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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að bera skráðar heimildir um staðarhúsin í Skálholti 

fyrir Suðurlandsskjálftann 1784 saman við niðurstöður fornleifarannsókna á sömu 

húsum, með það að markmiði hvort hægt er að sjá fyrir sér hvernig var innhorfs í 

veglegum 18. aldar húsum á Íslandi. 

 Heimildir um húsin í Skálholti er að finna í Biskupsskjalasafni Íslands í 

Þjóðskjalasafni Íslands. Skýrslur Fornleifarannsókna á húsunum í Skálholti er að 

finna í Þjóðdeild Landsbókasafns Íslands og hjá Fornleifastofnun Íslands.  

 Í ritgerðinni er saga Skálholtsstaða reifuð lítillega, fjallað er um aðrar 

ritheimildir um forna húsagerð á Íslandi og fornleifarannsóknir ásamt því að aðferð 

ritgerðarinnar er lýst. Eftir það er farið í það að skoða húsin í Skálholti eitt af öðru. 

Aðeins eru skoðuð hús sem voru við stóran megingang húsanna. Of mikið verk væri 

fyrir þetta verkefni að skoða öll hús sem koma fyrir í biskupsskjalasafni og 

fornleifarannsóknunum. Þau hús sem eru skoðuð eru megingangur sem hefur 

norðurdyr og kalldyr, hús skólastarfseminnar, sýruklefi, geymsla, borðsalur skólapilta, 

búr, kjötskemma, malara- og prestshús og að lokum húsakynni biskups. Farið er í 

húsin eitt af öðru í hring. Byrjað er á norðaustasta húsinu við meginganginn, 

skólaeiningunni, og farið niður meginganginn, síðan upp hann aftur og endað á 

biskupshúsunum. 

 Niðurstaðan er að það er hægt að sjá fyrir sér vegleg hús 18. aldar á Íslandi 

með því að bera saman tvær mismunandi gerðir skýrslna. Takmörk hljóta þó alltaf að 

vera á svona rannsóknum þar sem aðeins er hægt að sjá húsin með augum þeirra sem 

skrifa skýrslurnar. Síðan er það aðeins sýn höfundar sem kemst í ritgerð sem þessa. 

Svona rannsóknir eru áhugaverðar og ættu að gefa tækifæri til frekari rannsókna á 

húsagerð Íslendinga í meira en 1000 ár. Áhugavert væri einnig að gera 

samanburðarannsóknir á húsum almennings í landinu á sama tíma. 
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1 Inngangur 

Markmiðið með þessari rannsókn er að sýna hvernig umhorfs var í veglegu gangahúsi 

í Skálholti sem bar heitið Staðarhús. Til þess að vinna að markmiðinu eru tvö form 

skjala notaðar, úttektir  biskupsstólsins skrifaðar 1754 og 1764 auk skýrslna 

fornleifarannsókna á sama húsi 2002-2007. Áhugavert er að komast að því hvort þessi 

gögn leyfi sýn inn í húsið til þess að geta lýst þeim og svara þar með þeirri 

rannsóknarspurningu, hvort hægt er að sjá fyrir sér hvernig umhorfs var í veglegum 

gangabæ? Að nota upplýsingar mismunandi gagna um staðarhús í Skálholti gefur færi 

á að sjá fyrir sér hvernig umhorfs var í gangahúsi þeirra, rétt áður en það hrundi í 

Suðurlandsskjálftanum á 18. öld. Þetta dæmi sýnir ekki fram á hvernig umhorfs var í 

húsakynnum almennings í landinu, heldur aðeins í húsakynnum yfirstéttar. 

Gangahúsið var stór húsaþyrping sunnan við núverandi og þáverandi dómkirkju sem 

skemmdist og varð óíbúðarhæft eftir Suðurlandsskjálfta 14. og 16. ágúst 1784. 

Tímabil byggðakjarnans í rannsókninni eru embættisár biskupanna Ólafs Gíslasonar 

og Finns Jónssonar árin 1747-1785.1 Kveikjan á þessari rannsókn var hugmynd sem 

kom frá Lísabetu Guðmundsdóttur fornleifafræðingi við vinnu á fornleifum í Skálholti 

haustið 2016, þar sem verið var að leita að 17. aldar prentsmiðju vestan megin við 

dómkirkjuna í Skálholti. Hugmyndin laut að því að rannsaka hvort hægt sé að sjá inn í 

fornleifarnar eins og þær voru upphaflega með því að bera ritaðar heimildir saman við 

niðurstöður fornleifarannsókna. Höfundi þessarar ritgerðar fannst hugmyndin 

áhugaverð og hún lagðist í þetta verkefni að skoða hvort hægt sé að upplifa líf og 

umhverfi horfinna tíma í húsum landsmanna á meðan helstu byggingarefni voru torf, 

grjót og timbur. Í meira en þúsund ár var byggt með þessum hætti hérlendis og voru 

húsin misgóð.  

 Mótunarafl íslenskrar húsasögu frá landnámi eru nokkrar og má þar nefna 

staðsetning á landi, veðurfar og aðgengi að byggingarefni, miklar jarðhræringar og 

eldgos ásamt efnahag landsmanna og mannfæð. Áhrif frá öðrum þjóðum voru 

takmörkuð lengi vel en þegar leið á 18. öld fóru að berast hugmyndir um betri híbýli.2 

Staðarhús í Skálholti var með þeim veglegustu á þessum tíma. Lýsingar eru til af 

ástandi húsanna þar sem þarna fór fram opinber starfsemi sem var að mennta unga 

menn til metorða ásamt því að hýsa Skálholtsbiskup og fjölskyldu hans. Mögulegar 

																																																								
1 Guðrún Ása Grímsdóttir og Jón Þ. Þór, Saga biskupsstólanna, bls. 854. 
2 Hjörleifur Stefánsson, Andi Reykjavíkur, bls. 42-43. 
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og áhugaverðar áframhaldandi samanburðarrannsóknir gætu verið um hús almennings 

í landinu á sama tíma.  

 Gangahúsið var þyrping húsa tengd saman með einum aðalgangi. Mörg önnur 

hús voru umhverfis ganginn. Rannsóknin takmarkast að því leyti að hún nær ekki yfir 

öll húsakynnin í Skálholti heldur aðeins þau sem voru við megingang 

húsaþyrpingarinnar. Húsin við meginganginn voru vistarverur skólapilta, skólinn 

þeirra og borðsalur ásamt vistarverum sumra starfsmanna. Einnig voru þarna 

skemmur, geymslur og búr. Hús biskupsins verða meðtalin í þessari rannsókn þar sem 

þau höfðu eitt sinn verið tengd við aðalganginn. 

 Í rannsókninni er stuðst við tvær úttektir frá árunum 1754 og 1764. Úttekt 

1754 var gerð þegar Finnur Jónsson tók við biskupsembættinu í Skálholti. Úttekt 1764 

var gerð þegar Finnur tók aftur við fjárreiðum skólans sem höfðu verið aðskilin 

biskupsembættinu síðan 1757. Í lok ritgerðarinnar er viðauki sem inniheldur stafrétta 

uppskrift af mestum hluta textans í fyrrnefndum skýrslum biskupsskjalasafnsins. Erfitt 

var að fylgja blaðsíðunúmerum í upprunabókum biskupsskjalanna þar sem númeratal 

blaðsíðnanna er ónákvæmt. Við að skrifa upp textann auðkenni ég blaðsíðunúmer 

með því að nota þau númer sem koma fyrir á blaðsíðunum. Um 18. aldar texta er það 

að segja að mikið er um notkun sérstakra tákna og latneskra orða. Í uppskrifuðum 

úttektar- og afhendingarskjölum eru latnesk orð skáletruð og orð sem innihalda á, ó 

eða ö eru skrifuð þannig þó þessir stafir séu táknaðir öðruvísi en gert er í dag. Öðru er 

haldið óbreyttu fyrir utan notkun á há- og lágstöfum. Oft er ekki hægt að lesa í stafina 

hvort um sé að ræða hástaf eða lágstaf, þess vegna er farin sú leið að hafa lágstafi 

nema í persónunöfnum. Sjaldan sést punktur á eftir setningu, stundum er komma eða 

semíkomma, það er látið halda sér eða settur punktur. Reynt er að finna út úr því 

þegar ný setning hefst og hefja hana með hástaf.   

 Áður en hafist var handa á þessari rannsókn var samband haft við Gavin Lucas 

fornleifafræðing, einn af stjórnendum fornleifarannsóknanna á staðarhúsunum í 

Skálholti. Hann vísaði á skýrslurnar og sendi eina þeirra og er honum þakkað fyrir 

liðlegheitin. 
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1.1 Skálholt 

Ísleifur Gissurarson tók fyrstur Íslendinga biskupavígslu árið 1056 og bjó í Skálholti, 

sem hann átti. Með konu sinni Döllu Þorvaldsdóttur eignuðust þau þrjá syni, einn 

þeirra hét Gissur og tók við af föður sínum 1082.3 Gissur gaf staðinn til biskupsseturs 

og byggði fyrstu dómkirkju og skóla á Íslandi.4 Svo fékk hann það leitt í lög að þar 

skyldi vera biskupsstóll.5 Árið 1105 var tekin ákvörðun um að skipta landinu í tvö 

biskupsdæmi með stofnun biskupsdóms að Hólum. Jón Ögmundsson var síðan vígður 

til biskups þar árið eftir 29. apríl 1106.6 Í gegnum árin urðu nokkrar endurnýjanir og 

umbætur á byggingum Skálholts og þar á meðal kirknanna.7 Mikil starfsemi fór fram 

á staðnum og með tilkomu tíundarlöggjafarinnar árið 1096 óx hann og varð að miklu 

menningarsetri.8 Nokkrir brunar urðu á byggingum í Skálholti og árið 1630 brunnu 

dómkirkjan og flest húsin á staðnum. Í brunanum urðu mikil verðmæti eldinum að 

bráð, þar á meðal mikilvæg og ómetanleg skjöl ásamt bókum.9 Mikill fjöldi manns var 

ávallt í Skálholti  og í fyrsta manntalinu sem gert var á Íslandi árið 1703 voru íbúar 

110 talsins.10 Í prentaðri útgáfu eru reyndar 111 manns skráðir og virðist Jón 

Bjarnason 15 ára skólapilt vanta í frumskjöl manntalsins.11 

 Allt frá dögum Gissurar Ísleifssonar var skóli í Skálholti en skömmu eftir 

siðaskiptin komu opinber fyrirmæli um skólahald á biskupssetrunum báðum. 

