – 0,9 m og 

mannvirkið því um 1,1 – 1,6 m breitt og 1,2 – 1,5 m langt að innanmáli. Opið á rústinni snéri 

mót NNV og lágu þar lábarðar og máðar hellur sem mynduðu stétt inní mannvirkið. Það 

fundust fjórir gripir í mannvirkinu þetta árið, allt bein (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 5-7). 

Mannvirki 2 er talið hafa verið vatnssöfnunarstaður, lýsisgerð, tjörugerð eða geymsla. Bjarni 

telur að líklegasta skýringin sé sú að mannvirkið hafi verið notað sem vatnssöfnunarstöð og 

hafi þá tunna staðið í aðalrýminu. Á meðan menn sigldu yfir hafið var tunna á skipinu sem 

safnaði regnvatni. Þegar á leiðarenda var komið var tunnunni komið fyrir í mannvirki á 

meðan á dvölinni stóð (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 7-8). 

Talsverð leit var gerð að öðrum húsum í rannsókninni á Vogi í Höfnum og fannst eitt í 

lok rannsóknanna sumarið 2011 um 4 m suðaustur af skálanum, sem hefur verið nefnt 

mannvirki 3. Þessi hluti hafði fundist áður en hafði verið túlkaður sem hluti af stétt. Húsið var 

um 4 m á breidd að ytra máli en 2,30 m að innra máli. Lengd þess var ekki hægt að ákvarða 

með vissu vegna slæms ástands þess. Veggirnir voru úr grjóti og torfi og voru 0,78 – 1,02 m 

breiðir og var aðeins ein enföld röð eftir af grjóti. Norðvesturgafl þess var næstum horfinn og 

fundust ekki ummerki eftir gólf í því, þó hafi vísbendingar um mannvistarlag fundist hér og 

þar. Engar stoðarholur, stoðarsteinar eða gripir fundust þar, nema nokkur bein, aðallega 

fiskbein, á og við veggina. Líklegt er að ekkert þak hafi verið yfir húsinu heldur hafi verið 

tjaldað yfir það. Líklegt er talið að húsið hafi verið notað sem búr eða skemma (Bjarni F. 

Einarsson, 2013, bls. 20-21). 

Þegar líða tók á rannsóknina árið 2014 kom fleira í ljós varðandi húsið. Það fundust 

vísbendingar um mannvistarlag ofarlega í fyllingu hússins sem benti til að það tilheyrði allra 

fyrsta skeiði mannvistar á staðnum og hægt var að álykta sem svo að hafi verið fyrsta húsið 

sem byggt var á staðnum. Neðar í rústinni komu fleiri mannvistarlög í ljós alveg niður í gólf, 

en þau voru öll þunn og fáir gripir fundust (Bjarni F. Einarsson, 2014, bls. 8). Ekki var hægt að 

staðsetja dyrnar að húsinu. Talsvert af grjóti var inni í rústinni sem var líklega upprunnið úr 

veggjum hennar, en greinileg röð af hellum sást á rönd út við NV-gaflinn sem hefur verið 

einhverskonar þró eða afstúkað rými þar sem hægt var að geyma eldivið eða annað. Í 

vesturhorni hússins var eldstæði og umhverfis það voru soðsteinar, og annað minna eldstæði 

fannst austarlega við suðurvegginn (Bjarni F. Einarsson, 2014, bls. 9-10). Af gripunum sem 
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fundust í húsinu var sá athyglisverðasti flís eða brot úr rostungs- eða búrhvalstönn (Bjarni F. 

Einarsson, 2014, bls. 12). 

Fjórða mannvirkið fyrir utan skálann kom í ljós árið 2014, suðaustur af skálanum, en 

ekki tókst að klára að rannsaka það að fullu. Það sem kom í ljós um mannvirkið var að það er 

perulaga með þvervegg þvert yfir þar sem það var breiðast. Stærð þess er 2,14 m á breidd og 

4,04 m á lengd. Í mannvistarlögunum fundust viðarkol, brennd bein og torfflyksur. Í 

austurhluta hússins var appelsínugul sletta upp við þvervegginn þar sem talið er að hafi verið 

geymd matvæli af ýmsum toga til lengri tíma og því hafi þetta verið matarhola. 24 gripir 

fundust í húsinu, m.a. járngripir, tennur, hvalbein auk annarra beina, vikursteinn og 

vaðsteinn (Bjarni F. Einarsson, 2014, bls. 13-14). 

Fimmta mannvirkið fannst á milli skálans og mannvirkis 4. Þar leyndist torfveggur sem 

gæti hafa verið byggingarefni sem safnað var saman til seinni tíma notkunar, eins og fyrir 

breytingar eða til viðgerða, eða að torfið hafi verið notað í tengslum við mannvirki 4 til að 

fergja matvæli sem þar voru geymd, en þá hefur aðaltilgangurinn verið að hefta 

súrefnisstreymi að matvælum (Bjarni F. Einarsson, 2014, bls. 15). 

 

3.6 Gripir 

Allir gripir sem fundust við uppgröftinn í Vogi voru ljósmyndaðir á vettvangi og aftur fyrir og 

eftir forvörslu. (Bjarni F. Einarsson, 2009, bls. 4, 2011a, bls. 4). Alls fundust 3 gripir í 

rannsókninni árið 2002 og 50 árið 2009, þar af 25 bein og stundum voru fleiri en eitt bein 

skráð undir eitt númer. Meðal beinanna voru stórgripabein, kinda og geitabein, fiskbein, 

hvalbein og ein tönn úr búrhval eða rostungi. Á um 10 beinum fundust merki um að þau hafi 

verið unnin, þ.e. það fundust vinnsluspor (e. cut marks). Aðrir gripir voru nokkrir járnmolar, 3 

brýnisbrot úr erlendu flögubergi , eitt heinbrýni úr flögubergi, þrjár perlur úr horni, gleri og 

rafi, þrjú unnin bein, tveir hnífar úr járni, tveir naglar úr járni, vaðsteinn, járnþynna með gati, 

kljásteinn, draglóð, eitt brot úr klébergsgrýtu, tinnubrot úr eldsláttusteini, hismi úr skel, 

kvarnasteinn og tvö leirtausbrot sem pössuðu saman, sem gætu hafa verið úr munna krukku, 

en athyglisvert er að slík brot hafi fundist í skálanum því leirtau er nánast óþekkt á Íslandi frá 

tímum landnáms (Bjarni F. Einarsson, 2009, bls. 14-15). 

Í rannsókninni árið 2011 fundust 148 gripir sem flestir voru járngripir og illa farin bein 

og tennur, en einnig fannst mikið af hismi úr bláskel. Bláskeljar voru líklega borðaðar og 
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síðan notaðar til að matast. Það fundust einnig mörg brot úr eldsláttusteinum, flest í miðjum 

skálanum nálægt langeldinum, aðallega úr jaspis en líka úr tinnu. Í miðju skálans fundust 

einnig gjallmolar sem bendir til einhvers konar járnvinnslu í húsinu, en flestir naglarnir 

fundust einnig fyrir miðju skálans auk kola úr íslenskum stein, þrjú brýni, tveir hnífar, þrír 

sökklar, blýbrot og fimm vikursteinar (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 13-14). 

Árið 2012 voru 61 gripir skráðir í fundaskrá. Flestir gripir voru úr járni af ýmsu tagi en 

aðrir voru úr blá- eða kúskel, beinum og tönnum og öðrum efnum (Bjarni F. Einarsson, 2013, 

bls. 21). Helstu gripirnir sem fundust þetta árið voru hamar og brot úr tinnu. Hamarinn kom 

ekki í ljós fyrr en járnkökkur sem hann var í hafði farið í röntgenmyndatöku hjá Háskólanum í 

Reykjavík. Slíkir hamrar eru sjaldséðir frá landnámsöld á Íslandi (Bjarni F. Einarsson, 2013, 

bls. 25-26). 

Einn áhugaverðasti gripurinn sem fannst í skálanum var efri hluti kvarnasteins sem 

fannst í rannsókninni árið 2009. Steinninn var eyddur en heill og í hann höfðu verið gerðar 

holur fyrir umbúnað. Líklegt er að hætt hafi verið að nota steininn sem kvörn og hann 

endurnotaður sem hella og því orðið hluti af hellulagningunni, (Bjarni F. Einarsson, 2009, bls. 

11), en hann fannst rétt fyrir framan eldstæðið. Gatið á kvarnasteininum hefur hugsanlega 

verið notað fyrir pinna, en pinnaholur finnast oft fyrir framan eldstæði í skálum, en slík hola 

hafði ekki fundist í skálanum hér (Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 11). Steinninn er úr íslensku 

hraungrýti og þvermál hans um 45-46 cmog miðgatið um 8 – 9,5 cm í þvermál. Um 6 cm frá 

ytri brún steinsins má sjá 3 cm gat með 1 cm breiðri bryggju fyrir handfang eða stand. Þegar 

handfanginu var snúið í hringi hefur steinninn fylgt með en neðri steinninn ekki. Neðri 

steinninn fannst þó ekki í skálanum. Þó að efri hluti kvarnasteinsins hafi fundist í skálanum er 

ekki hægt að segja með vissu að korn eða bygg hafi verið ræktað á staðnum, en steinninn 

gæti hafa verið notaður til að mala melgresi sem safnað hefur verið á svæðinu og nýtt sem 

matur eða fóður (Bjarni F. Einarsson, 2009, bls. 18-19).  

Utan við norðurvegg skálans fannst tönn sem Náttúrufræðistofnun Íslands greindi að 

væri búrhvals- eða rostungstönn. Búið var að sneiða framan af henni og tálga í ferningslag. 

Búrhvalir áttu oft leið um Grænlandshaf og þeir áttu til að reka upp að ströndum Íslands. Þá 

nýttu menn sér það sem þeir gátu, eins og tennurnar. Tennur búrhvala þóttu bestar af 

hvalatönnum og því verðmætastar. Ekki er vitað hvort að rostungsveðar hafi verið algengar á 

Íslandi, en lítið sem ekkert er talað um það í heimildum eins og Landnámu eða 

Íslendingasögunum, en aðeins er fjallað um dráp rostunga í Grágás. Rostungsbein hafa 
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fundist annað slagið á Íslandi, en mjög sjaldan í landnámsminjum (Bjarni F. Einarsson, 2009, 

bls. 16-17). Fundur tannana hefur vakið upp vangaveltur um hvort rostungar hafi lifað við 

strendur Íslands á landnámsöld. Að mati Bjarna F. Einarssonar benda örnefni, tennur og bein 

sem fundist hafa úr rostungum við Ísland til þess að þar kunni gömul rostungslátur að vera, 

sem menn gátu gengið í og tínt sér til afnota. Þegar sú auðlind hafi síðan rýrnað hafi það ýtt 

undir Grænlandsferðir. Hvort sem tönnin var úr búrhval eða rostungi þá hefur hún verið 

mjög verðmæt og hægt að nota hana í alls kyns verkfæri, eins og sem hnífsskaft, nálhús eða 

skraut (Bjarni F. Einarsson, 2009, bls. 22). 

 

 

Mynd 5. Rostungs- eða búrhvalstönn sem fannst í skoru utanverðum vegg í skálnum í Vogi í 

Höfnum. 

 

Í dyrum skálans fannst draglóð í gólfinu og bendir hún til þess að hurð hafi verið á 

hjörum sem draglóðin dró að dyrastöfunum þegar þær voru opnaðar. Líklegt er að það hafi 

síðan verið önnur hurð utanvert í dyrunum (Bjarni F. Einarsson, 2009, bls. 21). Snældusnúður 

úr klébergi fannst í norðurskipinu. Hann er af sömu gerð og annar snældusnúður sem fannst í 

L‘Anse aux Meadows á Nýfundnalandi árið 1965. Auk þess fundust heinbrýni, tveir unnir 

steinar og illa farin perla úr blýi og kopar (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 14-15). 

Í seti, suður af langeldinum, fannst skrautsteinn. Hann var ávalur og hafði yfir sér 

framandi útlit. Þorvaldur Þórðarson greindi hann nánar og kom í ljós að hann er af erlendum 

uppruna, annaðhvort frá Noregi, bresku eyjunum eða Grænlandi. Steinninn er úr micro-
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granít sem inniheldur kvarts, feldspat og biotin. Skrautsteina líkt og þennan báru menn með 

sér og höfðu á þeim átrúnað. (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 18). 

 

 

Mynd 6. Draglóð sem fannst vestur í dyrum inn í skálanum í Vogi í Höfnum.  

 

Skutullinn eða spjótið sem fannst í skálanum í rannsókninni árið 2011 er einstakur að 

því leiti að enginn slíkur hefur áður fundist hér á landi, þó hafa tvenn spjót fundist við 

húsarannsóknir en í allt öðru samhengi. Nálægt skutlinum fannst vaðsteinn og ofan á þeim 

var röð af grjóti sem bendir til að um mannvirki hafi verið að ræða innan í skálanum, líklega 

geymsla fyrir veiðarfæri, sem bendir til að þessir gripir hafi verið notaðir til að veiða (Bjarni F. 

Einarsson, 2011a, bls. 19-20). 

Árið 2014 voru 40 gripir skráðir í Vogi. Af þessum gripum fannst talsvert af hisma af 

bláskel og járngripum, eins og naglar, hnífur og hugsanlega einn öngull. Það fannst einn 

vaðsteinn og hugsanleg sakka, sem bendir til sjávarnytja (Bjarni F. Einarsson, 2014, bls. 16). 
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3.7 Aldur skálans 

Fyrstu vísbendingar úr uppgreftrinum bentu til að skálinn væri forn, eða frá tímum 

landnáms. Það sem styður það er lagið á húsinu og langeldurinn, auk gjóskulaga. 

Miðaldalagið svokallaða féll árið 1226 úr eldgosakerfinu á Reykjanesi og undir því fannst í 

annarri prufuholunni þunn svört rönd sem talin er vera frá 1211 eða 1223. Landnámslagið 

féll árið 871+-2 og er mislitt eftir landshlutum, með dökkan efri hluta og ljósan neðri hluta, 

en á Reykjanesinu er það einleitt. Í prufuholunum í Vogi sást hvít rönd við landnámslagið 

(Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 10) en landnámslagið svokallaða féll úr gosi úr Bárðarbungu í 

kringum árið 870 (Eldgos, 2012). Þetta gaf Bjarna vísbendingu  um að um mannvistarlag væri 

að ræða sem benti til að skálinn hafi verið byggður í kringum þann tíma sem 

landnámsgjóskan féll. Eftir að þykkt jarðlaga á milli laga var mæld og þykknunarhraði tekin 

inn í dæmið kom í ljós að aldur skálans væri eldri en frá 1005, og vegna þess að 

landnámslagið hafði fundist í þaktorfunum sem höfðu fallið á gólflagið benti það til að húsið 

hafi staðið þegar gjóskan féll eða að torfið hafi verið skorið stuttu eftir. Bjarni taldi það 

líklegra að gjóskan hafi fallið á torfið stuttu áður en það var skorið (Bjarni F. Einarsson, 2004, 

bls. 10-12). Í rannsókninni árið 2011 sást áberandi gjóskulag ofan á veggjum skálans sem 

minnti á landnámslagið og kom í ljós eftir nánari greiningu að um það gjóskulag væri að 

ræða. Ekki var hægt að segja með vissu hvort að lagið væri innan í veggnum eða ofan á 

honum, en víst var að það skipti miklu máli að komast að því vegna þess að það hefur áhrif á 

aldursgreininguna. Ef lagið er innan í veggnum er húsið yngra en 871 +- 2 en ef það er ofan á 

er húsið eldra (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 18-19). 

Til að fá enn nákvæmari aldursgreiningu er hægt að taka sýni og senda þau í frekari 

aldursgreiningu. Árið 2004 var sýni tekið undan hellu úr prufuholu yfir langeldinum sem var 

skolað til að ná viðarkolum sem voru send í C-14 greiningu (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 10-

12). C-14 aldursgreining byggist á að finna raunaldur fornleifanna (e. absolute dating), þ.e. að 

finna aldur í almanaksárum. Geislakol C-14 myndast jafnt og stöðugt efst í lofthjúpi jarðar og 

lífverur taka til sín kolefnin þangað til þær deyja. Það kolefni sem er til staðar fer að eyðast 

smátt og smátt með jafnri tíðni. Í stuttu máli að þá er hægt með því að mæla það magn sem 

eftir er af C-14  að komast að því hvenær lífveran dó. Þetta á einnig við um lífræn efni sem 

finnast í jörðinni (Walker, 2005, bls. 18-19). 