Fyrirmælin komu í formi konungslegs tilskipunarbréfs frá Kristjáni III árið 1552 um 

að reknir skyldu opinberir skólar fyrir pilta. Þessi tilskipun gilti í Skálholti fram á 

skólaveturinn 1784-1785 þegar skólinn féll niður og var fluttur til Reykjavíkur í 

kjölfar Suðurlandsskjálftans.12 Stóri jarðskjálftinn 1784 skók undirlendi Suðurlands 

sem hafði í för með sér breytingar á landi og miklar skemmdir á mannvirkjum og flest 

hús í Skálholti fyrir utan dómkirkjuna féllu.13 Árið á undan, 1783, var einnig mjög 

																																																								
3 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár II, bls. 403; Guðrún Ása Grímsdóttir og Jón Þ. Þór, Saga 
biskupsstólanna, bls. 30. 
4 Björn K. Þórólfsson, Skrár Þjóðskjalasafns – III. Biskupsskjalasafn, bls. 8. 
5 Guðmundur Magnússon, „Íslensk höfuðból“, bls. 216; Guðrún Ása Grímsdóttir og Jón Þ. Þór, Saga 
biskupsstólanna, bls. 30. 
6 Björn K. Þórólfsson, Skrár Þjóðskjalasafns – III. Biskupsskjalasafn, bls. 8. 
7 Kristján Eldjárn og fl., Skálholt, bls. 21. 
8 Björn K. Þórólfsson, Skrár Þjóðskjalasafns – III. Biskupsskjalasafn, bls. 8; Kristni á Íslandi b.I, bls. 
201 
9 Guðmundur Magnússon, „Íslensk höfuðból“, bls. 227. 
10 ÞÍ. Rentukammer. D1/1, 5, 1703-1703. Manntalið 1703: Árnessýsla 
11 Manntal á Íslandi, bls. 542-543. 
12 Ágústa Edwald, „Skólapiltar í Skálholti“, bls. 9; Mjöll Snæsdóttir, „Skólahúsið í Skálholti“, bls. 89; 
Saga Íslands VIII, bls. 235. 
13 Saga Íslands VIII, bls. 232.	
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erfitt ábúendum í Skálholti þar sem áhrif Skaftárelda, svonefnd Móðuharðindi, tóku 

sinn toll af heilsu manna og búfjár.14 Dönsk stjórnvöld höfðu þess vegna fundið sig 

knúin fyrir Suðurlandsskjálftann til að endurskoða biskupsembættið vegna 

fjárhagserfiðleika tengda Móðuharðindunum.15 Ákvörðun um flutning biskupsstóls og 

skóla í Skálholti til Reykjavíkur kom svo með konungsúrskurði dagsett 29. apríl 

1785.16  

  Margir biskupar þjónuðu embættinu í Skálholti þangað til Finnur Jónsson var 

vígður og tók við að Ólafi Gíslasyni látnum árið 1754. Finnur var ekki hrifinn af því í 

byrjun að taka við embættinu í Skálholti því þá þurfti hann að yfirgefa söfnuð sinn 

sem hann hafði þjónað í 21 ár í Reykholti í Borgarfirði. Því baðst hann undan að taka 

við þessum nýjum skyldum og ekki bætti úr skák að þrengingar höfðu verið um 

fjárhagsmál biskupsdómsins síðan 1743 sem hann vildi vera laus við.17 Tímabil frá 

miðri 18. öld var landsmönnum mjög erfitt vegna erfiðra skilyrða í landinu. 

Náttúruhamfarir höfðu þau áhrif að tekjur frá bændum rýrnuðu til stólanna. Biskupar 

landsins vildu þess vegna gjarnan losna við forráð og ábyrgð sem fylgdi stól og skóla. 

Einnig fóru dönsk yfirvöld að hafa áhyggjur af þessu og með konungsbréfi skrifað 23. 

maí 1755 var níu manna nefnd skipuð til þess að vinna í því að aðskilja fjármál 

biskupsstóla og stólsskóla. Þetta gekk í gegn 1757.18 Biskupsstóll og stólsskóli voru 

eitt og sama embættið áður og saman myndaði þetta stólsforráðin. Vegna mjög erfiðra 

fjárhagsaðstæðna  sem tengdust náttúruhamförum var horft til þess að stólsforráð yrðu 

tekin af biskupum landsins og fengin sjálfstæðum ráðsmanni sem átti að sjá um 

reksturinn. Biskupar á Hólum og í Skálholti voru ekki hrifnir á því fyrirkomulagi að 

deila staðarforráðum með sjálfstæðum ráðsmanni.19 Árið 1764 tóku biskupar aftur við 

skólunum. Árið 1777 var síðan gerður fullur aðskilnaður milli stóls og skóla í 

Skálholti en tveimur árum síðar á Hólum.20 Með konungsúrskurði 29. apríl 1785 var 

ákveðið að selja jarðir Skálholtsstóls og flytja biskupsstól og skóla til Reykjavíkur 

ásamt því að setja biskup og kennara á föst laun. Vegna aldurs var Finni leyft að vera 

áfram í Skálholti og stjórna biskupsstólnum þaðan en sama ár sagði hann af sér 

																																																								
14 Saga Íslands VIII, bls. 204-208. 
15 Guðmundur Hálfdanarson, „Sala Skálholtsjarða“, bls. 75. 
16 Saga Íslands VIII, bls. 233. 
17 Guðrún Ása Grímsdóttir og Jón Þ. Þór, Saga biskupsstólanna, bls. 63-64. 
18 Björn K. Þórólfsson, Skrár Þjóðskjalasafns – III. Biskupsskjalasafn, bls. 54-55.	
19 Saga Íslands VIII. bls. 167-168; Kristni á Íslandi III, bls. 321. 
20 Björn K. Þórólfsson, Skrár Þjóðskjalasafns – III. Biskupsskjalasafn, bls. 54-55; Guðrún Ása 
Grímsdóttir og Jón Þ. Þór, Saga biskupsstólanna, bls. 63-64. 
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embættinu og Hannes tók við.21 Eftir að biskupsstóll lagðist niður í Skálholti varð 

jörðin eign annarra manna sem héldu áfram búskap.22 Finnur lést 23. júlí 1789 og 

Hannes bjó áfram í Skálholti eftir að hann tók við embættinu þó að búið væri að flytja 

embættið til Reykjavíkur eftir Suðurlandsskjálftann.23 Feðgarnir voru tveir síðustu 

biskuparnir í Skálholti.24 Hannes lést árið 1796 og næsti biskup bjó í Reykjavík.25 

Ferill biskupsembættisins í þeirri mynd sem það hafði lengi verið í á Íslandi endaði 

með konungsbréfi dagsettu annan október 1801 þegar Hólastóll og skóli voru einnig 

lagðir niður.26 

1.2 Ritheimildir 

Þær ritheimildir sem eru til rannsóknar í þessari ritgerð eru tvenn skjöl biskupsstólsins 

í Skálholti sem fjalla um ástand og verðmæti Staðarhúsanna, bæði húsin sjálf og 

innanstokksmuni. Þessi skjöl eru úttektar- og afhendingarskýrslur gerðar árin 1754 og 

1764. Allt var skráð í skýrslurnar, frá bókum, húsgögnum, húsum að öllu matarkyns.27 

Þessi skjöl má því kalla bókhald verðmæta sem fólust í híbýlunum sjálfum og allra 

annarra verðmæta í húsunum er tilheyrðu embættinu og starfsemi þess. Í úttektar- og 

afhendingarskjölum biskupsstólsins voru þessi hús kölluð staðarhús og mun höfundur 

einnig notast við það heiti hér. 

 Ákveðnar reglur voru til um fjárreiður stólanna og var hverjum biskupi ætlað 

að taka við og skila húsum, kirkju og öðrum mannvirkjum í góðu standi. Honum bar 

að halda við húsum og öðrum eignum stólsins fyrir næsta viðtakanda.28 Þess vegna 

voru haldnar úttektar- og afhendingarskrár yfir eignirnar sem voru afhentar á milli 

manna sem höfðu umsjón með þeim á meðan þeir gegndu embætti. Í úttektar- og 

afhendingarskýrslum má sjá hvernig húsakynni voru metin til fjár. Ákveðin takmörk 

hljóta samt að vera í skýrslunum þar sem erfitt er að segja til um hvað var helst tekið 

fram og hverju var sleppt. Mikil verðmæti lágu í hverskyns timburverki húsanna því 

erfitt var að komast yfir gott byggingartimbur í landinu hvort sem það var innflutt eða 

																																																								
21 Björn K. Þórólfsson, Skrár Þjóðskjalasafns – III. Biskupsskjalasafn, bls. 55. 
22 Guðmundur Magnússon, „Íslensk höfuðból“, bls. 228. 
23 Björn K. Þórólfsson, Skrár Þjóðskjalasafns – III. Biskupsskjalasafn, bls. 55. 
24 Páll Eggert Ólason. Íslenzkar æviskrár II, bls. 10-11; Vef, Ísmús. Íslenskur músík- og menningararfur, 
ismus.is, http://www.ismus.is/i/person/id-1005350. 
25 Guðrún Ása Grímsdóttir og Jón Þ. Þór, Saga biskupsstólanna, bls. 631. 
26 Guðrún Ása Grímsdóttir og Jón Þ. Þór, Saga biskupsstólanna, bls. 398-401. 
27 Björn K. Þórólfsson, Skrár Þjóðskjalasafns – III. Biskupsskjalasafn, bls. 52. 
28 Sama heimild. 
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rekaviður, þar sem lítill sem enginn skógarvöxtur var á Íslandi á þessum tíma.29 Það 

hefur verið merki um efnahag staðarins að geta haft þil á veggjum og fjalir á gólfum 

eins og sum staðar er sagt frá í úttektunum.  

 Í biskupsskjölunum kemur fram hverjir sáu um skýrslugerðina. Árið 1764 

voru mættir í Skálholt þeir Björn Markússon lögmaður og Þorsteinn Magnússon 

sýslumaður til að taka út staðinn. Árið 1754 voru það sýslumennirnir Brynjólfur 

Sigurðsson og Þorsteinn Magnússon að skipun Magnúsar Gíslasonar amtmanns, með 

aðstoð lögréttumannanna Páls og Bjarna Axelssona. Þessar skýrslur er að finna í 

biskupsskjalasafni í Þjóðskjalasafni Íslands.30  

1.3 Fornleifarannsóknir  

Mikill áhugi hefur verið fyrir sögu Skálholtsstaðar og á rannsóknum þar, sérstaklega 

er leið á 20. öldina þegar aukin tækifæri sköpuðust við að vinna við rannsóknir á 

Íslandi og vakning varð með þjóðinni að varðveita fornleifar Íslands. Allt frá 19. öld 

hafa áhugamenn farið í Skálholt, gengið um og skráð það sem þeim hefur fundist 

mikilvægt. Eftir að hlaða var byggð inn í miðjar fornleifar Staðarhúsanna í Skálholti 

árið 1902 voru sett viðurlög við öllum röskunum á íslenskum fornminjum.31  

Tvær stórar fornleifarannsóknir hafa farið fram í Skálholti. Fyrri rannsóknin hófst 

vegna áhuga á fornri virðingu staðarins og farið var í það að gera viðamikla 

fornleifarannsókn á kirkjustæði Skálholts áður en vegleg steinsteypukirkja var reist 

um miðja 20. öld. Rannsókninni stjórnaði Kristján Eldjárn árin 1954 til 1958 og 

beindust rannsóknirnar að kirkjuminjum staðarins.32 Bygging þessarar kirkju hófst 

1956 og var hún vígð 21. júlí 1963.33 Síðari fornleifarannsóknin fór fram sumrin 2002 

til 2007. Þeirri rannsókn stjórnuðu Gavin Lucas, Mjöll Snæsdóttir og Orri Vésteinsson. 

Hún var styrkt af Kristnihátíðarsjóði og Alþingi. Tímabil sem kom í ljós við seinni 

fornleifauppgröftinn var frá byrjun/miðri 17. öld til 20. aldar.34 Ástæðan fyrir seinni 

rannsókninni var að sumarið 1998 óskaði Sigurður Sigurðarson vígslubiskup eftir því 

við Fornleifastofnun Íslands að gerðar yrðu tillögur að nýjum athugunum á gamla 

bæjarstæðinu sunnan megin við kirkjuna.35 Tilgangur síðari fornleifarannsóknarinnar 

																																																								
29 Hörður Ágústsson, „Meistari Brynjólfur byggir ónstofu“, bls. 17. 
30 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 69 og 149. 
31 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson, Fornleifarannsóknir í Skálholti, bls.9. 
32 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson, Fornleifarannsóknir í Skálholti, bls. 4. 
33 Guðrún Ása Grímsdóttir og Jón Þ. Þór, Saga biskupsstólanna, bls. 152. 
34 Ágústa Edwald, „Skólapiltar í Skálholti“, bls. 9. 
35 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson, Fornleifarannsóknir í Skálholti, bls. 4. 
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var að varpa ljósi á 18. aldar bæinn áður en hann var yfirgefinn árið 1785. Einnig var 

henni ætlað að varpa ljósi á síðmiðaldabyggingar og efnismenningu á þessu tímabili 

eins og hún birtist í elítusamfélagi okkar á þessum tíma.36 Í þessari ritgerð er tekið 

mið af niðurstöðum seinni fornleifarannsóknanna um byggingaskeið fjögur, 1630/50–

1784 (e. Phase 4), vegna þess að það tímabil passar við tímabil skýrslna í 

biskupsskjalasafni. Í skýrslum fornleifarannsóknanna kemur fram að stuðst er við 

úttektir- og afhendingarskjöl í biskupsskjalasafni við  túlkun uppgraftargagna.37 

Byggingaskeið fjögur í fornleifarannsókninni nær frá brunanum 1630 og þar til 

bærinn var yfirgefinn í kjölfar jarðskjálftans 1784.38 Í dag fara enn fram 

fornleifarannsóknir í Skálholti og er núna verið að rannsaka byggingu vestan megin 

við kirkjuna.  

1.4 Fyrri rannsóknir 

Vegna þess að lítið stendur enn þá uppi af fornu byggingarlagi okkar er þekking á 

byggingarsögu okkar mikilvæg. Hörður Ágústsson gerði úttekt á þessu efni er hann 

skrifaði grein um ónstofur í torbæjum, en ónofnar voru eldstæði sem var byggt inn í 

veggi húsanna. Rannsóknir Harðar á samtímaheimildum á byggingarlagi okkar eru 

mjög mikilvægar.39 Hann stóð einnig fyrir útgáfu á stóru riti um rannsóknir sínar á 

íslenskri byggingararfleifð okkar með ágripi af húsagerðasögu frá 1750-1990, þar sem 

fjallað er um þróun á íslenska torfbænum frá upphafi.40 Önnur áhugaverð rannsókn 

var gerð á húsagerð Glaumbæjar í Skagafirði árið 2006, þar sem ætlunin var að 

rannsaka sögulega þróun torfhúsa á Íslandi með það að markmiði að finna út áhrif 

húsanna á heilsu þeirra sem bjuggu í svona húsum.41 Hjörleifur Stefánsson gaf út 

bókina Af jörðu árið 2013 sem fjallar um rannsókn hans á þessari húsagerð á Íslandi. 

Fornleifarannsóknir eru sterkur þáttur í öflun upplýsinga um fyrra byggingarlag á 

Íslandi og hafa komið í ljós úr þeim rannsóknum byggingartæknifræðileg atriði sem 

áður var ekki vitað um.42 

 

																																																								
36 Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 4. 
37 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 4. 
38 Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 6. 
39 Hörður Ágústsson, „Meistari Brynjólfur byggir ónstofu“, bls. 12-68; Gavin Lucas o.fl., 
Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 9. 
40 Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleifð b.I-II. 
41 Joost van Hoof og Froukje van Dijken, „The historical turf farms of Iceland“, bls. 1023-1024. 
42 Hjörleifur Stefánsson, Af jörðu, bls. 8-9. 



	

12 

1.5 Aðferð 

Rannsóknaraðferð ritgerðarinnar er að nota upplýsingar sem úttektir og afhendingar 

biskupstólssins frá 1754 og 1764 gefa um húsin við megingang staðarhúsa, ásamt 

niðurstöðum fornleifarannsókna á sömu húsum fljótlega eftir aldamótin 2000. Lagt 

verður mat á það hvort samræmi er á milli þess sem var skrifað í úttektunum og þess 

sem kemur fram í fornleifaskýrslum. Þá má vonandi svara rannsóknarspurningunni 

með aðstoð þessara tveggja þátta: Hvernig var umhorfs í veglegum híbýlum á Íslandi 

þegar torf, grjót og timbur var helsta byggingarefni landsmanna? Til þess að leita 

svara við spurningunni er ákveðið byggingartímabil í fornleifaniðurstöðunum tekið 

fyrir sem passar við tímabil úttektanna, um miðbik 18. aldar. Teikningar 

fornleifaskýrslnanna og þær teikningar sem gerðar voru á miðri 18. öld, ásamt 

nákvæmum uppdrætti af staðnum jarðskjálftaárið 1784, eru mikilvægar til að hjálpa 

okkur við að staðsetja okkur inni í húsunum sjónrænt og fylgja þeim upplýsingum 

sem til eru um viðkomandi svæði innan byggingarinnar.43  

 Við sagnfræðilegar rannsóknir er oft stuðst við mikið af rituðum heimildum, 

einnig á það við um fornleifarannsóknir. Mikið er til af heimildum um Skálholt sem 

hægt er að vinna samhliða fornleifarannsóknum. Hvort samspil ritheimilda og 

fornleifa sýni fram á tengsl er erfitt að sjá fyrir fyrirfram. Vitneskjan sem gæti komið 

úr svona samspili gæti gefið upplýsingar um hluti sem tengjast lítið saman og því er 

lítill tilgangur í því að bera þau saman. Oft koma fornleifarannsóknir fram með nýjar 

upplýsingar sem ekki hefur verið vitað um áður. Samband fornleifarannsókna og 

ritaðra heimilda getur því verið á nokkra vegu. Í fyrsta lagi veita ritheimildir 

upplýsingar sem vantar í fornleifarnar eða þá öfugt. Í öðru lagi segja ritheimildirnar 

og fornleifarnar nákvæmlega það sama og í þriðja lagi ber þeim ekki saman. Ef þeim 

ber ekki saman er líklegt að við höfum misskilið eitthvað eða gleymt að taka eitthvað 

með í reikninginn, sem eru í raun forvitnilegustu aðstæðurnar.44 

 Húsagerð Skálholts á því tímabili sem skoðað er í þessari ritgerð var svokölluð 

gangagerð og var algengasta byggingarlagið á Íslandi á 18. öld. Helsta byggingarefnið  

voru veggir hlaðnir úr torfi og grjóti, síðan var timburgrind að innan sem hélt uppi 

þakinu. Fyrst var algengast að nota ásaþak en síðan sperruþak. Á þökin var torf lagt á 

hellur, reisifjöl, skarsúð eða beint á rafta og langbönd. Þetta byggingarlag var á undan 

hinu svokölluðu burstabæjargerð sem kom fram við lok 18. aldar og var allsráðandi 
																																																								
43 Guðmundur Magnússon, „Íslensk höfuðból“, bls. 226; Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 11. 
44 Mjöll Snæsdóttir, „Skólahúsið í Skálholti“, bls. 93. 
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fram á 20. öld. Gólf voru síðan ýmist moldargólf, stundum hellulögð eða með 

timburfjölum.45  

 Inn í staðarhús í Skálholti var gengið inn um aðaldyrnar að norðan, þar sem 

komið var inn í langan gang. Innan af ganginum var gengið inn í aðrar byggingar eða 

vistarverur. Síðan eru allar vistarverur teknar fyrir einni af annarri. Fyrst er farið inn í 

rými á vinstri hönd. Það eru allar byggingarnar sem snúa í austur. Síðan er snúið við á 

enda gangsins og aftur gengið inn um allar vistarverur á vinstri hönd nema að núna 

snúa byggingarnar allar í vestur. Byrjað er á skólabyggingunum og endað í 

vistarverum biskupsins. Þannig eru öll húsin og/eða skemmurnar, sem gengið er inn í 

frá megingangi húsaþyrpingarinnar, tekin fyrir hvert af öðru. Skálholt var alltaf 

mikilvæg miðstöð menntunar drengja fram að jarðskjálftanum.46 Ekki verður farið 

sérstaklega í það að segja frá skólastarfseminni þar sem það hefur verið gert áður í 

öðrum rannsóknum. Hér verður reynt að fara fordómalaust inn í rýmin frá 

meginganginum og þeim lýst eftir bestu getu.  

 Í næsta kafla verða staðarhúsin tekin fyrir og eru myndir sem og teikningar úr 

fornleifaskýrslunum notaðar til þess að auðvelda skilning á legu og stöðu þeirra. Á 

eftir samantekt og niðurstöðukaflanum er viðauki sem inniheldur stafrétta útgáfu á 

úttektunum. 

 2 Staðarhúsin í Skálholti 

Dómkirkjan stendur á hæð og trónir yfir öðrum byggingum sem eru henni flest á 

suðurhlið. Langt í suðri stendur Vörðufell með vötn umhverfis og undirstrikar fegurð 

landlagsins. Undirlendið er mýrlent og aðeins hallaði niður á  

byggingakjarna staðarhúsa frá kirkjustæðinu. Byggingarform var svokallað gangahús, 

sem var algengasta byggingarform hérlendis áður en burstabæjahús urðu vinsælust á 

19. öld. Sú aðferð að tengja saman mörg hús með gangi hentaði vel við íslenskar 

aðstæður og elstu dæmi um gangahús hérlendis eru talin vera frá 15. til 16. öld.47 Í 

byggingakjarna Skálholts var fjöldi húsa of mikill til þess að hægt væri að hafa þau öll 

innangeng frá einum og sama ganginum. Aðrar byggingar voru staðsettar sunnan og 

																																																								
45 Bjarki Bjarnason, Ísland í aldanna rás 1700 – 1799, bls. 276. 
46 Guðmundur Magnússon, „Íslensk höfuðból“, bls. 224. 
47 Kristján Eldjárn, „Tvennar bæjarrústir frá seinni öldum“, bls. 102-115; Sigríður Sigurðardóttir, 
„Þróun torfbæja“, bls. 9; Joost van Hoof og Froukje van Dijken, „The historical turf farms of Iceland“, 
bls. 1026. 
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vestan megin við gangabæinn.48 Á mynd 1, sem teiknuð var af óþekktum aðila 

snemma á 18. öld, sést vel hvernig hús og skemmur tengjast einum löngum 

megingangi. Efst trónir kirkjan, skólaeiningin tengist henni með undirgöngum. 

Vinstra megin eru bústaður biskupsins tengd við meginganginn, neðst frá vinstri eru 

kjötskemma, búr og borðsalur skólapilta. 

 
Mynd 1. Teikning af húsunum snemma á 18. öld.49 
 

Margar byggingar voru í Skálholti en hér verður aðeins lýst húsunum sem tengjast 

langa ganginum sem í þessari ritgerð verður kallaður megingangur.   

 Meginskýrslan  í þessari rannsókn er gerð í ágústmánuði 1764. Tilefnið var að 

biskupar fengu nú aftur fjárstjórn stólanna sem þeir höfðu afsalað sér árið 1757 (sjá 

hér á bls. 8). Þessi skýrsla ber heitið „Husanna uttekt og afhending“ og verður 

framvegis kölluð „úttektin 1764“. Vegna lítilla lýsinga í úttekt 1764 á 

biskupshúsunum voru úttektir á þeim húsum skoðaðar í skýrslu frá 1754 til þess að fá 

betri mynd af þeim. Sú skýrsla var gerð þegar Finnur tók við embættinu af erfingjum 

forvera síns, Ólafs Gíslasonar. Skýrsla 1754 verður kölluð „úttektin 1754“. Í 

úttektunum er oft talað um mælieininguna stafgólf. Í Orðabanka íslenskrar málstöðvar 
																																																								
48 Ágústa Edwald, „Skólapiltar í Skálholti“, bls. 11-12. 
49 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 11. 
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kemur fram að eitt stafgólf hafi verið bil milli tveggja stafa eða súlna í byggingu.50 

Samkvæmt Herði Ágústsyni var stafgólf 1,8 metrar.51 Í þessari ritgerð er erfitt að bera 

saman áætlaða lengd við staðlaða lengd. Því er það ekki reynt. 

 Megingangur staðarhúsa sneri í norður og suður og honum hallaði niður til 

suðurs. Fornleifaskýrslur sýna að gólfflötur húsanna vestan megin gangsins stóð 

hærra en gólf húsanna austan megin.52 Þar sem staðsetning byggðakjarnans var aðeins 

aflíðandi frá kirkjunni var líklega mikið vatn sem rann niður jarðveginn og undir 

húsin. Flókið holræsakerfi þurfti til að veita vatninu frá húsunum, eða öllu heldur 

undir þau og þaðan út. Í fornleifaskýrslunum koma þessi ræsi vel í ljós.  