Sýnið var sent til Svíþjóðar til að fá greiningu á viðartegundinni og kom í ljós að um 

birki væri að ræða og síðan var það sent til Bandaríkjanna til aldursgreiningar. Vegna smæðar 
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sýnisins var AMS (Accelerator Mass Spectrometry) kolefnisgreining notuð (Bjarni F. 

Einarsson, 2004, bls. 10-12). Með tilkomu AMS greiningar árið 1980 tókst mönnum að 

framkvæma geislakolsgreiningu á mun meiri hraða en hafði verið hægt áður, með því að 

setja kolefnissameindirnar í þar til gerðan hraðal. Annar kostur við AMS greininguna er að 

það þarf afar smátt sýni til mælingar, eins og stök fræ, lauf, frjókorn og brot af skordýrum. 

Ókosturinn við aðferðina er þó hversu kostnaðarsöm hún er vegna dýrs tækjabúnaðar 

(Walker, 2005, bls. 20-23). AMS niðurstöðurnar sýndu að skálinn væri skv. 2 zigma öryggi 

(95%)  frá 690 – 900 e. Kr, en með 1 zigma öryggi (68%) frá 770-880 e. Kr. (Bjarni F. 

Einarsson, 2009, bls. 23).  

Árið 2011 voru tvö viðarkolssýni send í C-14 aldursgreiningu sem tekin voru úr seti 

skálans og sýndu niðurstöður yngri aldur en áður. Fyrra sýnið reyndist vera frá 980 – 1030 e. 

Kr. en hið síðara 870-980 e. Kr. Fyrra sýnið er of ungt til að geta verið marktækt en það getur 

verið að viðarkolin hafi fokið annarsstaðar frá. Niðurstöðurnar gefa einnig vísbendingu um 

hversu lengi skálinn var notaður, eða þar til undir lok 10. aldar (Bjarni F. Einarsson, 2011a, 

bls. 16-18). 

 

3.8 Niðurstöður rannsóknar 

C-14 niðurstöður bentu til þess að athafnir hafi byrjað á Vogi í Höfnum fyrir árið 870 e.Kr. 

(Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 27), en Bjarna grunaði eftir fyrstu rannsóknina að ekki hafi 

verið búið lengi í skálanum í Vogi. Rannsóknin árið 2009 staðfestir að skálinn hafi ekki verið 

endurgerður eins og gert var við marga skála frá tímum landnáms, heldur hafi hann verið í 

byggð að hámarki í 60-70 ár og síðan verið fluttur. Talið er að sandur hafi ollið talsverðum 

vandamálum á svæðinu eftir 1226 og því erfitt að ímynda sér að búskapur hafi getað þrifist 

nægilega vel. Miðað við aldur skálans fannst töluvert af gripum, margir sem taldir eru 

algengir á svona stað frá þessum tíma, en sumir teljast nokkuð sjaldgæfir, eins og 

rostungstönnin og kvarnarsteinnin, og leirtauið er einstakt (Bjarni F. Einarsson, 2009, bls. 22). 

Bjarni telur það hugsanlegt að kirkjan í Gamla Kirkjuvogi hafi lagst af eða flutt þaðan að Vogi 

og fengið nýtt nafn, Kirkjuvogur (Bjarni F. Einarsson, 2004, bls. 12). 

Niðurstöður rannsóknar á bæjarstæðinu árið 2011 studdu fyrri tilgátur enn frekar. Enn fleiri 

gripir fundust það ár en árið 2009, margir algengir í skálum frá þessum tíma (Bjarni F. 

Einarsson, 2011a, bls. 21 ).  
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Eftir nokkur uppgraftartímabil í Vogi í Höfnum hefur ýmislegt komið í ljós varðandi 

búsetu þar. Komið hefur verið í ljós að fyrst var þarna byggt lítið hús en síðar var hýsið 

stækkað og breytt í skála. Ljóst er að fólkið sem bjó þar hafi lifað á fæðu úr dýra- og 

plönturíkinu, sjávarfangi og fræjum, en það á vel við hugmyndina um að járnaldarsamfélagið 

nýtti sér allar þær auðlindir sem hægt var að komast í og nýta (Bjarni F. Einarsson, 2014, bls. 

18-19), en Járnöldin er þriðja og síðasta tímabil heiðins tíma, en hin eru steinöld og járnöld. Á 

járnöldinni fór fólk að nota áhöld úr járni, m.a. vopn, en brons var enn notað í t.d. skartgripi 

og búsáhöld (Thomsen, 2015, bls.71-72). 

 

 

Mynd 7. Yfirlitsteikning af öllum mannvirkjum og prufuholum (nema túngarði) sem 
rannsökuð hafa verið í Vogi í Höfnum. 

 

Sú tilgáta að Vogur sé útstöð frá N-Evrópu og sé undanfari hins meints landnáms 

hefur aðeins styrkst með árunum (Bjarni F. Einarsson, 2014, bls. 18-19). Landnám varð á 

Íslandi vegna þess að fólk fann það af slysni eða vegna siglinga um Norður-Atlantshafið í leit 

að auðlindum. Fólk fór síðan að nýta sér þær auðlindir sem fundust og til þess þurfti að koma 

sér fyrir í landinu til lengri eða skemmri tíma (Bjarni F. Einarsson, 2015, bls. 115). Ástæðan 
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fyrir því að Vogur hefur orðið fyrir valinu til búsetu var að þar eru gjöful fiskimið, gnægð fugla 

og eggja í björgum, hvalrekar, selir auk rostungabeina og -tanna, en allt þetta var 

eftirsóknarvert á tímum landnáms og er kenning Bjarna sú að skip voru send til landsins til að 

nýta þessar auðlindir og senda þær til Noregs eða Bretlands (Bjarni F. Einarsson, 2011b, bls. 

32). Fiskveiðar voru stundaðar hér á landi allt frá tímum landnáms og er verstöðva víða getið 

í fornum heimildum. Með verstöð er átt við sérstakar veiðistöðvar sem menn dvöldu í 

tímabundið í þeim tilgangi að veiða (Birna Lárusdóttir, 2011a, bls. 372-374), eins og skálinn í 

Vogi gæti hafa verið byggður fyrir. Vogur varð, að mati Bjarna F. Einarssonar, til vegna 

nýtingar á landinu, m.a. til veiða, áður en landið var numið nokkru síðar þegar nægileg 

þekking var komin um landið (Bjarni F. Einarsson, 2011b, bls. 32). 

Fornleifarannsókn telst lokið þegar gengið hefur verið frá minjastað í samræmi við 

reglur Minjastofnunar Íslands, gögnum skilað og birt skýrsla um niðurstöður rannsóknarinnar 

(Lög um menningarminjar nr. 80/2012). Enn á eftir að gefa út skýrslu frá rannsókninni frá 

árinu 2015, en samt sem áður hafa helstu lokaniðurstöður rannsóknarinnar komið fram. Eins 

og stendur er lokaskýrslan í vinnslu en er í bið í óákveðinn tíma (Bjarni F. Einarsson, 2016). 

 

3.9 Varðveisla og forvarsla 

Markmið með forvörslu er að stuðla að langtímavarðveislu menningarsögulegra gripa, eins 

og listaverka, forngripa, handrita og bóka. Notaðar eru ólíkar aðferðir við forvörslu eftir því 

um hvers konar gripi er að ræða og því sérhæfa forverðir sig innan ákveðinna greina 

forvörslu, eins og forngripaforvörslu, málverka, textíl- og pappírsforvörslu. Notast er við 

ýmsar fræðigreinar við forvörslu, eins og efnafræði, eðlisfræði, líffræði, fornleifafræði, 

sagnfræði og fl. Forvarsla byggist á einkennum og eiginleikum þeirra efna sem gripirnir eru 

úr, hvernig þeir eldast og hvernig þeir bregðast við áhrifum frá umhverfinu. Sú vitneskja gerir 

forvörðum kleift að draga úr skaðlegum áhrifum frá umhverfinu og þar með að koma í veg 

fyrir frekari skemmdir á gripum. Sögulegt samhengi gripa er einnig mikilvægt að hafa í huga 

við forvörslu því það hefur áhrif á meðferð þeirra (Þjóðminjasafn Íslands, e.d.b). Það fyrsta 

sem þarf að hugsa um eftir að gripir eru grafnir upp úr jörðinni er forvarsla og varðveisla 

þeirra, auk rústarinnar sem verið var að grafa upp. Öllum gripum sem finnast og öll sýni sem 

eru tekin í fornleifauppgröftum hér á Íslandi skal skilað til Þjóðminjasafns Íslands, ásamt skrá 
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yfir gripi og sýni (Lög um menningarminjar nr. 80/2012), en áður en það er gert þarf að huga 

að forvörslu þeirra á vettvangi. 

 Á vettvangi, eins og á Vogi í Höfnum, þarf að huga að fyrirbyggjandi forvörslu. Hún 

hjálpar við að tryggja langtímavarðveislu og að varðveita upplýsingar um framleiðslu og 

notkun þeirra. Þegar gripur er tekin úr jörðinni verður skyndilega breyting á umhverfi 

gripsins sem getur valdið hraðri hrörnun hans nema honum sé fljótt komið í viðunandi 

skilyrði. Notaðar eru einfaldar aðferðir á vettvangi og við geymslu gripanna sem lágmarka 

áhrif þessara skyndilegra breytinga. Ef réttar aðferðir eru ekki notaðar geta orðið skemmdir á 

gripum sem ekki er hægt að afturkalla með forvörslu. Þessvegna er mikilvægt að forvarsla sé 

fastur liður þegar uppgröftur er skipulagður og gera þarf ráð fyrir meðhöndlun gripa, efnum 

og forvörslu í fjárhagsáætlun, en slíkt er á ábyrgð fornleifafræðinga sem koma að 

uppgreftinum. Efni sem þarf að hafa meðferðis á vettvang eru efni til pökkunar á vettvangi 

og það þarf að hafa aðgengi að forngripaforverði til ráðgjafar eða starfa. Einnig ætti að vera 

til staðar viðbragðsáætlun ef um óvænta fundi gæti verið að ræða (Þjóðminjasafn Íslands, 

2013, bls. 2). Þjóðminjasafnið gaf út handbók árið 2013 þar sem farið er yfir öll þau skref sem 

skal taka þegar fornleifarannsókn fer fram. Þessi handbók var ekki komin út þegar uppgröftur 

hófst í Vogi í Höfnum, en að sögn Bjarna var skrefunum fylgt meira og minna eftir, eins og 

hefur verið gert í fornleifarannsóknum í Skandinavíu árum saman (Bjarni F. Einarsson, 2016). 

 

Þegar verið er að grafa á vettvangi þarf að fylgja ákveðnum skrefum þegar komið er niður á 

forngrip. Á Vogi í Höfnum var talsvert af nemum í fornleifafræði að störfum, en það voru 

ávallt lærðir fornleifafræðingar á vettvangi sem veittu leiðbeiningar og aðstoð, sérstaklega 

þegar gripafundir áttu sér stað. Gripum á að lyfta um leið og grafið hefur verið ofan af þeim 

og það fyrsta sem þarf að gera áður en gripnum er lyft er að athuga hvort nægilegt 

pökkunarefni og verkfæri séu til staðar. Síðan skal grafa í kringum og undir gripinn, en 

viðkvæmum eða brotakenndum gripum ætti að lyfta með jarðveginn fastan við og með 

stífum stuðningi. Ef gripur gæti auðveldlega skemmst af völdum verkfæra úr málmi skal nota 

viðar- eða plastáhöld (Þjóðminjasafn Íslands, 2013, bls. 3). Þessum skrefum var fylgt eftir á 

Vogi í Höfnum, og sérstakrar varúðar var gætt þegar um málmhluti var að ræða, eins og 

hnífsoddana sem voru sérstaklega brothættir. Eitthvað af dýrabeinum fundust og við slíkan 

fund er nytsamlegt að leyfa þeim að þorna örlítið áður en þeim er lyft upp, sem var gert. Ekki 

er æskilegt að skilja gripi eftir óvarða fyrir sólskini, roki eða rigningu á fundarbökkum eða í 
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pokum á uppgraftarsvæðinu (Þjóðminjasafn Íslands, 2013, bls. 3), enda var öllum gripum 

sem fundust komið sem fyrst fyrir á vinnusvæði innandyra nálægt uppgraftarsvæði, þar sem 

þeir voru meðhöndlaðir til að tryggja að þeir væru varðveittir við viðunandi skilyrði. Gripirnir 

voru geymdir í viðeigandi umbúðum og á öruggum stað. Þeim gripum sem var lyft með 

stífum stuðningi þurfti að pakka með því sem veitti stuðninginn, t.d. þegar hnífsoddi er lyft 

upp er stíf moldin sem umlykur hann látin vera áfram með í pökkuninni. Mikilvægt er að láta 

blauta eða raka gripi ekki þorna og því er einnig mikilvægt að láta umlykjandi mold eða 

jarðveg fylgja í pökkuninni. Allir pokar og kassar utan um gripi voru merktir greinilega með 

safnnúmeri gripsins (Þjóðminjasafn Íslands, 2013, bls. 4). Þessa meðhöndlun og merkingu sá 

Bjarni F. Einarsson aðallega um á vettvangi á Vogi í Höfnum. Allir gripir voru ljósmyndaðir á 

vettvangi og aftur fyrir og eftir forvörslu í sérstöku ljósmyndaboxi (Bjarni F. Einarsson, 2009, 

bls. 4, 2011a, bls. 4). 

Mikilvægt er að sá sem sér um meðhöndlun gripa eftir að þeir koma úr jörðinni fari 

eftir þeim leiðbeiningum sem Þjóðminjasafnið vill að fylgt sé eftir. T.d. má ekki reyna að 

fjarlægja ryð eða útfellingar sem liggja þétt að málmgripum og ekki má nudda yfirborð gripa, 

eins og mynta, því þetta getur eyðilagt mikilvægar upplýsingar sem gætu leynst á gripunum 

(Þjóðminjasafn Íslands, 2013, bls. 5). Fæsta gripi má þvo á vettvangi, og voru gripirnir frá 

Vogi ekki þvegnir á neinn hátt á vettvangi, heldur var þeim pakkað strax inn. Passað var upp 

á að halda raka í gripum eða þeir þurrkaðir, eftir atvikum, og þeir ekki teknir úr umbúðum 

fyrr en þeim var komið í forvörslu hjá Þjóðminjasafni Íslands (Bjarni F. Einarsson, 2016). 

Málmgripir eru geymdir í þurru umhverfi strax eftir uppgröft, í loftþéttum plastkössum og 

þurrt kísilgel í vel götuðum polythene plastpokum er gott að setja í með (Þjóðminjasafn 

Íslands, 2013, bls. 5). 

Þegar vatnssósa lífrænir forngripir finnast skal koma þeim í forvörslu eins fljótt og 

hægt er. Þetta á við um leður, við, horn, textíla o.fl. en slíka gripi þarf að geyma blauta á 

köldum dimmum stað, varða frá hita og ljósi, en ísskápur eða kælibox hentar vel. Gott er að 

pakka gripnum inn með einhverju af jarðveginum sem var í kringum hann til að halda 

stuðningi og raka og setja í poka, en einnig má pakka þeim inn í sterkan svartan polythene 

plastdúk með bóluplasti (Þjóðminjasafn Íslands, 2013, bls. 6).   

Mikilvægt er að notuð séu rétt efni þegar gripum er pakkað, eins og með því að nota 

Tyvek merkimiða og pigment penna til að merkja þá. Sjálflokandi polythene poka eða 

polycarbonate öskjur henta vel fyrir geymslu lítilla gripa, en einnig má nota loftþétta 
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polyethylene kassa. Það má eingöngu nota sýrufrían silkipappír og merkimiða úr pappír með 

gripum sem eru alveg þurrir, en notkun þeirra með blautum eða rökum gripum getur haft 

áhrif á myndun myglu. Það má nota jiffi frauðplast og bóluplast með blautum, rökum eða 

þurrum gripum (Þjóðminjasafn Íslands, 2013, bls. 4). Í Vogi var gripum aðallega pakkað inn í 

plastpoka, en málmgripir voru settir í sérstaka plastkassa með silica geli (Bjarni F. Einarsson, 

2016). 