Í þessari ritgerð er byrjað á því að lýsa inngangi inn í húsin og svo farið inn í 

byggingarnar hverja af annarri, fyrst í austurátt og síðan í vesturátt. Aðalinngangurinn 

var að norðan um svokallaðar norðurdyr. Fyrstu fjórir inngangarnir í ganginum í 

austurátt eru byggingar að skólaeiningunni, svo að sýruklefanum, þá að inngangi að 

stórri geymslu og loks við enda ganganna eru borðsalur skólapilta, stórabúrið og 

kjötskemman. Suðurendi aðalgangsins var á milli borðsals og búrs. Hurðin á milli á 

suðurenda gangsins var nefnd kalldyr. Þegar þarna er komið við sögu og búið að 

skoða borðsalinn og húsin gengt þeim er snúið við og gengið aftur upp ganginn. 

Vestan megin við ganginn eru heimildir um aðeins einn inngang til vinstri fyrir utan 

inngang búrsins neðst á ganginum. Það er inngangur að malara- og prestshúsum. Að 

lokum verður að ganga upp ganginn og alveg út á kirkjustéttina aftur og horfa til 

vestur til að sjá biskupseininguna þeim megin við meginganginn. Í þessari ritgerð er 

þess freistað að ganga inn í biskupshúsin um göngin frá meginganginum, eins og 

göngin þangað hafi verið opin.  

 Tilgangur með myndum sem koma fyrir í ritgerðinni er að hjálpa til við að 

staðsetja sig inni í byggingunum og auðvelda þannig hugarferð inn í þau. Á 

myndunum koma fyrir númer úr fornleifaskýrslunum. Þessi númer eru notuð hér líka 

til að auðvelda lesanda að staðsetja sig inn í rýmunum. Sum rýmin hafa tvö númer og 

eru myndirnar þá birtar saman til að auðvelda skilning á númerunum á myndunum, 

þegar um tvö númer er að ræða á sama rými. Þess skal getið að allar myndir í 

ritgerðinni eru birtar með leyfi höfundar þar sem þær eru teknar. Næstu þrjár myndir 

eru: Uppdráttur frá 18. öld gerður af Auguste Mayers frá 1784 eftir Victor Lottin. 
																																																								
50 orðabók.is, „stafgólf“, 
http://ordabanki.hi.is/wordbank/terminfo?idTerm=319721&mainlanguage=EN, sótt 15. nóv. 2016. 
51 Hörður Ágústsson, „Húsakostur á höfuðbólum“, bls. 8. 
52 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 21. 
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Önnur myndin er niðurstöðumynd af fornleifauppgrefti á húsunum á því tímabili sem 

ritgerðin fjallar um. Þessar tvær myndir eru fengnar úr fornleifaskýrslu í Skálholti 

2003. Þriðja myndin er fornleifa-, bráðabrigðauppdráttur húsanna á 17. og 18. öld sem 

er fengin úr lokaskýrslu á fornleifarannsóknunum á Staðarhúsunum í Skálholti 2002-

2006. 

 
Mynd 2. Uppdráttur af Skálholti 1784.53 Aðeins eru unnið með upplýsingar á húsum 
umhverfis langa ganginn á myndinni í hægri fjórðungi myndarinnar. 

 
Mynd 3. Myndin sýnir teikningu á byggingarstigi 4 (e. phase 4), tímabilið 1630-1785 
skv. fornleifauppgrefti.54 Inn á myndina vantar borðsal [690], búr [1335] og 
kjötskemmu [1680]. 

																																																								
53 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 11. 
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Mynd 4. Kjarni Staðarhúsa á 17. og 18. öld, bráðabirgðauppdráttur.55 Hérna sjást 
betur biskupshúsin vestan við megingöngin. Ekki verður fjallað um svæðin/húsin sem 
hafa númerin [1101], [1257], [1295], [691], [421] og [1320]. 
 

Það er mjög hjálplegt að virða fyrir sér þessar myndir þegar húsin eru skoðuð, bæði til 

þess að átta sig á staðháttum innan húsanna og afstöðuna á milli þeirra. Myndirnar 

snúa allar í norður fyrir utan myndirnar í kafla 2.1 þar sem þeim er snúið við til að 

samsvara við ljósmynd sem er með þeim. 

2.1 Megingangur 

Við kirkjustéttina á Skálholti var aðalinngangur staðarhúsanna, sem var kallaður 

norðurdyr. Megingangurinn [30] var alveg norðanverður á húsaþyrpingunni og inn 

um hann var gengið inn í langan og beinan gang sem hallaði aðeins niður á við. 

Sunnan megin gangsins voru aðrar dyr sem voru nefndar kalldyr. Úttektin 1764 

greinir frá gangi sem er fjögur stafgólf að fyrstu herbergjadyrum, sem eru líklega að 

inngangi skólaeiningarinnar. Húsið stendur undir grind úr greni með syllum, sperrum, 

bitum og stöfum. Svo er útliti gangsins lýst frá herbergjadyrum að kalldyrum sem 

flatreftum gangi með fornum grenivið.56  

 

																																																																																																																																																															
54 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 10. 
55 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 11. 
56 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 161/15. 
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Mynd 5.                                                     Mynd 6.  Mynd 7. 
Megingangur [30].57 Á ljósmyndinni sest vel móta fyrir vatnsrennunni í ganginum. 
Vörðufell er ásýndar. Horft er inn að norðan í átt til suðurs og næsti inngangur sem 
sést til vinstri er til skólaeiningarinnar. Seinni tveim myndunum er snúið við svo þær 
samsvari ljósmyndinni. Myndirnar eru allar af sama ganginum. 
 

Inngangurinn hefur líklega verið hár til lofts en loftið í ganginum sjálfum flatt. Þegar 

farið var úr megingangi inn í aðrar byggingar, herbergi eða hús, var oftast gengið inn í 

önnur göng, nema að undanskildum borðsalnum og búrinu sem voru syðst á 

ganginum. Engin göng voru þar inn heldur var farið inn um dyr á þilveggjum sem 

aðskildu rýmin frá ganginum.  

Upphaflega var allt gólf gangsins hlaðið stórum steinhellum.58 Vatnsræsi 

mótað úr steinum var undir hellunum. Samkvæmt fornleifaskýrslu hefur breidd 

gangsins verið um 1,3 m. og svo hefur hann verið mjókkaður í 1 m. Suðurendi 

gangsins var breiðari. Stein- og torfveggir gangsins voru þiljaðir.59 Á vesturvegg 

gangsins syðst, við búrið, var steinn með áletrunina „Hallvarður“ sem er 

skemmtilegur vitnisburður um grafití 18. aldar.60 Ástandi ganganna er ekki lýst 

																																																								
57 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 10 og 13; Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-
2006, bls. 11. 
58 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 13. 
59 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 21. 
60 Gavin Lucas, Skálholt 2005, bls. 16; Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 
14. 
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sérstaklega í úttektinni 1764 nema frá norðurdyrum að herbergjadyrum þar sem 

veggir eru sagðir vera orðnir slæmir.61  

 Mikið fannst af gripum í göngunum og mest í nálægð við aðra innganga. Mest 

var af hlutum úr tré, textíl, gleri og leir, og mikið af hnöppum. Einnig fundust 

prjónaðir vettlingar og taflmaður skorinn í tré ásamt útskornu hnífskafti úr tré eða 

beini.62 

 Fyrsti viðkomustaður af meginganginum er inn í skólaeininguna. 

2.2 Skólaeiningin 

Fyrsti inngangur á hægri hönd þegar gengið er inn um norðurdyrnar er að göngum að 

skólaeiningunni sem hefur þrjá aðra innganga eða dyr. Það eru inngangar í göngin til 

kirkju, inn í skólaskálann og skólann, og að lokum inn í svefn- og sjúkrastofuna. Þessi 

göng hafa holræsi eins og megingöngin. Eftirfarandi eru myndir úr 

fornleifarannsóknum húsanna sem sýnir afstöðu þeirra við meginganginn. Á 

myndunum eru númer til að auðvelda staðsetningu. 

 

  
Mynd 8.            Mynd 9.  
Athugið að í þessari ritgerð hafa sum hús tvö númer eins og hús nr. [842] (sjá mynd 8) 
hefur einnig númerið [100] (sjá mynd 9) ásamt myndum [733]/[80] og [878]/[81]. 
 

2.2.1 Gangur til skólaskála  

Gangur til skólaskála [106] er fyrsti gangurinn í austurátt frá forstofu norðurdyra. 

Gangurinn var orðinn lélegur ef marka má úttektina 1764.63 Fyrsti inngangur til 

vinstri inn af þessum gangi er til undirganga sem lágu norður til kirkjunnar.64 Honum 

verður ekki nánar lýst hér. Fornleifaskýrslur eru fátækar af upplýsingum um ganginn 

til skólaskála þar sem hann hafði skaddast mikið vegna tuttugustu aldar 

byggingarframkvæmda.  

																																																								
61 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 161/15. 
62 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 13. 
63 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 161/15. 
64 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 12. 
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2.2.2 Skólaskálinn  

Til að komast inn í skólaskálann [733] / [80] er gengið inn ganginn frá 
megingöngunum í austurátt þangað þar sem inngangurinn er í enda þeirra. Húsið snýr 
í austur og vestur. Skólaskálinn er einhverskonar svefn- og íveruaðstaða piltanna sem 
stunduðu nám í Skálholti. Skólapiltar þurftu að hafa nægilegt pláss fyrir sig, hafa 
aðgang að rúmi og pláss fyrir kistil. Auk þess þurftu að rúmstæðin að vera 
sundurþiljuð með hurð. Þessu er lýst í tilskipun um skólahald frá 1746.65 Veggir 
stofunnar eru þiljaðir og með fimm lokrekkjum og rúmviði á hverja hlið. Samtals voru 
þarna 10 lokrekkjur sem u.þ.b. þrjátíu fimmtán ára og eldri skólapiltar deildu með 
sér.66 Skálinn hafði verið lagaður og mjókkaður sex árum áður með gömlum og nýjum 
við.67 Eins og í megingöngunum var vatnsræsi í gólfinu og merki um steinhellur yfir 
því.68 Þessi skáli hafði líklega aldrei timburgólf, heldur torfgólf úr blöndu af torfi og 
birkiberki. Þetta er 10 metra löng bygging og 3,2 metrar á breidd. Gólf skólaskálans 
mun hafa verið lægra en gólfið í ganginum frammi og gólfið í skólanum. 
Hæðarmunurinn milli gólfa var um 0,5 m. og timburtröppur hafa verið notaðar til að 
komast á milli rýma. Við austurendann á skálanum, við innganginn í skólann, var 
innskot eða forstofa u.þ.b. einni þrepahæð ofar en gólfið í skálanum. Þessi forstofa var 
1 m. á lengd og 3,2 m. á breidd.69  
 Veggurinn sem aðskildi skálann vestan megin við göngin var timburþil með 
hurð.70 Helstu fornleifafundir voru leirpípur, keramik, gler og textíll ásamt 
persónulegum hlutum eins og gler- og rafperlum, gler- og málmhnöppum, signethring  
og hnífapörum með silfurskreytingu.71 Einnig fundust hlutir til persónulegrar 
hirðingar eins og kambar og hárgreiður úr tré. Einnig fannst mikið magn af ílátum 
fyrir mat og drykk ásamt brotum úr kínversku postulíni.72 Allir fundir í 
fornleifarannsóknum eru lýsandi fyrir það sem fór fram í rýminu sem þeir finnast í. 
Aðrar aðstæður skipta líka máli, eins og hvernig persónulegir hlutir voru geymdir, svo 
sem ílát fyrir mat og drykk. Líklega má gera ráð fyrir því að piltarnir hafi nærst í 
borðsalnum frekar en inni í skólaskálanum, þó að það gæti hafa gerst annað slagið.  