Þegar gripum er komið af vettvangi og á viðeigandi stofnun, eins og Þjóðminjasafn 

Íslands, þarf að huga frekar að varðveislu og forvörslu þeirra. Með varðveislu er átt við að 

gripnum sé haldið í óbreyttu ástandi og að útliti hans ekki breytt. Forvarsla felst síðan í að 

laga eða bæta ástand gripa. Til eru tvær gerðir af forvörslu, styrkjandi og fyrirbyggjandi 

forvarsla. Með styrkjandi forvörslu er átt við að notaðar séu aðferðir til að bæta skemmdir á 

gripum eða koma honum í sitt upprunalega eða fyrra horf. Markmiðið er þá að koma 

gripnum í betra eða minna skemmt ástand (Viñas, 2005, bls. 16-17). Fyrirbyggjandi forvarsla 

snýst um að koma í veg fyrir eða minnka möguleika á skemmdum á grip, þ.e. að lengja líftíma 

hans. Meðhöndlun gripa og geymsla innan safns spilar stóran þátt í forvörslu og því er 

mikilvægt að fylgja réttum aðferðum við meðhöndlun gripa (Viñas, 2005, bls. 21-22). 

Forverðir gera einnig rannsóknir á gripum til að komast að því hvaða efni voru notuð við 

framleiðslu þeirra eða eldri viðgerðir, og til að ákvarða orsök og umfang skemmda eða 

breytinga frá upprunalegu horfi. Forverðir verða einnig að skila skýrslum í máli og myndum 

um ástand gripa, fyrir og eftir meðferð (Þjóðminjasafn Íslands, e.d.b). 

Forverðir verða að vinna eftir ýmsum siðareglum og samkvæmt siðareglum norrænna 

forvarða þurfa þeir að hafa það hugfast að gera sem minnst við gripi og virða upprunalegt 

útlit þeirra. Forverðir eiga einnig að taka nýjungum og nýjum efnum með sem mestri varúð 

(Félag norrænna forvarða á Íslandi, e.d.). Þau efni sem eru notuð eiga að hafa sem minnst 

áhrif á gripinn og helst á að nota efni sem hægt er að fjarlægja seinna. Ástæðan fyrir því að 

það eigi að gera sem minnst er til þess að sem minnst af merkingu hlutarins glatist (Viñas, 

2009, bls. 57). 

Eftir að forvörslu er lokið á Þjóðminjasafni Íslands þarf að huga enn frekar að 

langtímavarðveislu þeirra. Gripirnir verða að vera hreinir og í stöðugu ástandi áður en þeim 

er pakkað inn og þarf safnnúmer gripsins að vera greinilegt á pokanum eða kassanum sem 

hann er geymdur í. Ef margir gripir eru settir saman í kassa, þarf fyrst að pakka gripum sér í 

poka. Ávallt skal pakka og geyma viðkvæma eða mikilvæga gripi sér og í viðeigandi 
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umbúðum, sérstaklega til að tryggja nauðsynlega vernd þegar þeir eru fluttir. Best er að nota 

plastkassa til að geyma viðkvæma gripi og ávallt þarf að nota óhvarfgjörn viðurkennd 

pökkunarefni, eins og óhvarfgjarnt frauðplast eða svamp og sýrufrían silkipappír. Bómull, 

salernispappír eða eldhúsrúlla eru t.d. ekki viðeigandi pökkunarefni (Þjóðminjasafn Íslands, 

2013, bls. 8). Fyrir geymslu, hvort sem um er að ræða til skammtíma eða langtíma, er best að 

nota plastkassa sem eru framleiddir úr High Density Polyethylene  eða Polycarbonate. Í 

kassana er oft settur rakavísir, sérstaklega hjá málmgripum, en það er lítið spjald með 

litaskala sem gefur vísbendingu um rakastigið (RH) í kassanum. Þetta er gert til að tryggja að 

umhverfið sé nægilega þurrt til að koma í veg fyrir ryðgun (Þjóðminjasafn Íslands, 2013, bls. 

13). 

 

 

Mynd 8. Hnífur sem fannst í Vogi í Höfnum áður en hann var hreinsaður. 

 

 

Mynd 9. Hnífur sem fannst í Vogi í Höfnum eftir að hann var hreinsaður. 

 

Mikilvægt er að þegar forngripir eru settir í geymslu, að pökkunin sé vel merkt með 

safnnúmeri gripsins, en safnnúmer er samansett af ártali, rannsóknarnúmeri og 

fundarnúmeri (Þjóðminjasafn Íslands, 2013, bls. 9). Það er vegna þess að þegar gripir eru 

valdir til að setja á sýningu einhversstaðar þarf að vera auðvelt að finna þá. 

 En það eru ekki aðeins forverðir sem þurfa að fylgja réttum skrefum við meðhöndlun 

gripa og huga að varðveislu, því allir starfsmenn safnsins koma að einhverju leiti að 
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meðhöndlun gripa á einhverjum tímapunkti, hvort sem um er að ræða í geymslu safnsins eða 

sýningarrýmum þess. Starfsmenn safna þurfa að hafa varann á ef þeir þurfa að meðhöndla 

gripi. Þegar gripir eru færðir til er hætta á að þeir geti dottið, orðið fyrir þrýstingi að 

einhverju tagi eða orðið fyrir álagi. Allir starfsmenn safnsins þurfa mögulega á einhverjum 

tímapunkti að meðhöndla gripi, því er gott að þeir hafi grunnþekkingu á hvað gripir þola og 

hvað þarf að hafa í huga við meðhöndlun þeirra, eins og að þeir geti verið mjög viðkvæmir 

vegna aldurs eða efnisins sem þeir eru gerðir úr. Það er einnig gott að vita gildi gripsins. Ef 

starfsmaður safns gerir sér ekki grein fyrir þessum hlutum er hætta á að gripir geti skemmst. 

(Miles, 2011). 
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4 Tilgangur safna/sýninga 

Nú verður fjallað um tilgang safna og sýninga, þar sem byrjað verður á að fjalla stuttlega um 

sögu safna og hvernig tilgangur þeirra hefur þróast í gegnum tíðina. Skoða verður sérstaklega 

tilgang menningarminja safna, þ.e. safna sem geyma og sýna forngripi. Fjallað verður nánar 

um Víkingaheima í Reykjanesbæ, hvað er þar til sýnis og hvað þarf að hafa í huga þegar sett 

er upp sýning með forngripum, og hvaða skilyrði byggingin og starfsfólkið þar þarf að 

uppfylla. Eins og mun koma í ljós þá er einn helsti tilgangur safna og sýninga að fræða og 

verður því farið yfir þá fræðslumöguleika sem Víkingaheimar hafa upp á að bjóða. 

 

4.1 Saga og tilgangur safna 

Söfn eru talin mikilvæg ekki bara vegna þess að þau varðveita þjóðlegar gersemar heldur líka 

vegna þess að þau eru staður sem á að stuðla að framförum og útbreiðslu þekkingar (Hein, 

2012). Fyrstu söfnin urðu til í Evrópu á 17. öld og voru þau til að byrja með einkasöfn hirð- og 

aðalsmanna en þróuðust síðar meir í menningar- og fræðslustofnanir fyrir almenning 

(Amrose og Paine, 1998, bls. 6). Á 18. og 19. öld voru það aðallega menntamenn, skáld, lista- 

og fræðimenn sem sýndu söfnum áhuga, enda voru þau lokuð almenningi og aðgangur að 

þeim yfirleitt takmarkaður. Fyrsta almenningssafnið var Louvre í París, en það var 

upprunalega byggt sem konungshöll og var aðsetur konunga Frakklands öldum saman. Þar 

hafði safnast mikið magn listgripa en eftir frönsku byltinguna, árið 1792, var höllin gerð að 

almenningssafni. Með opnuninni var hugmyndin sú að almenningur hefði aðgang að þeim 

fróðleik og upplifun sem þar var upp á að bjóða, þ.e. sem möguleika til menntunar. Það voru 

m.a. hugmyndir um hvernig hægt væri að nýta Louvre sem skóla. Þegar Vivant Denon var 

ráðinn safnstjóri á tímum Napoleons Bonaparte, fóru fyrst að koma upp hugmyndir um að 

setja upp sýningar með því markmiði að segja listasöguna með sjálfum verkunum. Til þess 

beitti hann sjónrænni frásögn til að auka fræðslugildi verkanna og hvernig þau væru sett 

upp. British Museum í Lundúnum opnaði að hluta til fyrir almenning í byrjun 19. aldar. Það 

var þó ekki mikið skipulag á sýningum safnsins því safngripum var hópað saman eins og í illa 

skipulagðri geymslu án þess að íhugað væri hvað safngestir gætu haft mestan fróðleik og 

gaman af. Auk þess var gestum ekki hleypt inn nema í fylgd safnvarða (Schubert, 2009, bls. 



42 

17-21). Þegar líða tók á 19. öldina fór safngestum að fjölga ört sem og áhugi á söfnum, sem 

var bein afleiðing iðnbyltingarinnar sem olli því að fjöldi fólks fór að flytjast til þéttbýlla 

svæða. Lífsstíll og lífshættir fólks breyttust töluvert með komu iðnaðar, tækninýjunga og 

uppgötvana í vísindum. Yfirvöld fóru einnig að taka aukna ábyrgð á félagsþjónustu og 

menntun. Vegna þessa þurfti að móta samfélagsstofnanir sem gætu fullnægt þessum nýju 

opinberu samfélagsskyldum og var því farið að líta á söfn sem menntunarstofnanir fyrir 

almenning (Hein, 1998, bls. 4). 

Alla 19. öldina var sú hugmynd í hávegum höfð að markmið almenningssafna væri að 

upplýsa og bæta andlega, félagslega og pólitíska líðan þegna sinna. Söfn og skólar stóðu 

jafnfætis sem menntastofnanir sem áttu að tryggja menntun almennings, enda voru 

meginmarkmið safna á þessum tíma menntun. Ekki hæfðu þó allar sýningar öllum, því t.d. 

töldu margir að flokka þyrfti safngesti í almúgann annars vegar og í menntaða borgara og 

aðalinn hins vegar. Það þótti viðeigandi að hafa sérstakar sýningar sem hæfðu almenningi 

betur, þ.e. sem menntuðu og upplýstu hina fáfróðu, en hinir menntuðu gætu skilið og notið 

flóknari sýninga vegna þekkingar sinnar og reynslu (Hooper-Greenhill, 2007, bls. 197- 199).  

Þó söfn hafi verið skilgreind sem menntastofnanir þróaðist menntastefna innan þeirra í aðra 

átt en í skólum. Skólakerfið þróaðist í átt að flóknu kerfi sem byggðist á formlegri menntun 

með kennurum, stöðluðum námsskrám og prófum. Þeir bjóða upp á skipulagða námsferla 

með nákvæmri markmiðasetningu í námskrám þar sem námsárangur er mældur og fylgir 

viðurkenndum stöðluðum leiðum (Hein, 1998). Menntun innan safna hefur aftur á móti 

þróast í óformlegri átt. Safngestir stýra sjálfir menntun sinni og þar er enginn námsárangur 

mældur né farið eftir ákveðinni námsskrá (Hooper-Greenhill, 2007). 

Fyrstu söfnin í Bandaríkjunum, sem flest voru náttúrufræðisöfn, voru stofnuð í þeim 

tilgangi að vera menntastofnanir. Í lýsingu Smithsonian stofnunarinnar segir m.a. að 

tilgangur hennar væri að auka og miðla þekkingu. Önnur söfn, líkt og vísindasetur, sögusöfn, 

barnasöfn o.s.frv. hafa öll verið stofnuð í þeim tilgangi að mennta, auk þess að safna og 

varðveita (Hein, 2012). 

Seinustu 50 ár hafa orðið breytingar innan safna. Söfn hafa færst frá því að vera 

miðuð inn á við hvað varðar vöxt, umönnun, rannsóknir og framsetningu safneignar, og hafa 

fært áhersluna út á við með breiðara fræðslustarfi og annarri þjónustu við safngesti og þeirra 

nærsamfélög. Einnig hafa orðið breyttar áherslur á væntingum almennings um hvað þeir vilji 
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fá út úr heimsóknum sínum á söfn. Í dag einkennast væntingar safngesta oft  af því að 

upplifunin muni auka lífsgæði og velferð þeirra og samfélagsins (Lord, 2007). 
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5 Miðlun fornleifa: Víkingaheimar 

Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði menningarminja á Íslandi og starfar sem miðstöð 

safnastarfsemi á sínu sviði og er öðrum söfnum til ráðgjafar. Það á að stuðla að samvinnu 

safna og samræmdri safnastefnu fyrir sitt svið, auk þess að stuðla sem best að varðveislu 

íslenskra menningarminja og miðla sögu þjóðarinnar, með því að safna, skrá og varðveita 

menningar- og þjóðminjar (Safnalög nr. 141/2011). 

Um hlutverk safna segir í Safnalögum að með söfnun, skráningu, varðveislu, 

rannsóknum, sýningum og annarri miðlun er það hlutverk safna að tryggja menningar- og 

náttúruarf Íslands, varpa ljósi á menningar-, náttúru- og listasögu landsins (Safnalög nr. 

141/2011). Ekki falla öll söfn eða sýningar undir alla þessa skilgreiningu, því sum fjalla um 

ákveðið viðfangsefni, eins og að varðveita menningararf og menningarsögu Íslands. 

Víkingaheimar fjalla t.d. um einn þátt í sögu og menningu Íslands, þ.e. Víkingatímann, sem 

varði frá ca. áttundu öld og fram til elleftu. 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um miðlun fornleifa á söfnum og sýningum og verður 

þá sérstaklega fjallað um Víkingaheima. Fjallað verður um sýninguna sjálfa, hvað er þar til 

sýnis og hvaða skilyrði sýningin og byggingin utan um hana þarf að uppfylla. Skoðað verður 

síðan hvort að Víkingaheimar uppfylli þessi skilyrði.  

 

5.1 Víkingaheimar 

Víkingaheimar opnuðu formlega þann 17. Júní árið 2009 og er þemað, eins og titillinn bendir 

til, víkingar. Víkingaheimar skilgreinast sem sýning frekar en safn en í safnalögum segir að 

sýningar séu sjálfstæðar rekstrareiningar sem sinna miðlun fremur en söfnun, varðveislu og 

rannsóknum (Safnalög nr. 141/2011).  

Víkingaheimar voru upprunalega byggðir til að hýsa skipið Íslending, sem er aðal 

sýningargripurinn. Skipið er smíðað af Gunnari Marel Eggertssyni og er nákvæm eftirlíking 

Gaukstaðaskipsins, sem er frá um 870, og fannst og var grafið upp árið 1882 í Noregi. 

Gaukstaðaskipið er til sýnis á Menningarminjasafninu í Ósló. Gunnar sigldi skipinu sem hann 

smíðaði árið 2000 til Bandaríkjanna til að minnast ferðar Leifs Eiríkssonar til Nýja heimsins 

þúsund árum fyrr (Valgarður Lyngdal Jónsson, 2000). 
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Mynd 10. Víkingaheimar séðir utan frá. 