																																																								
65 Alþingisbækur Íslands XIII, bls. 585. 
66 Ágústa Edwald, „Skólapiltar í Skálholti“,bls. 31; ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. 
m. 1726-1765, bls. 161/15 
67 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 165/15. 
68 Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 13. 
69 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 16-17; Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, 
bls. 10. 
70 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 11. 
71 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 17. 
72 Gavin Lucas o.fl, Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 10. 



	

21 

2.2.3 Konrektorshús (skólameistarahús) 

Í suðausturhorninu inn af skólaskálanum er lítið herbergi [734] staðsett á milli dyra til 

skóla og skólaskálans. Gólf þess er í sömu hæð og skólinn, um 0,5 m. hærra en gólfið 

í skólaskálanum og gólfið talið hafa verið úr timbri. Úr þessu rými er óvenjulegt 

steinþrep þar sem það er holað inn að miðju og var hugsanlega hluti af eldri 

byggingu.73 Erfitt var að átta sig á stærð herbergisins í uppgrefti vegna mikilla 

skemmda á svæðinu vegna hlöðubyggingar árið 1902.74 Ekkert kemur fram um þetta 

herbergi í úttektinni 1764. 

 Úr þessu herbergi inn af skólaskála piltanna er farið inn um lítinn gang til 

skólans sjálfs í austurátt. 

2.2.4 Skóli  

Skólaskálinn tengdist skólanum [878] / [81] með mjóum gangi í austurátt. Lega 

skólans var frá norðri til suðurs, gagnstætt á við skólaskálann sem var vestur austur. 

Skólinn sjálfur var sjö stafgólf með undirstokka samkvæmt úttektinni 1764, það er um 

12 metra langur.75 Fornleifaskýrsla frá árinu 2002-2006 segir að stærðin á 

byggingunni hafi á síðasta byggingaskeiði sínu verið 9,4 m. að lengd og 2,88 m. á 

breidd og hallað aðeins niður á við um 0,25 m. Norður og suðurgafl byggingarinnar 

hafði verið úr timbri á eldra byggingarskeiði en fyrir jarðskjálftann var búið að hlaða 

upp stein og torfvegg að norðanverðu.76 Útgöngudyr voru að sunnanverðu.77 

Byggingin hefur líklega verið ein hæð með risi, ef marka má úttektirnar, þar sem talað 

er um „niðri og undir súð“.78 Fornleifaskýrslurnar segja frá eldstæði eða ónofni 

byggðum inn í austurvegginn sem hafði tilheyrt eldra byggingarskeiði hússins. 

Austurveggurinn var mjög breiður, líklega til þess að halda hitanum inni í 

byggingunni út frá ónofninum og forðast íkveikju. Ónofn er eldstæði byggt inn í 

torfvegg.79 Með tímanum var ónofninum lokað og járnofn kom í staðinn. Lítil 

steinrenna var undir miðju gólfinu frá austri til vesturs án þess að hafa tengingu við 

																																																								
73 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 16; Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 
12. 
74 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 20. 
75 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 12. 
76 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 9; Mjöll Snæsdóttir, „Skólahúsið í 
Skálholti“, bls. 90. 
77 Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 12; Mjöll Snæsdóttir, „Skólahúsið í Skálholti“, bls. 90. 
78 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 12. 
79 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 9. 
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önnur dren.80 Í fornleifauppgrefti kom í ljós önnur steinrenna sem er talin hafa verið 

hluti af hitunarbúnaði stofunnar. Þessi steinrenna lá frá suðri til norður. Sunnan megin 

á rennunni var brotin steinhella sem hefur verið undir járnofninum. Yfir gólfinu voru 

timburfjalir.81 

 Í úttektunum er tekið fram að húsið standi undir miðslám, skakslám og slag 

syllum. Allt var þiljað í hólf og gólf. Á veggjum skólans niðri voru sex glergluggar. 

Undir súð voru fóðraðir bekkir umhverfis herbergið og einrekkjur og kamína. Það er 

e.t.v. aðeins ruglandi með staðsetningu kamínunnar innan skólans, þar sem hún er 

talin upp undir súð í úttektunum. Undir súð var einnig að finna sængur, borð, læstar 

hurðir og glerglugga. Þetta hús var í niðurníðslu árið 1764 og lá undir skemmdum 

vegna fúa.82 Í úttektinni 1754 kemur fram að í skólahúsinu hafi verið tilhöggvað 

timbur frá Noregi og að þar hafi verið átta glergluggar, tveimur fleiri en í úttektinni 

1764.83 

 Það sem einkennir þessa byggingu í fornleifarannsóknunum er hversu gömul 

hún hlýtur að hafa verið, bæði vegna ónofnsins í austurveggnum og vegna þess að 

mörg byggingarskeið komu í ljós.84 Í lokaskýrslu fornleifarannsóknanna er þess getið 

að svo virðist vera að getið sé upprunalegs hluta hússins í heimild frá 1674 þar sem 

talað er um ónstofu. Fundir úr skólastofunni voru mest naglar og gluggagler, 

tóbakspípur og áhöld til matar og drykkjar, nokkrir hnappar og bókarspennsl.85 

 Úr skólanum er aftur gengið í gegnum skólaskála pilta en núna í vesturátt, inn 

göngin að næsta rými á vinstri hönd sem var sjúkrastofa skólapilta en þar á undan 

svefnhús.  

2.2.5 Sjúkrastofa 

Sjúkrastofa [100] er bygging afsíðis innan gangsins, vestan megin við Skólaskálann 

og sunnan við dularfulla herbergið (sjá hér neðar). Þetta er fyrsta rýmið til hægri 

þegar gengið er um ganginn inn í skólaeininguna frá meginganginum. Þetta hús var í 

fyrstu tvær byggingar. Sjúkrastofan var yngri bygging og talin hafa verið byggð rétt 

fyrir 1784. Hún var 4,9  m. að lengd og 3,1 m. að breidd. Húsið hafði timburgólf og 

																																																								
80 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 19; Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 12; Mjöll Snæsdóttir, 
„Skólahúsið í Skálholti“, bls. 90-91. 
81 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 9; Mjöll Snæsdóttir, „Skólahúsið í 
Skálholti“, bls. 90. 
82 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 12 og 161/15. 
83 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 78-79. 
84 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 9. 
85 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 10. 
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undir því var hellulagt gólf.86 Eldri byggingin, svefnhús, var undir sjúkrastofu skv. 

fornleifarannsókn, líklega frá fyrri hluta 18. aldar. Staðsetning þess var í vestur og 

austurátt. Húsið er talið hafa verið um 2,5 m. að breidd og 5 m að lengd. Mikið fannst 

af gripum í þessu rými og í göngunum út úr húsinu fannst gullpeningur frá 1714.87 

Heiti húsanna gefur vísbendingu um notkun þeirra. Ekkert er talað um þetta hús í 

úttektinni 1764. Skólahöldurum var skylt að hafa sjúkrastofu fyrir skólapilta sem urðu 

veikir til þess að þeir þurftu ekki að liggja í rúmi hjá öðrum á meðan að þeir voru 

veikir. Einnig áttu piltarnir að fá þá þjónustu sem þeir þurftu á meðan þeir lágu í 

sóttarsæng.88 

 Frá sjúkrastofunni göngum við fram á skólagöngin aftur og förum um inngang 

að undirgöngum til kirkju. Þar fljótlega beygjum við til vinstri inn um dyr að öðru 

húsi sem er hér kallað dularfulla húsið. 

2.2.6 Dularfulla húsið 

Dularfulla húsið [901] er bygging sem er innangengd frá undirgöngum til kirkju 

vestan megin við svefnskálann. Húsið er dularfullt vegna þess að það kemur ekki fram 

á teikningum eða í úttektunum 1764 eða 1754. Þessi bygging uppgötvaðist við 

fornleifauppgröft 2003 og 2004. Í fornleifaskýrslum er hún talin vera frá seinni hluta 

17. aldar og 18. öld.  Hún mun hafa verið um 5 m. að lengd og 3,1 m. að breidd. 

Fundir úr þessu rými staðfesta tímabilið og benda til að þarna hafi verið svefnherbergi 

fyrir einn eða fleiri, e.t.v. í tengslum við skólann.89 Gólfið var úr blöndu af torfi og 

birkiberki eins og í skólaskálanum. Fundir voru margvíslegir og merkilegir hlutir eins 

og  textíll, leður, tréhlutir, gler og leir. Sérstaklega má nefna taflmann úr tré (líklega 

peð), fjaðurpenna og títiprjón úr gulli.90 

 Næsti viðkomustaður er sýruklefinn. Til þess að komast þangað þarf að fara 

aftur inn í gang skólaeiningarinnar og ganga fram á meginganginn aftur og beygja til 

vinstri, ganga stuttan spöl í suðurátt og fara inn um næsta gang til vinstri. 

																																																								
86 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 13. 
87 Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 14; Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 
13. 
88 Alþingisbækur Íslands, bls. 585. 
89 Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 13-14. 
90 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 12. 
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2.3 Sýruklefi 

Lítið kemur fram um sýruklefann [583] / [887] í úttektinni 1764 annað en að hann 

hafi verið með tveimur bitum, mæniás og árefti, og að fyrir húsinu hafi verið hurð.91 Í 

fornleifarannsóknum kemur fram gangur [1270] inn í sýruklefann sem var um 0,85 m. 

víður og 3,37 m. langur. Sýruklefinn sjálfur var aðeins 2 x 2 m. Veggir voru hlaðnir 

steini og gólf þakin steinhellum. Í raun var herbergið einn stór tankur gerður 

vatnsheldur með bláum leir og ferhyrndum trétanki sem hefur verið fylltur upp af sýru 

með fötu frá enda inngangsins. Vefnaðarbútar og hrosshár ásamt leir voru notuð til að 

fylla upp í göt, til að einangra og koma í veg fyrir leka. Upphaflega var þetta stærri 

klefi sem hafði tvö keröld fyrir sýru en var minnkaður á 18. öld.92 Eftirfarandi myndir 

eru af sýruklefanum. Tvær fyrri eru af seinni mynd klefans áður en hann var 

minnkaður um helming. Þriðja og síðasta myndin sýnir útlínur klefans þegar hann var 

stærri. 

 

   
Mynd 10.                              Mynd 11.                                  Mynd 12.  

Sýruklefinn [583] / [887]93 

 

 Til að komast inn í næsta herbergi er gengið út um ganginn á sýruklefanum, 

beygt til vinstri í suður og farið inn um næstu dyr á vinstri hönd á 

geymslubúrsskemmunni. 

2.4 Geymslubúrskemma 

Næsti inngangur frá meginganginum á vinstri hönd liggur inn í geymslu [689] sem 

fornleifaskýrslur telja að hafi verið byggð seint á 18. öld. Gólfhæð geymslunnar var 

töluvert hærra en gangnagólfið eða um einn metri og timburtröppur höfðu líklega 

verið upp í geymsluna. Húsið er talið hafa verið 4,5 m. á lengd og 2,5 m. á breidd. 

																																																								
91 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 16. 
92 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 14-15; Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 16; Gavin Lucas o.fl., 
Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 15. 
93 Gavin Lucas, Skálholht 2003, bls. 14. 
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Gólfið var þakið steinhellum.94 Ekki var hægt að finna örugga heimild um þetta rými í 

úttektinni 1764. Myndin sýnir geymsluna eins og fornleifarannsóknir telja að hún hafi 

litið út miðað við þau gögn sem fornleifafræðingarnir höfðu um þessa byggingu. 

 

 
Mynd 13. Geymslan [689].95 

 

 Þegar komið er út af göngum til geymslunnar er haldið er áfram að horfa til 

suðurs og næstu inngöngudyr eru að borðstofu skólapilta. Mesta breytingin á 

ganginum er hér, þar sem veggur sem skilur á milli borðstofu og megingangs er þil. 

Eins á við um vegginn við stórabúr sem farið er inn í á eftir borðstofu. 

2.5 Skólaborðstofa 

Syðst og austan megin við meginganginn og kalldyr er komið að stórum borðsal sem 

er sjö stafgólf undir súð og reisufjöl. Stofan er alþiljuð á aðra hlið og liggur þil eftir 

endilöngu húsinu. Þarna eru einnig skrálæstar dyr á þilvegg auk naglfastra bekkja 

umhverfis salinn og þrír brotnir glergluggar. Yfir borðstofunni er alþiljað loftherbergi 

með sex rúmum. Þarna inni eru einnig skemmdir af völdum vatns og fúi er kominn í 

þilveggina samkvæmt úttekt 1764.96 Næsta mynd sýnir afstöðu borðstofunnar miðað 

við meginganginn og greinilegt er að þarna voru engin göng.  

 

																																																								
94 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 15; Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 18; Gavin Lucas o.fl., 
Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 17. 
95 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 10. 
96 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 18-165/19; Gavin Lucas o.fl., 
Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 17. 
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Mynd 14. Borðstofa [690] skólapilta og kalldyr [1152] sjást á myndinni.97 

 Borðstofulýsingin í fornleifarannsóknunum segir frá sjö pörum af stoðholum 
sitthvoru megin við steinhlöðnu veggina. Um stærð kemur fram að innanmál 
borðstofunnar hafi verið 9,5 m. að lengd og 3,7 m. á breidd.98 Á teikningum og í 
fornleifaskýrslum má sjá að við austurenda borðsalarins hafi verið afþiljað herbergi.99 
Um hlutverk þess kemur ekkert fram. Fáir gripir fundust í borðstofunni.100 Þegar við 
göngum út úr henni erum við stödd syðst við enda megingangsins þar sem kalldyrnar 
eru á vinstri hönd. 
 Suðurendi megingangsins er breiðari en norðurendi hans. Dyrnar sem voru 
þarna megin voru kallaðar kalldyr.101 Gangurinn hafði bita, stafi, sperrur og langbönd. 
Að innan var það þiljað og ástand var orðið bágborið og aflagað af mikilli 
umgengni.102 Næstu rými sem verða skoðuð eru þau sem eru vestan megin við 
meginganginn. 

2.6 Stórabúr og kjötskemma 

Stórabúr og kjötskemma voru tvö stór hús við syðsta enda meginganganna, gengt 
borðsalnum vestan megin. Þetta voru tvær langar byggingar tengdar saman með 
mjóum og stuttum gangi. Gólfhæð húsanna var meiri en gólfhæð megingangsins og 
þurfti því að hafa þrep af stórabúrinu niður á meginganginn. Stærð húsanna var álíka 
en kjötskemman var aðeins stærri samkvæmt úttektunum. Næsta mynd er af Stórabúri 
[1335] og af kjötskemmu [1680]. Myndin sýnir einnig vel stutta og mjóa ganginn sem 
tengdi húsin saman. Eins og með borðstofu skólapilta var veggur stórabúrsins 
þilveggur við meginganginn. Kalldyr á suðurenda megingangsins hafa númerið [1152] 
á myndinni. 

																																																								
97 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 11. 
98 Gavin Lucas, Skálholt 2005, bls. 14. 
99 Gavin Lucas, Skálholt 2005, bls. 14. 
100 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 17. 
101 Íslensk orðabók, bls. 500 og 504. 
Orðmyndin karldyr er í Íslenskri orðabók í merkingunni aðaldyr. Því mætti spyrja sig að því hvort 
aðalinngangurinn hafi verið að sunnan en ekki að norðan? 
102 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 18-165/19 
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Mynd 15. sýnir kjötskemmu [1680] og stórabúr [1335]. Ekki er fjallað um rými [1320]  
í þessari ritgerð.103 
  

Má ætla að þarna hafi verið geymdur mjólkurmatur og fiskur.104 Samkvæmt reglugerð 

1746 um mataræði skólapilta áttu þeir að fá fiskmeti, mjólkurmat, mjölgrauta, 

stundum kjöt og baunir. Einnig brauð og kökur.105 

2.6.1 Stórabúr 

Stórabúr [1335] var sjö stafgólf og var nýuppgert árið 1764 og hafði verið mjókkað. Í 

úttektinni kemur fram að húsið hafi haft stafi og syllur, bita, sperrur og langborð 

ásamt grenigrind sem hélt uppi þakinu. Í báðum endum hússins voru þilveggir og 

skrálæstar hurðir. Spjöll voru á veggjum og það vantaði hurð.106  

Í fornleifaskýrslu kemur fram hús með átta stoðholum með reglulegu millibili 

milli kjötskemmu og megingangs. Vestan megin mjókkaði það. Þarna voru líklega 

geymd þurrkuð matvæli. Stærð hússins var 11,95 m. að lengd og 3,35 m. á breidd. Á 

miðju gólfinu var öskugólf og flögusteinar voru raðaðir upp við veggina sitt hvoru 

megin. Þarna höfðu verið litlir básar upp við veggina. Stuttur gangur tengdi herbergið 

við kjötskemmuna vestan megin. Á austurenda herbergisins var þilveggur, eins og í 

stóra borðsalnum, sem aðskildi húsið frá meginganginum. Mismunur var á hæð 

hússins og gangsins sem bendir til þess að þrep hafi verið niður á meginganginn.107 

 Við göngum svo að vesturenda búrsins inn um lítil göng yfir í kjötskemmuna. 

 

																																																								
103 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 11.  
104 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 18. 
105Alþingisbækur Íslands, bls. 582-583. 
106 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 163/17. 
107 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 18. 
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2.6.2 Kjötskemma 

Stærð kjötskemmunnar [1680] var átta stafgólf, einu stafgólfi meira en í stórabúrinu. 

Hún hafði forna grenigrind upp og niður eftir áreftu þilinu, var þiljuð í miðju og með 

læsanlega hurð að framan.108 Í fornleifaskýrslu kemur fram að stærð hennar hafi verið 

12 m. að lengd og 3,6 m. að breidd. Húsið hafði tvennar dyr, aðrar í vesturendanum út 

undir bert loft og svo í austurenda inn í lítil göng yfir til búrsins. Í norðausturhorninu 

og nálægt vesturenda voru hlóðir úr grágrýtissteinum fullar af ösku eftir eldana sem 

brunnu þarna. Í vesturenda byggingarinnar var vatnsrenna. Minna hafði verið lagt í 

byggingu kjötskemmunnar miðað við að veggir hennar voru óreglulegri og höfðu 

lakara grjót en aðrar byggingar, eins og t.d. búrbyggingin.109  

 Eftir að hafa gengið inn um þessi tvö samliggjandi rými er farið aftur út á 

meginganginn, horft norður og upp eftir honum. Næsti inngangur er upp tröppur á 

vinstri hönd. Þar uppi er að finna afhýsi sem ber heitið barnhús á teikningu frá fyrri 

hluta 18. aldar en var komið með annað heiti og aðra lögun fyrir jarðskjálftann 1784. 

2.7 Malara- og prestsherbergi áður Barnahús  

Húsið [39] á milli matarskemmanna og biskupshúsanna vestan við göngin er sýnt sem 

prests- og malaraherbergi á teikningu jarðskjálftaárið 1784 en á miðri 18. öld var þetta 

hús þekkt sem barnahús og skráð sem slíkt í úttektum.110 Samkvæmt teikningu árið 

1784 voru þetta fjögur rými. Norðurhluti herbergjanna kölluðust þá norðurkamers og 

malarakamers, suðurhlutinn suðurkamers og prestakamers.111 Þessi herbergi voru með 

sameiginlegan útgang. Innri húsin, það er kölluð norður- og suðurkamers, stóðu hærra 

en hin herbergin. Lítið var eftir af þessum húsum fyrir fornleifafræðingana að 

rannsaka vegna síðari tíma röskunar á jarðvegi. Betur sást marka fyrir malara- og 

prestsherbergjunum sem voru aðeins neðar og nær meginganginum.  

  

																																																								
108 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 163/17. 
109 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 19-20. 
110 Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 18. 
111 Guðmundur Ólafsson, Skálholt, bls. 23-24. 
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Mynd 16.                                Mynd 17.      Mynd 18.           Mynd 19. 
Fyrsta myndin sýnir stigann út úr prests- og malarahúsunum (barnahúsinu).112 Önnur 
myndin er af fornleifauppgrefti, eins og þriðja myndin. Fjórða myndin sýnir vel 
hvernig herbergin voru skipulögð við meginganginn á milli búr- og kjötskemmu 
suðvestan megin og biskupshúsanna norðvestan við meginganginn. 
 

Í úttekt á prestshúsi frá 1754 er sagt frá nýuppgerðu þiljuðu húsi í einu stafgólfi með 

eina sæng, glugga, borð, brík og hillum. Standþil er fyrir framan undir bita. Yfir 

herberginu er þiljað loftherbergi og það er stigi upp til þess. Þar inni er sæng og 

glergluggi. Fyrir framan herbergið er dyraumbúningur með skrálæstri hurð.113 

Í fornleifaskýrslum er sagt frá löngu húsi sem liggur frá suðri til norðurs sem 
passar við prests- og malarahúsið.114 Gólfið á milli herbergjanna hafði verið 
steinflögugólf en undir það síðasta voru merki um að það hafi verið orðið að öskugólfi 
sem e.t.v. bendir til raka  í gólfinu en aska var oft notuð gegn raka í gólfi. Ekkert gólf 
fannst í herbergjunum og er því líklegt að þau hafi haft þilgólf. Út úr þessum 
herbergjum inn á meginganginn voru sjö steinþrep,  1 m. á breidd og 2,5 m. að lengd. 
Hæð þessa stigagangs var 1,2 m. yfir megingöngunum. 115 
 

 
Mynd 20. I staden fyrer Barnahused sem var 4 stafgólf er komið annað nytt i 6 
stafgólfum, allt under sud, vindlistudum116 
 

Í fornleifarannsóknunum kom í ljós að undir malara- og prestherberginu sást móta 
fyrir annarri byggingu sem talin er hafa verið svokallað barnahús.117 Í úttektinni frá 

																																																								
112 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 12. 
113 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 79. 
114 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 20. 
115 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 12. 
116 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 16. 
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1764 kemur fram að það hús hafi áður verið fjögur stafgólf,  en hefði verið 
endurbyggt og stækkað í sex stafgólf. Allt húsið var undir súð sem hafði vindlista, 
standþil að framan og aftan. Þrír glergluggar voru við hvorn gaflinn. Að innan var það 
alþiljað. Þarna voru tvö herbergi með fjórum sængum. Þarna voru beykiborð, 
skrálæstar hurðar og loft yfir öllu húsinu. Herbergin voru þiljuð með tveimur rúmum 
og tveimur borðum með læsanlegum hurðum. Yfir ganginum á þessu húsi var 
loftherbergi með einu rúmi.118 
 Þegar komið er út úr prests- og malaraherbergjum og inn á meginganginn aftur 
er næsta markmiðið að skoða biskupshúsin. Til þess að fara þangað þarf að ganga upp 
göngin í norðurátt og fara út um norðurdyrnar út á kirkjustétt, snúa sér til vesturs og horfa 
til húsa sem standa vestan megin við aðalinnganginn. En hér er freistast til þess að ganga 
inn um göngin frá meginganginum inn í biskupseininguna eins og þau séu opin. 