 

Þegar safnið var opnað var þar einnig farandsýning Smithsonian stofnunarinnar sem 

Bandaríkjamenn gáfu Íslendingi ehf. til uppsetningar umhverfis skipið og ber heitið Víkingar 

Norður-Atlantshafsins, og fjallar um landnám í Norður-Ameríku. Það hafa orðið breytingar á 

safninu síðan þá, en hluti af Smithsonian sýningunni er farinn og þrír nýir sýningarhlutar hafa 

verið settir upp; Landnám á Íslandi þar sem má sjá fornleifar af Suðurnesjunum, m.a. minjar 

um elstu byggð á Reykjanesi frá níundu öld á Vogi í Höfnum og Hafurbjarnastöðum, en einnig 

er fróðleikur og ljósmyndir af öðrum fornleifum sem fundist hafa á Íslandi frá tímum 

landnáms. Söguslóðir á Íslandi, sem er kynning á helstu söguslóðum Íslands unnin í samstarfi 

við Samtök um sögutengda ferðaþjónustu þar sem rúmlega 30 staðir, söfn, sýningar, minjar, 

hátíðir, mannvirki og slóðir ákveðinna sagna er kynnt. Að lokum er Örlög guðanna sem er um 

norræna goðafræði og goðsögur þar sem myndlist, frásögn og tónlist fléttast saman í eina 

heild. Safngestir fá þá heyrnartól og meðan gengið er í gegnum sýninguna er hlustað á sögu 

um hina norræna guði (Víkingaheimar, e.d.) 

 Þegar inn í Víkingaheima er komið er gengið að afgreiðsluborðinu. Til vinstri er stór og 

bjartur sýningarsalur þar sem víkingaskipið hans Gunnars Marels stendur. Sýningin um Vog í 

Höfnum sést strax þegar litið er til hægri. Sýningarsalurinn er lítill og þröngt er á milli 

sýningarkassa. Þarna eru til sýnis bæði fornleifar frá tímum landnáms á Íslandi, frá Vogi í 

Höfnum og Hafurbjarnastöðum, og eftirlíkingar af fornleifum sem fundust á L´Anse aux 

Meadows á Nýfundnalandi frá tímum landnáms í Norður Ameríku. Í miðjum salnum er lítill 
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bátur sem líkir eftir bátakumli, eins og þau gætu hafa litið út frá þessum tíma. Þar ofan í 

liggur stytta af manni, umvafin skinni og eftirlíkingar af munum sem oft hafa fundist í 

kumlum. Á veggjunum í kringum bátinn má finna ýmsar aðrar upplýsingar tengdar 

víkingatímanum, um landnám á Grænlandi og Norður Ameríku, bátagrafir, haugfé og 

sagnahefð. Svo virðist sem að þó að titill sýningarinnar sé Landnám á Íslandi, að þá fjalli 

sýningin ekki eingöngu um landnám hér á landi heldur einnig um landnám á Grænlandi og 

Norður-Ameríku, auk annarra upplýsinga frá Víkingatímanum m.a. frá Noregi. 

 

 

Mynd 11. Íslendingur að sigla fram hjá Frelsisstyttunni í New York árið 2000.  

 

Sýningin um Vog í Höfnum hefur farið í gegnum nokkrar breytingar frá því hún var fyrst sett 

upp. Þegar sýningin opnaði fyrst árið 2009 var hún staðsett á efri hæð byggingarinnar, þar 

sem valdir voru gripir sem fundust í uppgreftrinum sama ár. Auk þess voru einnig fornleifar 

og aðrir sýningargripir sem Víkingaheimar höfðu fengið að láni frá Smithsonian stofnuninni í 

Bandaríkjunum, en síðan þá hafa flestir þeirra gripa verið fjarlægðir af sýningunni og sendir 

til baka til Smithsonian stofnunarinnar. Árið 2012 var sýningin færð á jarðhæðina í minni 

sýningarsal og hún uppfærð þar sem textinn var lagaður en engum nýjum gripum bætt við. 

Þá voru einnig sett upp spjöld um sagnahefð á tímum landnáms auk fróðleiks um bátakuml. 

Fornleifarnar frá Hafurbjarnastöðum, sem innihalda beinagrind af manni, hesti og hundi, 

voru sett í lítinn bát og átti þar að líkja eftir bátakumli, þó að beinin hafi ekki fundist í slíkum 

báti í þessu tilviki. Deila má um hvort að rétt sé að sýna bein úr kumli á þann hátt sem þau í 
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raun fundust ekki. Í maí árið 2016 var farið í enn frekari breytingar á sýningunni, en þá voru 

beinin frá Hafurbjarnastöðum fjarlægð úr bátnum og sett í sýningarkassa og báturinn settur 

upp sem eftirlíking af bátakumli. Hluti af sýningunni um landnám á Grænlandi og Norður-

Ameríku, sem hafði síðan 2012 verið í kringum víkingaskipið hans Gunnars Marels í stóra 

sýningarsalnum, hefur verið færður í litla sýningarsalinn, auk líkans af L´Anse aux Meadows á 

Nýfundnalandi eins og talið er að byggð hafi verið þar á tímum landnáms (Sigrún Ásta 

Jónsdóttir, 2016).  

Sýningin ber heitið Landnám á Íslandi, en eini hlutinn af sýningunni sem fjallar um landnám 

hér á landi er á veggnum hægra megin í salnum. Frá upphafi hefur sýningin verið undir 

umsjón Byggðasafns Reykjanesbæjar og sýningarstjóri hennar er Sigrún Ásta Jónsdóttir, 

forstöðumaður byggðasafnsins. Hún ásamt Bjarna F. Einarssyni, sem stjórnaði uppgreftrinum 

í Vogi í Höfnum, völdu gripina sem eru til sýnis, völdu ljósmyndir og sömdu textana (Sigrún 

Ásta Jónsdóttir, 2016). Sýningin inniheldur þrjá stóra sýningarkassa, einn minni sýningarkassa 

með einum grip í og eitt stórt upplýsingaspjald.  

Lengst til hægri er sýningarspjaldið sem ber titilinn Auðlindir Norðurslóða. Þar stendur: 

Fjöldi fólks ferðaðist um Norðurslóðir á víkingatíma í leit að búsældarlegum löndum og 

skjótfengnum gróða. Á Reykjanesinu á sumrin var gnægð matar, fuglar í björgum, selir 

og fiskur í sjó og vötnum, í fjörum mátti finna rekavið og hræ af hvölum. Sérstaklega 

hafa menn leitað að tönnum úr rostungum og hvölum sem voru afar verðmætar, enda 

oft kallaðar fílabein norðursins eða hvíta gullið. Þær voru notaðar til að smíða 

margvíslega dýrgripi. 

Þarna koma fram helstu ástæður þess að landnám átti sér stað á Norðurslóðum á 

víkingatímanum, ásamt því að sýna af hverju Reykjanesið var tilvalinn staður fyrir búsetu og 

hvaða auðlindir þar var að finna. Einn merkasti gripurinn sem fannst í Vogi í Höfnum er hval- 

eða rostungstönnin, og styður sá fundur þá kenningu að menn hafi komi hingað í leit að 

slíkum verðmætum. 

Fyrir neðan þennan texta er loftmynd af Vogi í Höfnum sem tekin var áður en uppgröftur þar 

hófst. Fyrir miðri mynd má sjá nokkurskonar sívalan hring á túninu, en það er skálinn sem 

síðar var grafinn upp. Fyrir neðan myndina stendur: 

Vogur í Höfnum: Staður eða stöð? Það var á þessari mynd sem skálinn í Höfnum fannst 

haustið 2002. Var hér kominn bústaður Herjólfs Bárðarsonar, landnámsmanns í 

Höfnum sem var langafi Bjarna Herjólfssonar siglingakappa? En talið er að Bjarni hafi 
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ásamt áhöfn sinni verið fyrstir Evrópubúa að sjá meginland Norður Ameríku. Ári seinna 

var svæðið skoðað með jarðsjá og komu þá fram vísbendingar um mögulega fleiri 

rústir. Vorið 2009 hófust eigindlegar fornleifarannsóknir. Þriðjungur skálans var grafinn 

upp fyrsta sumarið og margt áhugavert kom í ljós sem sjá má hér á sýningunni. Einnig 

var gerður fjöldi prufuhola í leit að skepnu- og útihúsum sem ávallt fylgja býlum. Það 

sérkennilega gerðist að engin útihús fundust, þrátt fyrir rannsóknir á öllu því sem 

mögulega gæti verið útihús samkvæmt niðurstöðu jarðsjármælinganna. Þessar 

niðurstöður hafa leitt til endurskoðunar á fyrstu hugmyndum um staðinn. Getur verið 

að skálinn hafi ekki verið hefðbundið bændabýli frá elstu tíð? Er hér um útstöð 

landkönnuða og ævintýramanna að ræða eins og byggingar norrænna manna á 

Nýfundnalandi? Skálinn hefur þá verið notaður í stuttan tíma á ári sem miðstöð til að 

nýta auðlindir og kanna landið. Ísland var einn áfangastaður á leiðinni enn lengra 

vestur, til Grænlands og meginlands Norður-Ameríku. 

Fyrir neðan textann er teikning af tveim þriðju af skálanum eins og hann lítur út eftir að hafa 

verið grafinn upp, en teikningin er eins og hefðbundnar teikningar eru gerðar í 

fornleifauppgröftum. Við hlið teikningarinnar er texti um fornleifarannsóknina þar sem 

kemur fram hver vann rannsóknina og hverjir styrktu hana. 

Á spjaldinu koma fram grunnupplýsingar um Vog í Höfnum, auk helstu auðlinda sem 

þar var að finna á tímum landnáms. Sagt er frá uppgreftinum sem fór fram árið 2009 og 

niðurstöðunum það árið, en ekki hafa þær upplýsingar verið uppfærðar síðan rannsókninni á 

skálanum lauk. Eins og fram hefur komið hér að ofan að þá var fyrst byggt þarna lítið hús en 

síðar var það stækkað og breytt í skála. Kenning Bjarna um að Vogur sé útstöð frá N-Evrópu 

og sé undanfari hins meints landnáms hefur styrkst töluvert með árunum og það væri 

fróðlegt fyrir safngesti ef þetta tvennt kæmi fram á sýningunni. 

Næst á sýningunni er sýningarkassi sem ber titilinn Kuml og haugfé og þar fyrir neðan er 

ljósmynd af Garðskaga og Hafurbjarnastöðum. Þar fyrir neðan stendur: 

Heiðnar grafir á Hafurbjarnarstöðum við Sandgerði. Í heiðnum sið voru grafreitir í 

nágrenni hvers bæjar. Algengt var að settir væru gripir með í gröfina sem nýst gætu í 

handan heimum. Grafreiturinn á Hafurbjarnastöðum byrjaði að blása up á 19. öld og 

komu smám saman í ljós margar grafir, sumar ríkulegar búnar eins og sjá má á sýningu 

Þjóðminjasafns Íslands í Reykjavík. Heiðnar grafir eru líka nefndar „kuml“ og heiðinn 

grafreitur, „kumlateigur“. Kumlateigurinn á Hafurbjarnastöðum var afar merkilegur og 
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fannst þar margt góðra gripa, t.d. sverðið sem hér má sjá á mynd. Fleiri vopn, 

skartgripir og ýmsir nytjagripir fundust einnig. Teigurinn hefur væntanlega verið fyrir 

ákveðna fjölskyldu en þar komu í ljós bein karla og kvenna, barna sem eldra fólks. Hér 

eru leifar af beinum fullorðins karlmanns ásamt hunda- og hestabeinum sem fundust 

einnig í gröfinni. Þessum dýrum hefur verið lógað og þau lögð með eiganda sínum. 

Fyrir neðan textann liggja beinin sem nefnd eru í textanum. Við hliðina á textanum eru 

ljósmyndir af gripum frá víkingatímanum sem fundist hafa á Íslandi, m.a. af sverði sem fannst 

í grafreitnum á Hafurbjarnastöðum, eins og kemur fram í aðaltextanum í sýningarkassanum. 

Fyrir neðan beinin eru textar sem útskýra ljósmyndirnar. Þar segir m.a. að í 

Hafurbjarnarstaðarkumlinu hafi fundist sverð, mél og þríarmanæla, og má sjá þá gripi á 

ljósmyndum. Það segir að sverðið sé frá 10. öld e.Kr. og sé eitt hið fegursta sem fundist hefur 

á Íslandi.  Sagt er frá Kaldárhöfðakumlinu sem fannst í Grímsnesi. Það var kuml manns og 

ungs drengs og í því var sverð, sem sést á ljósmynd. Kemur fram að þeir hafi verið grafnir í 

smábát ásamt veglegu haugfé. Einnig er ljósmynd af Þórslíkneskinu og segir í textanum að 

það sé mannslíkan úr bronsi og hefur löngum verið talið sýna norræna guðinn Þór. Líkneskið 

er tímasett til upphafs 11. aldar og fannst það árið 1815 eða 1816 við Eyrarland í Eyjafirði.  

Sýningarkassinn er staðsettur hægra megin við spjaldið sem kynnir uppgröftinn í Vogi í 

Höfnum, og er engin bein tenging á milli þessara tveggja sýningarhluta, þar sem ekkert kuml 

fannst í Vogi og því má deila um hvort að kassinn sé staðsettur á viðeigandi stað og hvort 

hann eigi heima með fornleifunum úr Vogi í Höfnum, sem eru til sýnis vinstra megin við 

umræddan sýningarkassa. Það sem gripirnir og ljósmyndirnar sem þarna sjást eiga 

sameiginlegt er að þau eru öll frá tímum landnáms á Íslandi. Spurning er þó hvort að 

endurskoða megi samhengið sem þessir hlutar hafa á sýningunni, en það mætti bæta með 

því að staðsetja sýningarkassann annarsstaðar. 

Næst til vinstri á sýningunni eru tveir sýningarkassar sem innihalda gripi og ljósmyndir frá 

Vogi í Höfnum. Sá fyrri ber titilinn Torfhús og segir textinn: 

Elstu húsin. Hús af þeirri gerð sem fannst í Vogi kallast skáli sem er elsta húsagerð sem 

fundist hefur á Íslandi. Húsin voru aflöng og mjó en breiðust í miðjunni. Eldstæði var 

ávallt í gólfi og kallast þá langeldur, síðar fluttist eldstæðið í sérstakt hús, eldhús, og 

var hlaðið upp í hlóðir. Skálinn í Vogi hefur verið um 18 m á lengd og 4,1 m á breidd að 

innanmáli þar sem hann er breiðastur. Ávallt fylgja hverju bændabýli frá þessu 

tímaskeiði nokkur útihús svo sem skepnuhús, smiðja og önnur vinnuhús. Engin slík hús 
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hafa fundist í Vogi þrátt fyrir ítrekaða leit og því hefur sú tilgáta verið sett fram að 

Vogur sé ekki bændabýli en að húsið hafi verið notað sem eins konar grunnbúðir þeirra 

sem vildu kanna landið og leita að verðmætum eins og rostungs- og hvaltönnum. 

Torfbærinn á sér langa og fjölbreytilega sögu hér á landi. Slík hús voru í notkun af 

fátækum sem ríkum fram á nítjándu öld og sums staðar vel inná þá tuttugustu. Í 

nágrenni Vogs má sjá leifar af Kotvogi sem sýna síðasta skeið torfbæjarins á þessum 

slóðum. 

Hér koma fram grunnupplýsingar um skálann, stærð hans og lögun, auk fróðleiks um 

eldstæði. Það segir bæði í textanum hér og í stóra spjaldinu í upphafi sýningarinnar, að engin 

útihús hafi fundist, en síðan árið 2009 hafa fundist önnur hús í kringum skálann, sem hvort 

heldur um  útihús er að ræða eða ekki, þá þætti safngestum mögulega áhugavert að fá að 

vita að það hafi fundist fjögur önnur hús, eða mannvirki, í nálægð við skálann. T.d. er talið að 

eitt þeirra hafi verið vatnssöfnunarstöð, annað er talið vera búr eða skemma, í öðru fannst 

eldstæði og í einu horni þess virðist hafa verið matargeymsla. Þetta eru mjög áhugaverðar 

upplýsingar og hafa að geyma áhugaverðan fróðleik um staðinn.  

Í uppgreftrinum komu fram miklar upplýsingar um skálann, t.d. um hvernig hann var 

byggður, hvernig honum var skipt upp í hólf og hvernig hvert hólf var nýtt. Það eru 

upplýsingar sem gefa mynd af því hvernig fólk lifði í híbýlum sínum á víkingatímanum. Þetta 

sýnir hversu þröngt fólk lifði og að þægindin hafi ekki verið í fyrrirúmi við byggingu slíkra 

húsa. Að mati höfundar er gríðarlegt magn upplýsinga sem koma fram í skýrslum úr 

uppgreftrinum sem koma ekki fram hér, upplýsingar sem gefa dýpt í sögu staðarins og til 

hvers hann var notaður, sem gefa skýrari mynd af lifnaðarháttum fólks á tímum landnáms. 

Gripirnir sem eru til sýnis í þessum sýningarkassa eru áhugaverðir og sýna brot af 

þeim hversdagshlutum sem notaðir voru af íbúum skálans. Þar eru vaðsteinn og skutull og 

segir í texta að það komi ekki á óvart að finna veiðarfæri í íslenskum rústum. Menn hafi ávallt 

veitt sér til matar, rennt fyrir fiski eða skutlað sel. Vaðsteinar, eins og er þarna til sýnis, voru 

notaðir með handfærum til að sökkva önglinum (sakka). Nefnt er að skutullinn sé einstakur 

fundur því aldrei hafi áður fundist slíkur gripur í íbúðarhúsum hér á landi. Við hlið 

vaðsteinsins og skutulsins má sjá draglóð, en hún þótti merkilegur fundur eins og fram kom í 

kaflanum um uppgröftinn hér að ofan. Á sýningunni segir að margvíslegir steinar finnast í 

íslenskum rústum sem notaðir voru með fjölbreytilegum hætti. Draglóð voru fest á hurð með 

spotta til að koma í veg fyrir að hurðir fykju upp en lokuðu þeim sjálfkrafa þegar þær voru 
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opnaðar. Þessi steinn fannst í dyrunum í Vogi þannig að allar líkur eru á að steinninn hafi 

verið notaður með þessum hætti. Næst má sjá brýni og hníf og segir að hnífar hafi verið 

mikilvægustu verkfæri hverrar manneskju. Þeir voru notaðir í allt mögulegt en nauðsynlegt 

var að eiga líka brýni enda séu bitlausir hnífar gagnslitlir. Seinasti gripurinn í 

sýningarkassanum er rostungs- eða hvaltönn. Um hana stendur að tönnin hafi fundist í 

húsvegg í Vogi og talið sé að hún hafi verið sett þar sem fórn til guðanna. Hvaltennur voru 

afar verðmætar og eftirsóttar á þessum tíma, eins og minnst hefur verið á hér að framan.  

Þessir gripir eru ágæt dæmi um hversdagslega hluti sem notaðir voru af fólki á tímum 

landnáms, og gefa smá innsýn í líferni fólks, m.a. að það hafi stundað veiði og notaði verkfæri 

eins og hnífa og brýni.  

Auk þessara gripa má sjá í sýningarkassanum ljósmyndir af Vogi í Höfnum, 

Kútvogsrústinni og af öðrum minjum frá fornri byggð eins og við tjörnina í Innri Njarðvík og 

vörður sem vísuðu leiðina yfir hraunið. Á ljósmyndunum sjást önnur stig rannsóknarinnar á 

Vogi, en þær eru ekki mjög greinilegar og ekki er sagt frá hvaða hluta af skálanum er að sjá. 

Það er heldur ekki ljóst nákvæmlega af hverjum stað ljósmyndirnar eru, því textinn um þær 

er neðst í kassanum en ekki við hverja mynd. Samhengið með myndunum á líklega að vera til 

að sýna aðrar gerðir af torfhúsum á Íslandi. 

Þriðji sýningarkassinn er staðsettur lengst til vinstri. Titill hans er Íbúarnir og segir textinn: 

Setið við eldinn á 9. öld. Á miðju gólfinu er langeldur úr steinum sem raðað hefur verið 

á gólfið. Við útveggina hafa verið set sem setið var á við vinnu á daginn en sofið á um 

nóttina. Markast setin af steinaröðum sitt hvoru megin við langeldinn. Eldurinn í 

langeldinum hefur einkum verið til að lýsa upp vistarverurnar og einnig til að hita þær 

upp eftir þörfum. Yfir langeldinum hefur hugsanlega hangið pottur eða kjötstykki til 

þurrkunar. Töluvert af gripum fannst við rannsóknina í vogi. Þessir gripir gefa hugmynd 

um hvað haft var fyrir stafni í húsinu. Fólk hefur eldað og borðað mat, spunnið þráð á 

snældu og brýnt hnífa og önnur járnverkfæri. Einnig fundust persónulegir hlutir eins og 

perlur. 

Meðal gripanna sem þarna er að sjá er kola en um hana segir að lýsi hafi verið notað til 

lýsingar og lengi hafi lýsi verið sett ofan í steinkolur þar sem kveikurinn lá út á barminn. Síðar 

hafi lýsislampar tekið við og steinolía leysti lýsið af hólmi. Næst sést snældusnúður úr 

klébergi og segir að slíkir snúðar voru notaðir þannig að þráður var spunninn úr ull á snældu 

til klæðagerðar, til viðgerðar á klæðnaði og seglum. Snúðurinn er úr steini en halinn hefur 
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verið úr tré sem ekki hefur varðveist. Næst má sjá þrjár perlur og leirkersbrot. Í textanum 

segir að í Vogi hafi fundist nokkrar perlur sem voru algengar á þessum tíma. Þær eru úr rafi, 

steini og gleri. Einnig fundust leirkersbrot sem ekki hafa áður fundist í elstu mannvistarlögum 

á Íslandi. Líklegt er að þau séu úr bolla og hafi komið frá löndum við botn Eystrasalts. Þessi 

brot sýna, ásamt perlunum, þau miklu verslunartengsl sem voru milli landa á þessu tímabili. 

Við hlið brotanna eru bein, en ekki segir hvers konar bein þetta séu né hvar í Vogi þau 

fundust. Í kafla hér að ofan þar sem fjallað er um gripi kemur fram að árið 2009 hafi fundist 

talsvert af beinum, m.a. stórgripabein, kinda og geitarbein og eru þetta líklega eitthvað af 

þeim beinum sem eru til sýnis.  

Við hliðina á textanum í þessum sýningarkassa eru ljósmyndir sem sýna 

fornleifarannsóknina í Vogi, langeldinn í gólfinu og kvarnarstein þar sem hann var grafinn 

upp. Auk þess eru ljósmyndir af perlum af ýmsu tagi og segir í texta neðarlega í 

sýningarkassanum að þær hafi fundist á Íslandi í kumlum, bæjarstæðum og sem lausafundir. 

Auk þess eru ljósmyndir af nælum af ýmsum gerðum sem notaðar voru til skrauts og til að 

festa klæði. Ekki er augljóst samhengi á milli þessara ljósmynda, þar sem þær af t.d. 

nælunum hafa ekkert með uppgröftinn í Vogi að gera, því þar fundust engar nælur, samt sem 

áður fundust þær á Íslandi og eru frá víkingatímanum. Perlurnar eru til að sýna fram á 

fjölbreytileika perlna frá þessum tíma. Velta má fyrir sér hvort ljósmyndirnar af gripum sem 

ekki koma frá Vogi eigi heima á sýningunni. Mat höfundar þessarar ritgerðar er að þær eigi 

ekki heima innan í sýningarkassanum, einfaldlega því þær eru ekki af gripum sem koma frá 

Vogi. Það mætti hins vegar staðsetja þær annarsstaðar í sýningarsalnum til að sýna dæmi um 

aðra gripi sem fundist hafa frá tímum landnáms á Íslandi. 

Á móti sýningarkössunum sem fjallað hefur nú verið um er einn annar sem tengist 

sýningunni um Vog í Höfnum. Í honum er kvarnarsteinninn sem greint hefur verið frá ofar og 

segir í textanum fyrir neðan hann að hann hafi fundist í gólfi landnámsskálans í Vogum.  

„Slíkir steinar hafa áður fundist á fjórum landnámsbæjum og eins og þessi eru flestir 

steinarnir úr íslensku hraungrýti og eru efristeinar úr handkvörn. Íslenskt hraungrýti verður 

seint talið heppilegt efni í kvarnarsteinn. Steinninn úr Vogi er eini heili kvarnarsteinninn sem 

fundist hefur við rannsóknir á landnámsminjum á Íslandi. Langlíklegast er að melgresi hafi 

verið malað með steininum. Eftir að hætt hefur verið að nota hann sem slíkan hefur hann 

meðvitað verið lagður í gólfið sem austasti hluti hellulagðs gólfs.“  Hér eru gefnar upp helstu 

upplýsingar um steininn og mikilvægi fundar hans undirstrikað þar sem hann er eini slíki sem 
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fundist hefur á Íslandi. Hann sýnir einnig að íbúar skálans hafi malað korn eða gresi sér til 

matar. 

 

 

Mynd 12. Sýningin um Vog í Höfnum eins og hún stendur í dag. Við vegginn eru 

sýningarkassarnir 3 sem fjallað hefur verið um og fyrir framan stendur kvarnarsteinninn í 

minni sýningarkassa. 

 

Eins og fram hefur komið þá gefa gripirnir sem eru til sýnis hugmynd um hvað haft var 

fyrir stafni í húsinu. Með gripunum sem er að sjá í hinum sýningarkassanum er komin ágæt 

heildarmynd af daglegu lífi fólks á þessum tíma. Fólk veiddi sér til matar og hafði með sér 

dýr, saumaði og gerði við fötin sín, lýsti upp hýbýli sín með lýsi og langeldi, notaði ýmis 

verkfæri og hafði einnig með sér önnur verðmæti eins og perlur. Ekki kemur fram hvar í 

skálanum gripirnir fundust, en eins og á sýningu eins og þessari er það jafnvel óþarft, þar 

sem gripirnir einir og sér og textinn sem þeim fylgja gefa góða sýn í líf íbúanna. Hvar í 

skálanum þeir fundust skiptir ekki máli fyrir hinn almenna safnagest, þar sem margir vilja 

eflaust lesa minna og skoða frekar gripi og ljósmyndir og hafa aðeins á grunnupplýsingum að 

halda. Þær nákvæmu upplýsingar sem koma fram hér áður í kaflanum um uppgröftinn vekur 

líklega meira áhuga hjá fornleifafræðingum og öðrum sérfræðingum frekar en hjá flestum 

þeim sem heimsækja söfn sér til gamans.   
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Þegar Bjarni valdi hvaða gripir ættu að vera til sýnis í Víkingaheimum var það í fyrsta 

lagi að velja þá eftir útliti, hversu flottir og sérstakir þeir voru. Þeir urðu að vera í góðu 

ástandi og vera góður fulltrúi staðarins. Gripirnir áttu að segja sögu staðarins, hversu gamall 

hann var, hversu flókinn hann var, þ.e. hvernig gripirnir sýndu víða tengingu við Evrópu, það 

komu gripir frá Eystrasaltslöndunum og líklega Noregi og Bretlandseyjum. Á þeim tíma þegar 

verið er að setja sýninguna fyrst upp var Bjarni að þróa kenningu sína um að Vogur hafi verið 

útstöð, en ekki bær, og gripirnir áttu að sýna það (Bjarni F. Einarsson, 2016). 

Sýningin eins og hún lítur út í dag var að mestu hönnuð af Sigrúnu Ástu og hannaði 

hún hana miðað við þá þrjá sýningarskápa sem voru til staðar. Hugsunin var að hugsa innan í 

skápana og að það myndi kosta sem minnst. Kjarninn var að hugsa um uppgröftinn í Vogi í 

Höfnum, segja frá honum, en líka að gefa fólki tilfinningu fyrir sögunni og að leggja áherslu á 

húsakynni og hvernig fólk lifði í upphafi, þ.e. við upphaf búskaps á Íslandi. Þegar gripirnir 

voru valdir í upphafi var markmiðið að sýna gripi sem voru heillegir og auðvelt væri að átta 

sig á hvað væri. Einnig var ákveðið að hafa frekar færri gripi en fleiri, en skoðun Sigrúnar Ástu 

er sú að hún segist ekki vera hrifin af mjög miklum gripum þegar kemur að sýningum. Hún 

vildi að fólk græddi á því að horfa á gripina og gætu áttað sig á þeim, í stað þess að hafa gripi 

sem aðeins sérfræðingar skildu (Sigrún Ásta Jónsdóttir, 2016). 

Eflaust væri hægt að bæta við fleiri gripum á sýninguna sem fundist hafa á síðari 

árum rannsóknarinnar, eins og hamar sem fannst árið 2012 en hamrar líkt og sá eru 

sjaldséðir frá landnámsöld á Íslandi (Bjarni F. Einarsson, 2013, bls. 26). Árið 2011 fannst 

skrautsteinn sem var af erlendum uppruna, annaðhvort frá Noregi, bresku eyjunum eða 

Grænlandi. Skrautsteina líkt og þennan báru menn með sér og eins og fram hefur komið að 

þá höfðu menn á þeim átrúnað. Sá sem hafði hann með sér til Vogs hefur viljað tryggja að 

dvölin yrði sem happasælust (Bjarni F. Einarsson, 2011a, bls. 18). Skutullinn eða spjótið sem 

fannst í skálanum í rannsókninni árið 2011 gæti einnig verið góð viðbót á sýninguna en hann 

er einstakur að því leiti að enginn slíkur hefur áður fundist í húsum manna á Íslandi (Bjarni F. 

Einarsson, 2011a, bls. 19). Þessir gripir gætu verið góð viðbót á sýninguna, hamarinn og 

skutullinn til að sýna fram á meiri fjölbreytileika í verkfærum og skrautsteinninn til að 

undirstrika trú manna á þessum tíma. Hundruðir annarra gripa fundust í Vogi, en langflestir 

þeirra eru brot af stærri gripum og marga er ekki hægt að greina nákvæmlega, nema af 

sérfræðingum og því fyrir hinn almenna safnagest gætu þeir gripir ekki bætt við neinni 

vitneskju eða fróðleik. Eins og stendur er ekki á dagskrá að bæta við fleiri gripum á 
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sýninguna, en ef það yrði gert þyrfti að endurskoða alla sýninguna, að sögn Sigrúnar Ástu 

(Sigrún Ásta Jónsdóttir, 2016). Höfundur þessarar ritgerðar telur að flestir af þeim gripum 

sem eru nú til sýnis gefi töluverðan fróðleik um daglegt líf fólksins sem bjó á Vogi í Höfnum. 

Það mætti þó uppfæra sýninguna með því að bæta við ljósmyndum af öðrum 

uppgraftarstigum en frá árinu 2009, auk þess að koma með ítarlegri texta um helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar, því það hafa bæst við upplýsingar um Vog síðan þá. 
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6 Sýningarrými Víkingaheima 

Í Víkingaheimum er að finna forngripi sem fengnir hafa verið að láni frá Þjóðminjasafni 

Íslands. Söfnum er heimilt að lána gripi tímabundið til annarra safna eða stofnana, á sýningar 

eða til rannsókna, en þá skal ganga tryggilega frá varðveislu safngripa sem eru lánaðir og þeir 

tryggðir (Safnalög nr. 141/2011). Það þarf að ganga úr skugga um að byggingin sem hýsir 

safnkostinn sé fullnægjandi fyrir verndun hans, þ.e. að hægt sé að stjórna þeim þáttum sem 

gripirnir þurfa til að varðveitast sem lengst (Ambrose & Paine, 2012, bls. 227-228). Forverðir 

hafa mikilvægu hlutverki að gegna í safninu og gott samstarf við faglega forverði er 

mikilvægt. Þeir eru sérfræðingar á sínu sviði og vinna þeirra, ráðgjöf og þekking ætti að vera 

metin að verðleikum af safninu. Þeir ættu að taka þátt hvar sem mögulegt er m.a. þegar 

kemur að áætlanagerð fyrir sýningar, geymslu og í framkvæmdum á nýjum byggingum. Það 

er mikilvægt að safnið ráði forvörð til að gera mat á umhverfisaðstæðum í geymslum og 

sýningarsvæðum, en það er einnig hægt að þjálfa aðra starfsmenn sem geta framkvæmt 

grundvallar athuganir á slíkum þáttum, svo að það sé stöðugt eftirlit á því (Ambrose & Paine, 

2012, bls. 230-231). Byggðasafn Reykjanesbæjar er með samning við forvörð sem hjálpaði 

við að skipuleggja sýninguna í Víkingaheimum. Skáparnir sem geyma forngripina eru 

sérstaklega hannaðir til að geyma forngripi. Innan í þeim eru hitastigs- og rakamælar og því 

er öllum umhverfisskilyrðum fylgt þegar kemur að fornleifum á sýningunni (Sigrún Ásta 

Jónsdóttir, 2016). 