2.8 Biskupseiningin 
Beint á móti inngangi til skólahúsanna hafði eitt sinn verið innangengt yfir til 
biskupshúsanna, en þeim inngangi var lokað snemma á 18. öld, því teikning sýnir 
göng milli húsa biskups og megingangsins. Síðan hefur þeim verið lokað, e.t.v. til 
þess að leggja áherslu á aðskilnað kirkju og skóla. Hins vegar sýna 
fornleifarannsóknir fram á að göngin hafi mögulega verið opnuð á ný rétt fyrir hrun 
húsanna.119  

Í lokaskýrslu fornleifarannsóknanna kemur fram að vestari hluti 
rannsóknarsvæðisins hafi verið erfiðastur viðfangs vegna mikils rasks sem hafði orðið 
á svæðinu. Hóllinn stóð þarna hæst og á svæðinu hafði verið byggt aftur á 19. og 20. 
öld. Einnig hafði verið sléttað úr bæjarstæðinu milli áranna 1950 og 1960.120 
Norðvesturhluti byggingasamstæðu staðarhúsanna í Skálholti á 18. öld var á þessu 
svæði og samanstóð af fjórum húsum sem tilheyrðu biskupi. Þetta voru fjögur hús 
sem stóðu tvö og tvö saman með breiðan gang á milli. Samkvæmt uppdrætti frá 1784 
voru þrjú húsanna með aðskilin herbergi. Lítil gangur var á milli tveggja eystri 
húsanna. Göng voru á milli norðausturhúss og meginganganna. Í þessum 
mannvirkjum voru líka vatnsræsi til að leiða vatn frá híbýlunum. Þessi hús voru 
endurgerð og notuð áfram eftir jarðskjálftann 1784.121 Eftirfarandi er mynd af 
biskupshúsunum eins og bráðabrigðauppdráttur sýndi lögun þeirra á 17. og 18. öld.  
 
																																																																																																																																																															
117 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 20. 
118 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 16. 
119 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 13; Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 16. 
120 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 6. 
121 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 23. 
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Mynd 21 bráðabrigðauppdráttur.122 
Göng [1266] milli biskupshúsa og megingangs, norðausturhús [989], litli gangurinn 
[816], suðausturhús [1200], breiði gangurinn [1702], norðvesturhús [1273] og 
suðvesturhús [1624].  
  

 Í úttektunum er mjög erfitt að finna út hvaða rými var verið að lýsa þegar 

kemur að þessum húsum. Næsta mynd sýnir uppdrátt af biskupshúsunum frá 1784. 

Norður er efst og suður er neðst á myndinni.  

 

 
Mynd 22. Biskupshúsin samkvæmt uppdrætti eftir jarðskjálftann 1784.123 

 

 Nákvæma lýsingu á tveimur húsum biskups er að finna í bréfi sem Hannes 

Finnsson skrifaði 29. maí 1767 til ráðamanna í Kaupmannahöfn, þar sem hann lýsir 

bágu ástandi þeirra. Þar kemur fram að biskupi hafi verið ætluð sjö hús en aðeins tvö 

þeirra voru íbúðarhæf, sem voru biskupsstofan í suðvesturhúsinu og borðstofan í 

norðvesturhúsinu.124  

 Við erum stödd efst og nyrst í meginganginum. Við byrjum á því að skoða 

göngin sem voru á milli megingangsins og biskupshúsanna, svo er gengið um rýmin 

norðvestan megin við meginganginn, koll af kolli. Inn af göngunum af 

meginganginum er komið inn í norðausturhús, svo er farið um litla ganginn yfir til 

suðausturhússins. Þaðan er gengið inn í breiða ganginn sem er á milli 
																																																								
122 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 11. 
123 Gavin Lucas, Skálholt 2003, bls. 11. 
124 Jón Helgason, Hannes Finnsson, bls. 120. 
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húsasamstæðunnar sem húsin mynda. Af breiða ganginum er gengið aðeins upp í 

norðurátt og farið fyrst inn í norðvesturhúsið og að lokum er endað inni í veglegasta 

húsinu að því er virðist, suðvesturhúsinu. 

2.8.1 Göng milli biskupshúsanna og megingangsins 

Göngin [1266] frá meginganginum til norðaustur herbergisins eru merki um eldri 

byggingarskeið gangahúsanna samkvæmt niðurstöðum fornleifarannsókna. Þessi göng 

tengdust einnig suðaustur húsinu, inn í bókasafnið.125 Ekki voru upplýsingar um þessi 

göng í úttektunum 1754 og 1764.  

2.8.2 Norðausturhús 

Samkvæmt fornleifarannsóknum var norðausturhús [989] 9,3 m. að lengd og 3,5 m. á 

breidd.126 Við suðurvegg hússins að innanverðu var stór steinpallur, sem e.t.v. var 

notaður sem eldstæði eða hafður undir stiga upp á loft. Í gólfinu var vatnsrenna sem lá 

í gegnum litla ganginn yfir til suðausturhúss.127 Á teikningu frá 1785 má sjá að húsið 

hafði þrjú herbergi sem voru auðkennd sem enda,- mið- og fremstakamers.128 Í 

úttektunum kemur ekkert fram sem getur passað við þetta hús. 

 Úr þessu húsi er gengið um litla ganginn yfir í suðausturhús. 

2.8.3 Litli gangurinn  

Gangur [816] á milli norðaustur- og suðausturhúss er talinn hafa verið í notkun fyrri 

hluta 18. aldar, en síðan var honum lokað. Niðurstöður fornleifarannsóknanna sýna að 

hætt hafi verið að nota þennan gang löngu fyrir 1784.129 Fornleifarannsóknir sýna 

einnig að í gegnum þennan gang lá vatnsrenna úr norðausturhúsinu yfir til 

suðausturshúss. Í þessum göngum fannst þýskur peningur sleginn í Braunschweig árið 

1648.130 Á teikningum 18. aldar kemur gangurinn ekki fram og ekkert finnst um hann 

í úttektum.  

 Úr þessum litla gangi er gengið inn í suðausturhús. 

 

																																																								
125 Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 18-19. 
126 Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 19. 
127 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 24. 
128 Guðmundur Ólafsson, Skálholt, bls. 23-24. 
129 Gavin Lucas, Skálholt 2004, bls. 19. 
130 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 24	
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2.8.4 Suðausturhús  

Þetta hús [1200] var 10,4 m. að lengd og 3,7 m. að breidd samkvæmt fornleifaskýrslu. 

Húsið opnaðist í vesturenda inn í breiðan gang [1702]. Austan megin í þessu herbergi 

er lítill tengigangur [816] inn í norðausturhús [989].131 Á teikningu frá 1784 sést að 

húsinu hafði verið skipt upp í þrennt, sem voru búr vestast og við breiða ganginn, 

miðherbergi með ótilgreindu hlutverki og bókaherbergi austast.132 Fornleifarannsókn 

leiddi í ljós að í horninu norðaustast í húsinu voru leifar af göngum sem tengdu 

meginganginn við norðausturhúsið og suðausturhús.133 Ekki er lýsing á þessu húsi í 

úttektunum. 

 Úr suðausturhúsinu er farið fram á breiða ganginn [1702] sem er á milli vestur 

og austur húsasamstæðunnar vestan megin við meginganginn. 

2.8.5 Breiði gangurinn milli biskupshúsanna  

Fornleifarannsóknir sýna breiðan gang [1702] á milli austur og vestur hluta húsanna. 

Hann mældist 2,5 m. á breidd og inn af honum voru inngangar í húsin tvö sitthvoru 

megin við hann. Gangurinn var viðarþiljaður með einhverskonar stafverki yfir stein 

og torfveggi. Í gólfinu var mikið af ösku og viðarflísum ásamt nokkrum steinhellum. 

Vatnsræsi var í gólfinu. Við nyrðri enda ganganna mátti sjá stóra dyrahellu þar sem 

hugsanlega hefur verið aðalinngangur þessara húsa. Dyr virðast einnig hafa verið að 

sunnan við ganginn.134 Í úttektum 1764 kom í ljós lýsing á loftherbergi yfir breiðum 

gangi milli herbergja með skrálæstri hurð og einu rúmi, ástand þess virðist ekki vera 

gott vegna vatnsskemmda.135  

 Af breiða ganginum er gengið fyrst inn í nyrðra húsið sem er norðvesturhús. 

2.8.6 Norðvesturhús 

Leifar af þessu húsi [1273], sem var staðsett norðvestur af biskupshúsunum, voru illa 

farnar. Gerð kjallara í íbúðarhúsi árið 1879 hafði skert fornleifarnar mjög. Mest bar á 

vatnsræsi í gólfi, líklega frá 19. öld.136 Uppdráttur frá 1784 sýnir stórt hús sem var 

ekki skipt í minni stofur.137 Í úttekt 1754 er sagt frá stórustofu sem var sex stafgólf 

																																																								
131 Gavin Lucas, Skálholt 2005, bls. 10. 
132 Guðmundur Ólafsson, Skálholt, bls. 24-25. 
133 Gavin Lucas, Skálholt 2005, bls. 10; Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, 
bls. 25. 
134 Gavin Lucas, Skálholt 2005, bls. 10; Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, 
bls. 23-24. 
135 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 18. 
136 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 26. 
137 Guðmundur Ólafsson, Skálholt, bls. 24-25. 
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með tilheyrilegum viðum undir reisifjöl. Stofan var þiljuð fyrir gafli með þil að 

framan með hurð og skrá. Húsið var nýuppgert.138 Sama stofa var árið 1764 að falli 

komin.139  Í skýrslu Hannesar Finnssonar frá 1767 er sagt frá borðstofu staðsettri á 

mót norðri. Henni er lýst sem torfhúsi með blautu moldargólfi sem skemmdi út frá sér. 

Gluggar eru tóftargluggar. Vegna rakans í húsinu var það óíbúðarhæft, en inn í það 

hafði verið sett rúm fyrir næturgesti. Yfir borðstofunni var lítið loft sem varla var 

manngengt og óhæft til íbúðar.140 Höfundi þessarar ritgerðar finnst líklegt að hér sé 

verið að lýsa einu og sama húsinu. Í öll skiptin er verið að lýsa einu rými sem var 

orðið lélegt, fyrir utan 1754 þegar það er nýuppgert. Það gæti verið að Hannes hafi 

dregið úr útliti stofunnar þegar hann gerði sína skýrslu til þess að fá fjármagn til 

endurbyggingar á stofunni.  

 Gengið er aftur út af þessu húsi inn í breiða ganginn og haldið í suðurátt og til 

vinstri inn í suðvesturhús. 

2.8.7 Suðvesturhús 

Þetta hús er líklega það hús af biskupshúsunum sem best er lýst í úttektinni frá 1754. 

Þar var biskupsbaðstofa sem var einnig kölluð stórastofa og þarna hefur biskup haft 

meginaðsetur sitt. Hér er lýst veglegum híbýlum biskupsins sjálfs.141 Þetta hús [1624] 

hafði líkast til sex rými, tvö stærri og fjögur minni. Samkvæmt uppdrættinum 1784 

voru stærri herbergin stórastofa og fremsta stofa, en minni herbergin voru litla- eða 

bókaherbergi og biskupsherbergi sem sneru í suður út frá innsta herberginu sem var 

merkt sem stórastofa á uppdrætti 1784. Úttektin segir síðan frá tveimur 

loftherbergjunum fyrir ofan þessi hús.142 Engin lýsing á þessu húsi fannst í úttekt 1764. 

Samkvæmt úttekt 1754 á lýsing á biskupsbaðstofu líklegast við um stórustofuna í 

þessu húsi vegna þess að í henni var sagt frá herbergjum út úr stofunni. Stofan var átta 

stafgólf með tvennum syllum, sperrum og bitum undir súð. Hún var alþiljuð í hólf og 

gólf. Á vesturhliðinni voru átta glergluggar með tvöföldu listuðu þili og vindskeiðum. 

Við fimmta stafgólf var húsið afþiljað að innanverðu með tvílæstri og góðri skrá á 

hurð með hefluðum dyraumbúnaði. Í innri stofunni var herbergi með hurð sem hafði 

skrálæsingu og koparhring, sem notaðist fyrir kjallara. Svo er sagt frá hálffóðruðum 

bekkjum með bríkum umhverfis langborð í innsta stafgólfi stofunnar.  Út úr 
																																																								
138 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 76. 
139 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 16-163/17. 
140 Jón Helgason, Hannes Finnsson, bls. 120-121. 
141 Guðrún Ása Grímsdóttir og Jón Þ. Þór, Saga biskupsstólanna, bls. 155. 
142 Guðmundur Ólafsson, Skálholt, bls. 24-25. 
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stofuhliðinni kom herbergi í tveimur og hálfu stafgólfi. Hér var líklegast verið að lýsa 

bókaherberginu með timburveggjum sem voru tvöfalt listaðir að utanverðu með 

langsúð, en að innan með langþili. Herbergið var með þremur glergluggum og hlerum. 