Það getur hjálpað safnastarfsmönnum að vita hvaða þættir það eru sem valda 

hrörnun á gripum, og hvaða umhverfisaðstæður geta stuðlað að henni. Þá eiga starfsmenn 

auðveldara með að meta hvaða aðstæður í geymslum og sýningarsölum safnsins geta verið 

slæmar eða góðar og þannig stuðlað að góðu umhverfi fyrir safnkostinn. Það sem hefur 

ráðandi áhrif á hrörnun gripa er hitastig, rakastig, ljós og loftmengun. Hitastig getur verið of 

hátt, lágt eða sveiflast og sama má segja um rakastig. Ef þessir þættir hæfa ekki gripunum 

getur það valdið niðurbroti lífrænna efna, þurrki, ollið sprungum og hætta er á myglu. Ljós 

getur valdið niðurbroti og litabreytingum og ljósmengun stuðlar að tæringu málma, 

litabreytingum og yfirborðseyðingu ýmissa efna (Þjóðminjasafn Íslands, 2012, bls. 6-7) 
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6.1 Hita- og rakastig 

Það þarf að vera hægt að stjórna hita- og rakastigi í sýningarrými. Raki vísar til vatnsgufu í 

andrúmslofti. Þegar talað er um raka í loftinu er verið að meina hlutfallslegur raki2 - HR (e. 

relative humidity). Það vísar til hlutfalls í prósentum af vatnsgufu í ákveðnu loftmagni miðað 

við hámark vatnsgufu sem gæti verið til staðar við sama hitastig. T.d. þá þýðir 50% HR að 

loftið sem mælt er inniheldur 50% af því sem það gæti innihaldið við ákveðið hitastig. 

Hitastig er stjórnunarþáttur rakastigs og það er nauðsynlegt að finna milliveg sem felur í sér 

þægilegt hitastig fyrir fólk sem vinnur með og umgengst gripina og ásættanlegt rakastig fyrir 

gripi. Mörg efni eru viðkvæm fyrir sveiflum í rakastigi, og mismunandi gripir þurfa 

mismunandi hlutfallslegan raka, og því getur verið erfitt að finna milliveginn á hvaða rakastig 

skal nota. Ólík efni ætti helst að geyma við mismunandi rakastig en vegna margbreytileika 

gripanna  þarf stundum að finna viðmið sem nær mestum stöðugleika. Í sýningarsölum er 

gott að hlutfallslegur raki sé í kringum 50% og reynt að hafa sveiflur ekki meiri en +/- 5% frá 

ákveðnum punkti á mánuði. Það er mjög mikilvægt að halda hitastigi í jafnvægi því sveiflur á 

því geta haft bein áhrif á gripi. Hátt hitastig stuðlar að meiri skemmdum, skordýr éta meira 

og fjölga sér hraðar, mygla vex hraðar og efni geta mýkst. Í sýningarsölum, er gott að reyna 

að halda hitastiginu við 18-20 gráður, til að valda ekki óþægindum fólks sem gengur þar um. 

Það þarf halda hitastiginu eins stöðugu og hægt er og ætti ekki að fara yfir 24 gráður 

(Þjóðminjasafn Íslands, 2012, bls. 7-12).  

Erfitt er að stjórna hitastigi í Víkingaheimum m.a. vegna þess að í stærsta 

sýningarsalnum, þar sem víkingaskipið er til sýnis, eru stórir gluggar sem ná frá gólfi til lofts. 

Á sumrin þegar heitt er í lofti og sólin skín verður heitt í sýningarrýminu og ekki er hægt að 

stjórna hitanum vegna þess að ekki er gert ráð fyrir hægt sé að draga fyrir gluggana. Þetta 

sýningarrými hentar því afar illa fyrir forngripi, enda eru aðeins eftirlíkingar til sýnis þar. Samt 

sem áður er sýningarrýmið sem geymir forngripina í nálægð við stóra rýmið og opið er á milli, 

sem þýðir að hitinn leiðir auðveldlega um það sýningarrými. Ef ekki er hægt að stjórna raka- 

og hitastigi í sjálfu sýningarrýminu, eins og í Víkingaheimum, er mikilvægt að allir viðkvæmir 

gripir séu geymdir í sýningarkössum þar sem hægt er að stjórna þessum þáttum. Hita- og 

rakamælar eru nauðsynlegir til að fylgjast með umhverfi gripa í sýningarsölum og 

sýningarkössum (Þjóðminjasafn Íslands, 2012, bls. 12), en slíkir mælar eru í þeim kössum 

sem geyma fornleifar í Víkingaheimum (Sigrún Ásta Jónsdóttir, 2016). Mælingar sýna hvort 



58 

að rýmið sé viðunandi og hvað gæti þurft að bæta. Til eru margar leiðir og tæki til að mæla 

en staðsetning mælitækja er mjög mikilvæg (Þjóðminjasafn Íslands, 2012, bls. 12).  

 

6.2 Ljós 

Ljós er umhverfisþáttur sem getur valdið skemmdum á safnkosti. Það geta t.d. orðið 

litabreytingar þannig að gripir upplitast, dökkna eða gulna og hiti frá ljósi getur valdið 

ofþornun og stökknun ýmissa efna. Gripir sem eru mjög viðkvæmir fyrir ljósskemmdum eru 

t.d. bókakápur, feldir, leður, skinn, pappír, ljósmyndir, textílar og viður (Þjóðminjasafn 

Íslands, 2012, bls. 14). Í Víkingaheimum er ekki mikið um slíka forngripi að ræða, en það þarf 

samt sem áður að huga að lýsingu ef það á t.d. að varðveita víkingaskipið í sem lengstan 

tíma, auk þess til að koma í veg fyrir að sýningarspjöld og ljósmyndir eyðileggist. 

Útfjólublá- og innrauð ljós geta haft skaðleg áhrif á gripi. Útfjólublátt ljós ætti að 

útiloka alveg, t.d. með hlerum, tjöldum eða síum fyrir glugga til að loka á útfjólublátt ljós í 

dagsljósi og með því að velja lýsingu án útfjólublárrar geislunar (Þjóðminjasafn Íslands, 2012, 

bls. 15). Ef innrautt ljós skín of sterkt á grip getur hitastigið hækkað á yfirborði hans og 

vatnsinnihald lækkað. Hiti getur safnast upp frá sólarljósi, gerviljósi (glóperum og flúrperum) 

og ljósi á lokuðum svæðum eins og í skápum. Það er nauðsynlegt að hanna lýsingu í rými og 

skápum þannig að hiti byggist ekki upp, og er val á ljósaperum lykilatriði þar. Besta rýmið 

fyrir safngripi er rými án glugga. Hægt er að koma í veg fyrir skemmdir með því að hafa lítið 

ljós. Mannsaugað getur aðlagað sig að ýmis konar ljósi svo lítið ljós ætti ekki að skapa 

vandamál en augað þarf tíma til að aðlagast þegar komið er úr björtu ljósi yfir í dimmara. 

Gott er að minnka ljósið smám saman í sýningarrýminu svo augað fái tíma til að venjast 

(Þjóðminjasafn Íslands, 2012, bls. 16-18). Eins og áður hefur komið fram eru stórir gluggar í 

stóra sýningarrými Víkingaheima og því er mjög erfitt að stjórna sólarljósi og hita þar. Það 

hafa verið settar UV filmur á gluggana öðru megin í salnum, en ekki hinum megin, og úr því 

þarf að bæta því mikið sólarljós skín á víkingaskipið (Sigrún Ásta Jónsdóttir, 2016). UV filmur 

koma í veg fyrir að útfjólublátt ljós komist inn um gluggana (Þjóðminjasafn Íslands, 2012, bls. 

20). Í Sýningunni um uppgröftinn í Vogi í Höfnum eru engir gluggar og því auðveldara að 

stjórna birtu þar inni og þar er ljósið minna en annarsstaðar í byggingunni og hentar það rými 

því betur fyrir fornleifar. 
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Ef varðveita á víkingaskipið í Víkingaheimum til framtíðar þurfa rekstraraðilar þess að hafa 

ýmsa þætti í huga. Ekki er farið eftir öllum varðveisluþáttum í sýningarrýminu eins og fram 

hefur komið, aðallega vegna stórra glugga sem valda því að erfitt er að halda ávallt sama 

hita- og rakastigi, en það er starf safns að varðveita alla sýningargripi sína, hvort sem um er 

að ræða forngripi eða eftirlíkingar. Viður hrörnar á 3 vegu; á yfirborðslegan, efnislegan og 

líffræðilegan hátt, og hrörnun verður vegna ýmissa þátta, m.a. vegna breytinga á rakastigi, 

veðrunar og utanaðkomandi áreitis. Hvernig og hvaða hrörnun á sér stað í við fer eftir 

uppbyggingu og gerð viðarins. Sveiflur á rakastigi valda því að viðurinn annaðhvort skreppur 

saman eða þenst út. Utanaðkomandi áreiti, eins og röng meðhöndlun af völdum mannfólks 

getur haft slæm áhrif á við (National Park Service, e.d., bls. 4-6). Það sem hefur mikil áhrif á 

varðveislu skipsins í Víkingaheimum er ekki aðeins sveiflur í hita- og rakastigi í 

sýningarrýminu, heldur einnig umgangur fólks. Safngestir mega snerta skipið og fara um borð 

í það. Ef varðveita á skipið til langs tíma ætti að íhuga að hækka skipið meira, svo að ekki sé 

hægt að snerta það, og loka fyrir aðgang ofan í skipið. 

 Einn merkasti gripurinn sem fannst í Vogi í Höfnum og er til sýnis í Víkingaheimum er 

kvarnasteinn, en einnig eru aðrir minni gripir úr steini þar til sýnis. Oft er haldið að steingripir 

séu sterkir og þoli mjög mikið, þeir geta þó verið viðkvæmir og brotnað eða fengið sprungur 

á sig. Það sem getur haft skaðlegustu áhrifin á steingripi er utanaðkomandi áreiti, s.s. áreiti 

sem getur valdið broti. Sveiflur í rakastigi geta valdið því að salt sest á steininn, sem veldur 

eyðingu, því þarf að halda rakastiginu jöfnu alveg einsog með viðargripina. Passa þarf að 

rakastig sveiflist ekki meira en um +-5%. Sjáanlegt og útfjólublátt ljós hefur ekki skaðleg áhrif 

á steingripi. Innrautt ljós getur hins vegar verið skaðlegt, vegna þess það getur hitað gripina 

og ollið rakasveiflum (National Park Service, e.d., bls. 9-15). Passa þarf að allir gripir séu fastir 

á og í sýningarkössum svo þeir geti ekki dottið ef rekist er í þá, en það á við um alla forngripi í 

Víkingaheimum. Ekki má beina sterku ljósi beint á gripina, svo þeir hitni ekki of mikið 

(National Park Service, e.d., bls. 18)., en það er þáttur sem þyrfti að bæta í Víkingaheimum, 

þar sem sterk ljós beinast beint að forngripunum. Samkvæmt Sigrúnu Ástu, forstöðumanni 

Byggðasafnsins í Reykjanesbæ, er þetta þáttur sem þarf að bæta í Víkingaheimum, þar sem 

sterk ljós beinast að forngripunum. Bent hefur verið á þetta við starfsmenn og rekstraraðila 

og eru úrbætur í vinnslu (Sigrún Ásta Jónsdóttir, 2016). Ekki er gott að safngestir snerti 

gripina og því þarf að vera ljóst að ekki megi snerta þá (National Park Service, e.d., bls. 18). 
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7 Upplifun og aðgengi 

Fólk upplifir safn ekki aðeins á safninu sjálfu, heldur byrjar upplifunin áður en farið á það og 

heldur áfram eftir að heimsókn lýkur (Falk & Dierking, 2013, bls. 40). Þá skiptir máli hvernig 

safnið er kynnt fyrirfram, t.d. auglýsingar eða vefsíða. Einnig skiptir starfsfólk máli og 

uppbygging safnsins og svæðið í kring. 

Áður en gesturinn heimsækir safn er talið lykilatriði að vefsíður og kynningarefni sé 

skýrt og aðgengilegt. Orðspor safnsins hefur einnig mikið að segja um það hvort viðkomandi 

heimsæki safnið eða ekki (Falk & Dierking, 2013, bls. 301-302). Ýmsir aðrir þættir geta einnig 

haft áhrif á safnupplifun gesta áður en þeir stíga inn fyrir dyr safnsins s.s. aðgengi að safninu, 

almenningssamgöngur, bílastæði, hvað mun safnferðin kosta o.s.frv. Það getur verið 

gagnlegt ef hægt er að kaupa inngöngu á safnið á netinu, svo að fólk þurfi ekki að bíða í röð. 

Einnig er mikilvægt að aðgengi fyrir utan og innan sé aðgengilegt fyrir alla, t.d. fyrir fólk í 

hjólastól. Ef sá sem kemur að safninu upplifir eitthvað óþægilegt á leiðinni inná safnið þá 

getur verið krefjandi að fanga athygli og jákvætt viðhorf gesta til safnsins (Falk & Dierking, 

2013, bls. 305). Það var vandamál í einhvern tíma fyrir fólk að komast að Víkingaheimum, en 

leiðin að því getur verið erfið að átta sig á. Það hafa m.a. borist kvartanir frá fólki sem sá 

bygginguna úr fjarlægð og varð forvitið, en vissi ekki að það væri safn fyrr en komið var alveg 

upp að því, og benti á að það vantaði merkingar frá þjóðveginum. Þetta hefur verið lagað í 

dag, og er skilti sem bendir á safnið upp við þjóðveginn og vegvísar eru alveg upp að því. 

Mikilvægt er að viðmót starfsfólks safnsins sé vinalegt og að það sé þjónustulundað. 

Jafnframt getur hrein salernisaðstaða, bekkir/stólar til að tylla sér niður á og góðar veitingar 

á viðráðanlegur verði haft sitt að segja. Hönnun sýninganna er einnig mikilvæg og uppröðun, 

eða hvar þeim er komið fyrir í húsinu. Að setja saman innihaldsríka safnaheimsókn krefst 

góðrar þekkingar á mörgum þáttum og hliðum á þeim tengingum sem gestir mynda við 

safnið (Falk & Dierking, 2013, bls. 309). 

Texti á sýningum má alls ekki vera of flókinn og hlaðinn fræðihugtökum sem 

almenningur hefur ekki þekkingu til að skilja (Eggert Þór Bernharðsson, 2003, bls. 56). Dæmi 

um nýja tækni má nefna hljóð, mynd, lykt og hreyfingu. Minna er orðið af texta þar sem 

hann er ekki alltaf nauðsynlegur. Tæknin getur auðveldað sýningunni eða safninu að ná til 
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almennings, en þó þarf að gæta þess að hún verði ekki of tæknileg og fæli fólk frá (Eggert Þór 

Bernharðsson, 2007, bls. 102) 
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8 Fræðsla í Víkingaheimum 

Söfn og sýningar eru góð leið til að miðla sögu lands og fornleifum til almennings. Lengi var 

litið á söfn sem staði til að sinna þörfum fræðimanna og voru þau því ekki mjög aðgengileg 

fyrir almenning. Auk þess var algengt að almenningi var sagt hvað hann væri að horfa á í stað 

þess að útskýra fyrir þeim hvað þeir væru að horfa á og um leið þurfti ekki að túlka hluti sem 

fyrir augu bar. Í dag er lögð meiri áhersla á það að hinn almenni safngestur fái meiri fræðslu 

út úr safnaheimsókninni og þurfi að beita meiri túlkun og skilja viðfangsefnið betur 

(Merriman, 2004, bls. 85). Theodore Low sagði eitt sinn, að menntun ætti að vera aðal 

tilgangur safna og að það ætti bæði að fjalla um menningarsögu og um listasögu og 

fagurfræði. Hann sagði að menntun ætti að vera grundvöllur safnastarfs innan listasafna. Auk 

þess að vera menntasöfn eru söfnin einnig félagsleg verkfæri (Hein, 2012). George Brown 

Goode var þekktur fyrir að hafa sagt að áhrifaríku fræðslusafni megi best lýsa sem safni af 

fróðlegum merkingum sem hver og ein er skýrð af vel völdum sýnum. Hann sá safnið 

aðallega sem auðlind fyrir menntun, sem nýttist best fyrir fullorðna og nemenda í eldri 

bekkjum og væri þáttur í þeirri formlegri kennslu. Hægt er að læra af gripum og söfn eru 

mikilvægur þáttur í kennslu og lýsti Good söfnum sem stöðum sem styddu vísindalegar 

rannsóknir, en einnig væru þau almenningi til ánægju (Hein, 2012). Söfn eru auðlind fyrir 

menntun, því þau hafa svo margt upp á að bjóða og geta hjálpað að tengja saman, m.a. 

þegar börn læra um víkinga og landnám, þá geta Víkingaheimar gefið meiri sýn inní heim 

víkinganna. 

Hugmyndir um fagurfræðilega menntun á söfnum snúast um að fá fólk til að taka þátt 

í umræðu, vekja upp spurningar og draga fólk inn á söfn með því að tengja listina við líf sitt. 

Menntun ætti að vera virk frekar en óvirk og hún ætti alltaf að vera í nánu sambandi við líf 

fólks. Söfn ættu að vera opin fyrir því að breyta uppbyggingu sinni og hugmyndum sínum 

eftir því sem heimurinn breyttist og þróaðist. Menntun ætti að vera á ábyrgð allra 

safnastarfsmanna og starf safnvarðarins og kennarans á ekki að vera aðskilið (Hein, 2012). 

Víkingaheimar gætu flokkast undir sýningu sem er fræðileg, því eins og áður hefur verið 

nefnt, getur það kennt um sögu og fornleifar. Það gæti í raun líka flokkast sem félagslegt, því 

þangað koma hópar vegna forvitni og skemmtunar, með félagsskap eða án, í þeim tilgangi 

ekki endilega að fræðast heldur einungis vegna ánægju og félagsskapar.  
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 Það skiptir máli að safngestir læri af safnaheimsókninni og það sem skiptir megin máli 

þegar kemur að námi er áhugi, hvatning, þekking, menning, félagsleg staða, bein reynsla af 

hlut, og/eða þátttaka í viðburði. Söfn eru sennilegast besti staður til náms því þau búa 

yfirleitt yfir öllum helstu fræðsluþáttum (Falk & Dierking, 2013, bls. 253). Ef að börn fá 

leiðsögn um safnið fá þau allt aðra upplifun en þá sem þau fengju ef þau færu með fjölskyldu 

sinni á safnið. Börn læra einnig ef þau fá að tjá sig um heimsóknina og hvað þau voru að læra 

á henni. Með því að ræða um safnið þá átta þau sig betur á upplifuninni og því skiptir 

félagslega hliðin máli. Það er því mikilvægt að upplifa sjálft safnið með öðrum heldur en að 

hlusta bara á fyrirlestur á safninu. Með því að ræða svo um efnið og kenna hvort öðru um 

það dýpkar skilningurinn á því (Falk & Dierking, 2013, bls. 177-179).  

Víkingaheimar voru upprunalega stofnaðir og húsið byggt til að hýsa víkingaskipið 

Íslending. Það voru engin menntunar- eða fræðslumarkmið til að byrja með, heldur hefur 

fræðslan orðið til eftir á, og tækifæri verið gripin. Á meðan safnið var rekið af Reykjanesbæ 

voru það Guðlaug María Lewis, fræðslu- og verkefnastjóri Reykjanesbæjar, og Sigrún Ásta 

Jónsdóttir, forstöðumaður Byggðasafns Reykjanesbæjar sem sáu um mótun fræðslunnar á 

safninu. Fyrsta fræðsluverkefnið sem fór fram í safninu byggðist á fyrirspurn frá enskum 

skólahópum sem ráðgerðu að koma við í safninu á leið sinni um landið. Þegar uppgröftur 

hófst í Vogi í Höfnum árið 2009 gripu Guðlaug og Sigrún tækifæri til að fræða skólabörn í 

Reykjanesbæ um fornleifar og víkinga. Þannig hefur saga fræðslunnar á safninu orðið til. Það 

hafa ýmsir viðburðir verið í Víkingaheimum í samræmi við hátíðir, eins og barnahátíð, 

ljósanótt og fleira.  

Það sem nemendur meta hvað mest í safnaheimsóknum er sá innblástur og 

sköpunarkraftur sem þeir verða fyrir í safnaheimsóknum og það sem þeir læra byggist mikið 

á því sem kennarinn ætlar sér hverju sinni og hvort hann nái að búa til jafnvægi á milli 

ánægju og ákveðinnar kennslu (Hooper-Greenhill, 2007, bls. 119). Ef að nemendur upplifa 

ánægju hefur það þau áhrif að þeir slaka á og geta einbeitt sér að nýjum upplifunum og 

meðtekið það sem er að gerast (Hooper-Greenhill, 2007, bls. 121). Markmið fræðslunnar í 

Víkingaheimum hafa einmitt verið hönnuð til að vera skemmtileg og ánægjuleg fyrir börn, og 

að það sé staður sem þau geta slakað á en lært í leiðinni. 

Árið 2009 hófst fræðsluverkefni í samstarfi við Bjarna F. Einarsson, fornleifafræðing. 

Þá var 5. bekkingum úr grunnskólum Reykjanesbæjar boðið að koma í Víkingaheima til að 

fræðast um þá og skipið Íslending. Fræðslan byggðist á umræðu og spurningum, og 
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markmiðið var að fá börnin til að ræða um hlutina. Meðal spurninganna var t.d. hvaðan 

komu víkingarnir? Af hverju komu þeir til Íslands og hvernig? Hvernig er hægt að vita hvernig 

víkingar byggðu skipin sín? Það komu upp svör eins og „það er hægt að googla það“, en þá 

þarf að benda á að einhverstaðar fær Google upplýsingar sínar, og eru þau leidd að 

pælingum um fornleifar. Eftir að hafa skoðað Víkingaheima og fengið að fara um borð í skipið 

var haldið út í Hafnir þar sem fornleifafræðingar tóku á móti þeim og sýndu skálann sem 

verið var að grafa upp og þau frædd um fornleifar og hvernig hægt er að læra af þeim um 

sögu fortíðarinnar. Þetta var endurtekið í maí á hverju ári til ársins 2012 (Sigrún Ásta 

Jónsdóttir, 2016).  

 

Önnur fræðsla sem farið hefur fram í Víkingaheimum hefur verið í samræmi við hátíðir, t.d. 

þegar Skessudagar voru haldnir árið 2009 þá gátu börn komið í Víkingaheima og smíðað sín 

eigin víkingasverð og klætt sig eins og víkinga. Þá voru sagðar sögur af víkingum en sögurnar 

sagði Böðvar Gunnarsson, sem hefur kynnt sér víkingafræðin síðustu ár og smíðað fjölmarga 

muni í anda víkingatímans (Sigrún Ásta Jónsdóttir, 2016). 

 

Hooper-Greenhill hjólið er gott dæmi um það hvernig fræðsludagskrá safna getur verið 

skipulögð, sem Víkingaheimar gætu haft til hliðsjónar í tengslum við sýningar safnsins. 

Fræðslan getur farið fram með umræðu og spjalli. Þegar hóparnir koma inn á safnið er 

umræðan opnuð með beinum spurningum. Það er enginn fyrirlestur haldinn, en hægt er að 

byrja á að kynna safnið, segja frá sýningum og sögunni sem þær tengjast og reynt að setja 

allt í samhengi. Það eru engir leikir skipulagðir, en það eru möguleikar á að teikna og lita og 

hafa verkefnablöð íboði. Hægt er að leyfa krökkum að klæða sig í víkingaklæði, þ.e. skikkju og 

hjálm. Það hefur verið í boði m.a. á barnahátíð sem haldin er árlega í Reykjanesbæ. Á slíkum 

dögum hefur einnig verið í boði að búa eitthvað til sem tengist víkingum, eins og að búa til 

rúnahálsmen eða sverð úr við. 

Þemu fræðsluverkefna sem hafa verið samin fyrir Víkingaheima hafa byggst á 

sýningunum þar. Umfjöllunarefnið er víkingar, saga þeirra og siglingaleiðir, landnám og 

lifnaðarhættir. Reynt var að tengja sýningar safnsins við fornleifar, og þá aðallega með 

verkefninu fyrir 5. bekkinga þar sem farið var út í Hafnir til að sjá raunverulegan 

fornleifauppgröft (Sigrún Ásta Jónsdóttir, 2016). 
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Mynd 13. Hjól sem Eileen Hooper-Greenhill  setti upp sem tillögu af hvernig fræðsludagskrá á 
safni gæti farið fram. (úr Eileen Hooper-Greenhill, Museum and Gallery Education, Leicester 
University Press, 1991) 

 

Markhópurinn er aðallega grunnskólabörn, en einnig hefur verið tekið á móti 

leikskólahópum og eldri hópum. Hafnar-verkefnið var í gangi fyrir 5. bekkinga frá 2009 til 

2014. Bresku skólahóparnir sem hafa komið á safnið eru á aldrinum 13-18 ára. Unnið var að 

nýjum verkefnum sem áttu að vera í boði fyrir alla aldurshópa, og þá aðallega fyrir fjölskyldur 

til að gera saman, eða fyrir alla þá sem hafa áhuga. Markmið fræðslunnar var að kynna elstu 

sögu landsins og sýna skipið Íslending. Eftir að nýr rekstaraðili tók við Víkingaheimum hefur 

ekki verið haldið áfram með þetta verkefni. Óvíst er hver framtíðarsýn nýs rekstraraðila er 

um fræðslu á safninu (Sigrún Ásta Jónsdóttir, 2016). 
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9 Umræða  og samantekt 

Menningarminjasöfn með áherslu á fornleifar eru álitin mikilvæg vegna þess að þau 

varðveita og sýna gripi sem þykja merkilegir. Söfnin halda utan um skráningu þeirra, deila 

þekkingu um þá og eru staður fyrir fólk til að heimsækja og fræðast (Barker, 2010). Í 

rannsókn sem kannaði viðhorf nemendanna í garð safnheimsókna kom í ljós að það sem 

þeim fannst mjög sérstakt var að fá að snerta hluti og þá sérstaklega gamla hluti, því þá leið 

þeim eins og þau væru að fá að upplifa eitthvað sem þau fengju venjulega ekki (Hooper-

Greenhill, 2007, bls. 142). Það er álitið mikilvægt að börn fái að nota öll skynfærin; að fá að 

sjá, snerta og upplifa, því það getur hjálpað þeim að skilja hlutina betur (Hooper-Greenhill, 

2007, bls. 145) og í tilviki Víkingaheima, að skilja fortíðina betur. Að fá að fara um borð í 

víkingaskip getur gefið betri skilning á siglingum á tímum víkinganna og hverjar aðstæðurnar 

voru. Að sjá gripina úr Vogarannsókninni, sem flest eru verkfæri og hversdagslegir gripir frá 

tímum landnáms, getur þar með gefið betri skilning á daglegu lífi fólks frá þeim tíma.  

Söfn, líkt og Víkingaheimar, geta búið yfir þeim möguleika að fólk geti nálgast 

raunveruleika eða raunverulega hluti. Það er ekki endilega raunveruleikinn sjálfur sem hefur 

verið stillt upp en það getur gefið von um að það sé ennþá eitthvað til þess að sýna. Söfnin 

sýna fram á að tákn þurfi til að undirstrika raunveruleika hluta, því það að upplifa tákn þess 

raunverulega er að upplifa hið raunverulega. Einstaklingur þarf að vita af raunveruleika hluta 

og nálgast hann með þær upplýsingar til þess að geta upplifað raunveruleika (Roberts, 1997, 

bls. 102-104). Fyrir sumum gera söfn hlutina raunverulegri. Til dæmis fyrir börn sem læra um 

fortíðina og fornleifafræði í skóla, þá skilja þau hugtökin um fornleifar betur þegar þau sjá 

þær, eins og má sjá í Víkingaheimum, í sýningunni um Vog í Höfnum. Hið efnislega getur 

spilað stóran þátt, því það að sjá raunverulegar fornleifar getur verið skemmtilegra og 

minnisstæðara heldur en að lesa um það í bókum (Hooper-Greenhill, 2007, bls. 146). 

 Á mörgum söfnum er ekki alltaf að finna upprunalegar fornleifar, heldur eftirlíkingar. 

Í Víkingaheimum er einn aðal sýningargripurinn til að mynda eftirlíking af víkingaskipi. 

Fræðimenn hafa velt fyrir sér hvort það skipti sýningargesti raunverulegu máli hvort að 

gripirnir séu upprunalegir eða ekki. Sumir vilja sjá upprunalega gripi á meðan fyrir aðraskipti 

það ekki máli, sérstaklega ef leyfilegt er að snerta gripina og taka þátt í sýningunni. Fyrir 

suma getur það jafnvel verið lærdómsríkara, því upprunalegu gripina má oftast aðeins skoða 
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í gegnum gler (Roberts, 1997, bls. 85-86). Þeir sem heimsækja Víkingaheima fá að fara um 

borð í skipið sem þar er til sýnis, ganga um það og snerta, á meðan þeir sem heimsækja t.d. 

Menningarminjasafnið í Oslo í Noregi sjá upprunaleg víkingaskip sem hafa verið grafin upp. Á 

því safni má hins vegar ekki fara um borð í þau né snerta. Þessu er sem sagt öfugt farið í 

Víkingaheimum, þar sem eftirlíkingu Gaukstaðaskipsins er að finna. Gestir safnsins mega 

ganga um borð, snerta og gera aðra hluti sem annars er ekki leyfilegt í kringum fornleifar. 

Þessu er hins vegar ekki til að dreifa þegar kemur að sýningu á þeim gripum sem fundust í 

Vogum. Þar er gripum rammlega haldið frá gestum með gleri á milli, sem á að verja gripina 

fyrir hrörnun. Ekki er einungis gler sem heldur gripunum frá því að hrörna, heldur er einnig  

mikilvægt að birtu-, raka- og hitastig séu hæfileg. Það þarf einnig að ganga úr skugga um að 

byggingin sem hýsir safnkostinn sé fullnægjandi fyrir verndun hans. Skáparnir sem geyma 

fornleifarnar hafa í sér hitastigs- og rakamæla og því er fylgst grannt með þeim þáttum. Hins 

vegar er erfiðara að stjórna hita- og rakastigi annars staðar í Víkingaheimum því, eins og fram 

hefur komið áður, hefur byggingin stóra glugga sem hleypa sterku sólarljósi inn. 

Það hefur sýnt sig að því fjölbreyttari sem sýning er því meira menntunargildi hefur 

hún og vekur áhuga hjá stærri áhorfendahópi. Í þessu felst m.a. að safngestur fái bæði að 

upplifa fortíðina á sem raunverulegastan hátt og einnig að taka þátt í sýningunni (Timothy og 

Boyd, 2003, bls. 226). Í Víkingaheimum má sjá báðar miðlunarleiðir, þ.e. með því að sýna og 

segja frá raunverulegum fornleifum og með eftirlíkingum. 

 Söfn þurfa að vera sér meðvituð um tækni og tæknilausnir því fólk sem er að vaxa úr 

grasi í byrjun 21. aldar hefur alist upp við tölvur og tækni. Tækni getur skapað betri tengsl við 

áhorfendur, sérstaklega ef hún er notuð á skapandi hátt (Lord, 2007, bls. 109). Söfn eru í 

auknum mæli farin að notast við nútíma tækni og miðlun inni á söfnum sínum, eins og 

myndbönd, hljóð, teiknimyndir og kynningar á tölvum og hefur það opnað mörg ný tækifæri, 

þar sem hægt er að fara ítarlegar í efnið og möguleikarnir verða fleiri. Tækni mun  verða 

sífellt mikilvægari fyrir fólk í framtíðinni og því mikilvæg inni á söfnum, og þá sérstaklega til 

að laða fólk og gera upplifunina ánægjulegri fyrir hvern og einn (Falk & Dierking, 2013, bls. 

139-140). Víkingaheimar eru í samræmi við þessa nýju þróun því þar má finna upplýsingar á 

tölvum og með hljóði. Við hlið skipsins eru þrír tölvuskjáir, þar sem gestir geta valið hvaða 

upplýsingar um skipið þeir vilja fá og geta valið um íslensku eða ensku. Þar er hægt að finna 

m.a. útskýringar á byggingu og lögun skipsins og samskonar víkingaskipum, hvert víkingarnir 

sigldu, viðtal við manninn sem smíðaði skipið, Gunnar Marel, o.fl. sem getur hjálpað gestum 
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að skilja smíði og notkun slíkra skipa á Víkingatímanum. Í Goðafræði-sýningunni á annarri 

hæð er gengið í gegnum hana með því að horfa á kyrrar myndir en hlustað á sögu með 

heyrnartólum og mp3 spilara. Þar má velja um 4 tungumál, íslensku, ensku, dönsku og þýsku. 

Með því að horfa á myndir af persónum úr norrænni goðafræði þá fá gestir betri myndræna 

sýn á sögunni sem þeir eru að heyra og hjálpar ímyndunaraflinu að tengjast persónunum og 

sögu þeirra. Þessa tækni vantar á Voga sýninguna, og væri hægt að bæta úr því með sömu 

leiðum og er að finna annarstaðar í byggingunni. Hægt væri að hafa tölvuskjái, þar sem fólk 

gæti horft á myndbönd frá uppgreftinum, ef slík eru til, auk þess að hafa viðtal við Bjarna F. 

Einarsson og/eða aðra fornleifafræðinga sem komu að rannsókninni. Í þeim viðtölum gæti 

ýmis fróðleikur komið fram varðandi rannsóknina. Til dæmis vantar á sýninguna 

rannsóknarsöguna, forsendurnar og aðferðirnar sem fornleifafræðingarnir fóru eftir. Það er 

heldur ekki gert mikið með tilgáturnar, um hvaða þýðingu gripir eða annað sem fannst á 

vettvangi hefur. Eins og fram hefur komið hér að ofan kom í ljós gríðarlegt magn af 

upplýsingum í rannsókninni á Vogi í Höfnum. Gríðarlegur fjöldi gripa fannst, hvort sem um 

var að ræða brot af gripum eða heila gripi. Marga gripi er vel hægt að greina hvað sé, enda 

eru flestir þeirra til sýnis á sýningunni, en það vantar að veita einnig upplýsingar um að 

töluvert fleiri gripir, eða brot af gripum, fundust. Upplýsingar um þetta gæfi fólk innsýn í 

hversu viðamikill gripafundur getur verið í fornleifarannsókn, og að þó að gripir séu mis 

merkilegir að þá hafa þeir allir ákveðið vægi fyrir rannsóknina. 

Tækni á söfnum, eins og tölvur, geta hjálpað til við að túlka ákveðnar hugmyndir og 

gert þær aðgengilegri gestum. Þungamiðja safna er sýning á þeim gripum sem safnað hefur 

verið, ásamt því að sýna fram á hvaða hlutverki þeir gegndu. Samt sem áður er hugmyndum 

þeirra sjaldan komið nægilega til skila, sérstaklega ef að gestir hafa enga þekkingu fyrirfram. 

Með miðlun, eins og að notast við tækni, þá er hægt að kynna óhlutstæð hugtök (e. 

abstractions) og fyrirbæri á betri máta. Miðlun getur stutt og bætt framsetningu og túlkun á 

hlutum og fyrirbærum sem þau geta ekki gert ein og sér. Miðlun hefur einnig vald til að búa 

til sjónrænt samhengi hluta og setja þá í sögulegt og menningarlegt samhengi. Samhengi 

hjálpar gestum að skilja hlutina betur og einkenni þeirra. Það er þó mismunandi eftir 

einstaklingum hversu mikið er notast við þessa miðla. Sumir eyða miklum tíma í að skoða 

tæknilegar hliðar safnsins og er það því mikilvægur þáttur fyrir þá einstaklinga þegar þeir fara 

á söfn. Það sem skiptir miklu máli er staðsetning miðla, t.d. þá eru gestir líklegri til að horfa á 
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myndbönd ef það eru sæti í kring og nægilegt pláss þannig að gestir séu ekki fyrir öðrum sem 

ganga um svæðið (Falk & Dierking, 2013, bls. 140-141).  

Tölvuskjáirnir í Víkingaheimum eru staðsettir á góðum stað við víkingaskipið. Það eru 

sæti fyrir framan og nægilegt pláss fyrir aðra gesti að ganga í kring og geta lesið textana á 

veggjunum og skoðað skipið án þess að trufla þá sem skoða tölvuskjáina á nokkurn hátt. Það 

eru þó ekki heyrnartól tengd við tölvurnar, sem þýðir að þegar einhver er að hlusta á 

myndböndin þá heyrist það um alla sýninguna, sem getur truflað þá sem eru að lesa texta 

nálægt.  

Lengd miðla, eins og myndbönd eða frásögn skiptir miklu máli. Þau myndbönd eða aðrir 

miðlar sem taka langan tíma, kannski meira en 20 mínútur, geta verið hunsaðar af gestum 

sem hafa ekki tíma til að komast í gegnum það allt. Til að gera gestum kleift að upplifa alla 

hluta safnsins á stuttum tíma er hægt að bjóða upp á litlar upplýsingar á hverjum stað og 

gefa svo kost á ítarlegri upplýsingum fyrir þá sem hafa áhuga (Falk & Dierking, 2013, bls. 

142).  Að fara í gegnum Goðafræði-sýninguna og hlusta á alla frásögnina tekur 20 mínútur og 

því getur verið að margir gestir sleppi því vegna tímaskorts. Það er hægt að ganga í gegnum 

sýninguna án þess að hlusta á neitt, en þá er bara hægt að skoða myndir en engan texta með 

og því fæst ekkert samhengi við neitt. Starfsfólk safnsins þarf því að gera gestum grein fyrir 

því að til að fá sem besta upplifun þarf að gefa sér að minnsta kosti 20 mínútur í hana og 

hafa með sér heyrnartól og spilara. Ef Víkingaheimar tækju upp á því að setja upp 

einhverskonar tæknihliðar á Vogasýninguna eru þetta þættir sem þyrfti að hafa í huga. 

Myndböndin þurfa að vera á góðum stað með góðu aðgengi, en það gæti reynst erfitt því 

sýningarrýmið eins og það er núna er lítið og þröngt er á milli sýningarskápa. Í 

sýningarsalnum eru einnig aðrir umfjöllunarþættir, eins og sýning um landnám í Norður- 

Ameríku og Grænlandi. Þetta gæti hugsanlega valdið misskilningi, þar sem ekki er bein 

tenging á milli þess og Vogasýningarinnar. Sýningarnar eru saman í liltlu rými með engum 

greinilegum skilum á hvar ein sýning endar og önnur byrjar. Í raun er ekki pláss fyrir viðbætur 

í sýningarrýminu, og ef einhverskonar tækni yrði sett upp, eins og skjáir, þá þyrfti að 

endurhugsa allt sýningarrýmið. 

 Það eru engir tæknilegir þættir í tölvutæku formi í sýningunni um Vog, en það gæti 

verið gagnlegt að gera það með tilliti til þess að auka skilning gesta á því hversu flókin og 

yfirgripsmikil rannsóknin í Vogum var. Það eru margir möguleikar í boði til að veita meiri dýpt 
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og skilning á Vogi og rekstaraðilar Víkingaheima gætu boðið upp á margar leiðir með hjálp 

tækninnar til þess. 

Þessi hugmynd, að hafa með sér heyrnartól og spilara, er eitthvað sem fleiri söfn í 

framtíðinni munu byrja að gera, og þá geta gestir sjálfir valið hvað þeir vilji hlusta á og hvað 

þeir vilji vita nánar um, og það mun vonandi gera upplifunina ánægjulegri og betur sniðna að 

óskum hvers og eins (Falk & Dierking, 2013, bls. 142-143). Það skapast þó alltaf vandamál ef 

að tæknin klikkar, eins og ef tækin bila, eða ef að heyrnaskertir koma á safnið þá getur verið 

erfitt fyrir þá aðila að fá allar upplýsingar (Falk & Dierking, 2013, bls. 146). 

Með því að kynna hugmyndir með leik er líklegra að það takist að ná til gesta, 

sérstaklega barna. Til þess að leikurinn beri árangur geta gestir flokkað sjálfir, skoðað og 

borið saman gögn. Með því er verið að fræða og skemmta gestum og má kalla það 

áþreifanlega fræðslu. Talið er að það sé fín lína milli skemmtunar og fræðslu og að bera þurfi 

virðingu fyrir söfnum en um leið þarf efnið að njóta flæðis og vera skemmtilegt, því það er 

alltaf hætta á að skemmtun og fræðsla skyggi á fræðsluna og þess sem telst vera aðalatriði í 

safninu. Fræðendur reyna að upplífga söfn og gera þau lifandi og skemmtileg og því hefur 

tilgangur safna breyst og þróast með árunum, enda eru söfn mannlegur vettvangur sem er 

sífellt verið að þróa og breyta (Roberts, 1997, bls. 18-21). Sumir safnakennarar reyna að 

tengja saman heim barna sem heimsækja safnið við líf barna á fyrri tímum, og hefur þetta 

reynst góð lærdómsleið. Mörg börn eiga auðveldara með að setja sig í spor annarra barna og 

tengjast hversdagslegum hlutum ef þau fá að upplifa athafnir sem börn gerðu áður fyrr 

(Hooper-Greenhill, 2007, bls. 148-149). Það sem hjálpar börnum að læra á söfnum er þegar 

hugur og líkami vinna saman. Börn vinna betur þegar líkami þeirra tekur þátt í upplifuninni 

að læra og það opnar huga þeirra betur fyrir einhverju nýju (Hooper-Greenhill, 2007, bls. 

165). Hægt væri að leyfa börnum að komast í nánd við þennan fróðleik og leyfa þeim að 

upplifa sig sjálf í þessu umhverfi. Hægt væri að halda viðburði, þar sem fornleifauppgröftur 

væri settur á svið. Gestir gætu fengið að grafa upp fornleifar og fengið að snerta og nota þau 

verkfæri sem notuð eru við fornleifarannsóknir. Slíkt gæti gefið góða sýn í hvernig 

fornleifauppgröftur fer fram og hvaða aðferðir eru notaðar. Með slíku, og leiðsögn um 

Vogasýninguna, fengju þáttakendur að kynnast bæði sögu landnáms á Íslandi og hvernig fólk 

lifði í þá daga, auk þess að kynnast því hvernig rannsóknir á því fara fram.  
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Það er margt áhugavert sem kemur frá á sýningunni um Vog í Höfnum, en það er pláss fyrir 

margar úrbætur. Fyrst og fremst mætti endurhugsa sýningarrýmið. Sýningin er staðsett í 

litlum sal þar sem aðrar sýningar eru einnig til staðar, og erfitt getur reynst fyrir safngesti að 

skilja samhengið á milli sýninganna, upplýsingar um þær og þá gripi sem sýndir eru. Ræða má 

hvort að þessar sýningar tengist í raun, eða hvort hægt sé að gera breytingar þar sem reynt 

væri að tengja þær betur saman. Fyrst og fremst mætti breyta titli sýningarinnar, en sýningin 

er merkt „Landnám á Íslandi“, þó það sé einnig fjallað um landnám á Grænlandi og Norður-

Ameríku. Óvíst er einnig hvort að sýningin um Vog í Höfnum sé sjálfstæð sýning, eða hvort 

hún sé hluti af sýningu sem spannar allt sýningarrýmið. Ef um það fyrra er að ræða, þyrfti að 

afmarka Vogasýninguna betur. Ef um það seinna væri að ræða mætti endurhugsa sýninguna 

þannig að allir sýningarhlutar hafi skýrari tengsl við hvorn annan. Höfundur þessarar 

ritgerðar fékk þá tilfinningu þegar gengið var inn á sýninguna að ekki hafi verið hugsað um 

sýninguna í heild sinni né að það hafi verið hugsað mikið út í samhengi, heldur hafi verið 

reynt að koma sem mestum upplýsingum fyrir í mjög litlu rými. Það er eins og sópað hafi 

verið saman öllu því sem sýningin átti til um víkingatímann og því hent saman inn í 

sýningarrýmið. 

 Ef einblínt er aðeins á Vogasýninguna er pláss fyrir margar úrbætur þar. Fyrst og 

fremst vantar lokaniðurstöður rannsóknarinnar, en margar nýjar upplýsingar hafa komið 

fram síðan sýningin var sett upp. Tilgáturnar sem Bjarni hefur sett fram varðandi skálann 

hafa styrkst með árunum og nýjar hafa komið fram, m.a. að önnur hús en skálinn fundust þar 

og magn gripanna sem grafnir voru upp. Þar eru aðeins til sýnis gripir frá fyrsta 

uppgraftarárinu og hægt væri að bæta við gripum frá seinni árum. Í uppgreftrinum komu 

fram miklar upplýsingar um skálann, t.d. um hvernig hann var byggður, og hægt væri að gefa 

betri mynd af því hvernig fólk lifði í híbýlum sínum á víkingatímanum. Það er gríðarlegt magn 

upplýsinga sem komu í ljós í uppgreftinum sem ekki kom fram í sýningunni. Þessar 

upplýsingar gætu gefið meiri dýpt í sögu staðarins og til hvers hann var notaður. Úr þessu 

væri hægt að bæta með ýmsum leiðum, hvort sem það væri með því að bæta við 

sýningarkössum, textum og myndum, eða með því að bæta tölvutækni í sýninguna og koma 

upplýsingunum á framfæri á stafrænu formi. 

 Eins og fram hefur komið hér að ofan eru á sýningunni margar ljósmyndir, en ekki 

tengjast þær allar Vogi í Höfnum. Velta má fyrir sér hvort að allar ljósmyndirnar eigi heima á 

sýningunni. Mat höfundar er að þær sem tengjast ekki Vogi í Höfnum eigi ekki heima í 
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sýningarkössunum miðað við þær forsendur sem nú er boðið upp á, en lítið er unnið með 

tengingar á milli efnisatriða. Það mætti hins vegar staðsetja þær annarsstaðar í 

sýningarsalnum til að sýna dæmi um aðra gripi sem fundist hafa frá tímum landnáms á 

Íslandi. 

 Sýningin um Vog í Höfnum, eins og hún stendur núna, gefur ágæta hugmynd um hvað 

haft var fyrir stafni í húsinu. Með gripunum sem til sýnis eru er komin góð heildarmynd af 

daglegu lífi fólks frá tímum landnáms. Fólk veiddi sér til matar og hafði með sér dýr, notaði 

ýmis verkfæri, saumaði og gerði við fötin sín, lýsti upp hýbýli sín með lýsi og langeldi, og hafði 

einnig með sér önnur verðmæti eins og perlur. Í þessari ritgerð hafa verið settar fram tillögur 

um hvaða gripum hægt væri að bæta við á sýninguna, t.d. til að sýna fram á meiri 

fjölbreytileika í verkfærum. Hundruðir gripa fundust í Vogi, en margir þeirra bæta ekki 

endilega við neinni vitneskju eða fróðleik. Samt sem áður, væri hægt að veita meiri 

upplýsingar um hversu viðamikil rannsóknin var, hversu margir gripir fundust og hvert 

samhengi þeirra sé. Það gæti gefið safngestum tækifæri til að gera sér betri grein fyrir því að 

fornleifarannsókn, líkt og sú sem fór fram í Vogi í Höfnum, er gríðarlega flókið ferli sem gefur 

af sér ríkulegt efni. Þetta ferli og magn upplýsinganna sem uppgröfturinn gaf af sér skreppur 

hins vegar töluvert saman í sýningunni í Víkingaheimum og gerir í raun mikið minna úr 

uppgreftrinum og staðnum en hann á skilið. Vogur í Höfnum er merkilegur fornleifafundur 

sem gefur góða sýn í landnám á Íslandi og hvernig lifnaðarhættir fólks voru á þeim tíma. 

Þetta er fundur sem á skilið að fá góða framsetningu og það er miður að lunganum af 

upplýsingunum sem rannsóknin gaf af sér sé ekki miðlað með kraftmeiri hætti. 
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