Bókahillur voru í herberginu og í stórustofu. Vegleg hurð var fyrir herberginu með 

lykli og skrá með koparhaldi. Í innri útskotsstofunni er stólpasæng sem hefur e.t.v. 

verið svefnaðstaða biskupsins sjálfs. Fremsta stofa var á móts við biskupsbaðstofu við 

breiða ganginn á milli húsanna. Í henni voru tveir glergluggar, brotnir á aðra hlið. 

Þarna er sagt frá hurð á járnum með skrálæsingu með koparhring og þar í innsettum 

fjórum silfurstykkjum. Loftherbergi var yfir stofunum með fóðruðum tröppuuppgangi. 

Loftherbergið var sundurþiljað í miðju með þremur rúmum og einum litlum 

glerglugga í fremra herberginu en þrír gluggar voru í innra loftherberginu. Húsið var 

illa farið, mikið notað, víða vatnsrunnið og fúið að neðan.143 

 Leifarnar af þessu húsi voru illa varðveittar vegna framkvæmda á 19. og 20. 

öld. Steinaröð sást í gólflögum fornleifanna á því tímabili sem verið er að skoða í 

ritgerðinni. Hún hefur verið undirstaða fyrir timburþil sem skipti húsinu í tvennt. 

Merki um lágan vegg úr grjóti og torfi sem var byggður ofan á eldri steinhleðslu kom 

í ljós á vesturgafli hússins. Það bendir til þess að þar hafi fyrr verið timburgafl sem 

hafi síðan verið endurbyggður sem torfgafl.144 Suðurveggur hússins virðist hafa verið 

timburveggur sem skagaði aðeins út í húsagarð. Þarna fundust einnig leifar öskuborins 

gólfs, hellulagna og eldstæðis. Vatnsrenna lá meðfram þessu húsi að utan.145   

 Hér með lýkur göngu um staðarhúsin í Skálholti.  

3 Samantekt og niðurstöður 

Eftirfarandi er lítil samantekt á húsunum þegar gengið var inn um norðurdyrnar á 

meginganginum. Fyrst var gengið inn um aðalinnganginn sem var nefndur norðurdyr 

þaðan var hægt að horfa beint niður eftir löngum gangi suður á útgang auðkenndum 

sem kalldyr. Af meginganginum var líklega bara hægt að fara inn um sex innganga, 

bæði snemma á 18. öld og um miðja sömu öld. Á mynd gerðri snemma á 18. öld var 

ekki geymsla við ganginn, en það var innangengt inn í biskupshúsin. Síðan er ekki 

hægt að sjá að innangengt sé í biskupshúsin árið 1784 en þá var komin geymsla við 

langa ganginn. Í ritgerðinni eru þó nefndir sjö inngangar þar sem farið er inn um 

																																																								
143 ÞÍ. Bps. A, VII-4. Nokkrar úttektir Skálholtsstóls m. m. 1726-1765, bls. 81. 
144 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 25. 
145 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 26. 
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göngin til biskupshúsa frá meginganginum, en ekki eru öruggar heimildir um það að 

þau göng hafi verið opin þegar úttektin 1764 var gerð. Fyrsti inngangur í austurátt var 

að göngum að skólaþyrpingunni, annar að sýruskemmu, þriðji að geymslu og fjórði til 

borðstofu skólapilta. Fimmti inngangurinn í vesturátt var að búr- og kjötskemmu, 

sjötti að prests- og malaraherbergi og sjöundi að biskupshúsunum, hafi þau göng verið 

opnuð á ný. Ella hefur þurft að ganga út norðurdyr og beygja til vesturs og ganga að 

húsunum þeim megin. 

 Rauði þráðurinn í ritgerðinni eru byggingar Staðarhúsanna í Skálholti eins og 

þær koma fram í úttektar- og afhendingarskrám um miðja 18. öld. Markmiðið var að 

sjá inn í húsin með hjálp þessara gagna og með hliðsjón af fornleifaskýrslum sömu 

húsa. Það sem þessi rannsókn skilur eftir sig er hugmynd um vegleg hús á 18. öld sem 

báru þess merki að kappkostað var að koma í veg fyrir frekari vatnsskemmdir þar sem 

umhverfi húsanna var vætusamt. Greinileg merki eru um það í fornleifaskýrslunum 

hvernig unnið var gegn rakaskemmdum í húsunum með fjölda vatnsrenna í gólfum 

húsanna, búnum til úr nærtækasta efni sem voru steinar. Steingerðar vatnsrennur voru 

áberandi í meginganginum, skólaeiningunni og í biskupshúsunum. Þrátt fyrir 

fyrirbyggingu vatnsskemmda var í úttektum mikið talað um skemmdir í húsunum 

vegna vatns. Fúaskemmdir voru komnar í vistarverur biskupsins og ástand ganganna 

bæði í megingöngunum og á milli biskupshúsanna var lélegt vegna raka og fúa. 

Viðhald húsanna hefur verið stöðugt miðað við aðstæður, sem óneitanlega voru 

erfiðar. Þegar seinni úttektin var gerð hafði skólaskáli nýlega verið uppgerður, 

sjúkrastofan var ný, prests- og malarahús voru nýleg, en stórabúrið nýuppgert. Einu 

húsin sem voru endurbyggð eftir Suðurlandsskjálftann 1784 voru biskupshúsin sem 

stóðu hæðst á hólnum. Samt stóðu þau ekki nógu hátt til að forðast mikið vatnsrennsli 

því þau glímdu einnig við raka úr nánasta umhverfi sem stóð hærra þar sem kirkjan og 

kirkjugarður stóðu. Finnur Jónsson biskup bjó áfram í Skálholti þar til hann lést árið 

1789. Sonur hans Hannes Finnsson biskup bjó þarna einnig áfram á meðan að hann 

var í embætti, þar sem hann átti Skálholtsjörðina eftir jarðauppboðin árið 1785.146 Í 

þessari ritgerð voru aðeins nokkur af þeim fjölda húsa sem voru í Skálholti á 18. öld 

skoðuð með það í huga að sjá fyrir sér húsin þegar að þau voru í fullri virkni sem 

mennta- og biskupssetur. Markmiðið var að athuga hvort hægt væri að nota ritaðar 

																																																								
146 Jón Helgason, Hannes Finnsson, bls. 109, 122 og  229. 
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heimildir frá Skálholti og skýrslur fornleifarannsókna til að sjá fyrir sér hvernig var 

umhorfs í staðarhúsunum.  

 Fornleifaskýrslur gefa nákvæmar upplýsingar um stærð og lögun húsanna en í 

ritgerðinni er ekki reynt að bera saman stærðirnar stafgólf við metramál. Ástæðan er 

að eitt stafgólf er ónákvæm mælieining miðað við staðlaðar nútíma mælieiningar. 

Áhugavert væri að skoða muninn á stærðum rýmanna í úttektinni miðað við að 

stafgólf væri 1,8 m. eins og Hörður Ágústsson talar um.147 Mikið var af fundum tengt 

byggingunum sjálfum eins og t.d. gler. Einnig var töluvert af fundum sem má rekja til 

mannabúsetu. Fornleifaskýrslurnar sýna að umhverfið hefur verið blautt þar sem víða 

voru leifar af steingerðum vatnsrennum sem höfðu bæði skýra og óskýra enda. 

Uppgreftirnir sýndu líka fram á mörg byggingarstig sem staðfesta langt tímabil sem 

þarna hefur verið búið jafnvel fljótlega eftir landnámsöld. Einnig bæta niðurstöður 

fornleifarannsóknanna við þekkingu á húsunum. Engar heimildir fundust til dæmis 

um dularfulla húsið (sjá hér á bls. 23) í biskupsskjölunum 1754 og 1764. 

 Í úttektunum kemur nokkurn veginn í ljós ástand hússins og hvernig umhorfs 

var inn í því. En á margan hátt eru þær erfiðar viðfangs vegna mikilla upptalninga á 

hlutum eða þá stuttra lýsinga. Einnig gat verið erfitt að staðsetja sig inn í húsunum 

samkvæmt þeim vegna mismundandi nafna á sömu íverustöðunum. Biskupshúsin eru 

dæmi um það hversu erfitt er að finna út hvaða lýsing átti við á hverjum stað og þá 

varð útlitslýsing að vera lokaniðurstaðan frekar en nafn á þeirri stofu sem verið var að 

lýsa. Mest áberandi í úttektunum voru upptalningar á gluggum og skrálæstum hurðum. 

Þessar upplýsingar er erfitt ef ekki ómögulegt að fínna í fornleifarannsóknum, nema 

þá kannski vitnisburður um gler í byggingum vegna glerfunda. Flest húsin höfðu 

loftherbergi með einu eða fleiri rúmum sem ekki er hægt að sjá í fornleifarannsóknum. 

Hiti var framleiddur í skólanum, biskupshúsunum, og í kjötskemmu og staðfestu 

fornleifaskýrslurnar það. Þegar úttektirnar voru bornar saman lauslega var eins og 

úttektin 1764 hafi verið skrifuð upp eftir úttektinni 1754. Röðin á húsunum í þeim er 

lík. Það sem einnig flækti úrlestur á stórustofu og borðstofu var að á eftir báðum 

stofunum var lýsing á suðurenda megingangsins við kalldyr, eða til norðurdyra og 

kalldyra. Annað sem vakti forvitni höfundar eru hús sem erfitt eða ómöglegt var að 

staðsetja. Sem dæmi má nefna nýja húsið, austurklefi og vestari klefi. Hægt væri að 

leggjast yfir allar upplýsingar um þessi hús, greina þær í sundur, til þess að átta sig 

																																																								
147 Hörður Ágústsson, „Húsakostur á höfuðbólum“, bls. 8. 
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betur á húsunum í Skálholti. Hugsanlegt væri að búa til nokkurskonar tímaás húsanna, 

því lögun þeirra breyttist kannski oft eða þau urðu að alveg nýjum húsum. 

 Heildarniðurstaðan er því sú að það er hægt að sjá fyrir sér hvernig umhorfs 

var inni í húsum efnafólks á Íslandi með hjálp þessara tveggja heimildaflokka sem eru 

ritaðar heimildir og skýrslur fornleifarannsókna. Erfitt er þó að sjá beint samræmi á 

innihaldi biskupsskjalanna og fornleifaskýrslnanna, en það kemur fram samræmi í 

teikningum og uppdráttum á staðarhúsum frá 18. öld. Það má segja að upplýsingarnar 

sem gögnin sýna styðji hvort annað og bæti upp upplýsingaskort hvors fyrir sig. Samt 

þyrfti nákvæmari skoðun á úttektunum til að gera sér betur grein fyrir lýsingum 

innanstokksmuna í hverju rými fyrir sig vegna fjölda nafna og óljósra einkennisnafna 

á rýmunum. Í lokaskýrslu fornleifarannsóknanna kemur einnig fram að gerður sé 

samanburður  á minjum og úttektum staðarhúsa um miðja 18. öld.148  

 Þetta er spennandi og þarft viðfangsefni að takast á við til að auka skilning 

okkar á því hversu erfið lífsskilyrði voru í landinu og hvernig útsjónarsemi manna og 

kvenna sem byggðu landið með því byggingarefni sem var nálægast. 

 Takmörk hljóta þó alltaf að vera á svona rannsóknum þar sem aðeins er hægt 

að sjá húsin með augum þeirra sem skrifa skýrslurnar. Síðan er það aðeins sýn 

höfundar sem komast í ritgerð sem þessa.  

 

  

																																																								
148 Gavin Lucas o.fl., Fornleifarannsókn í Skálholti 2002-2006, bls. 4. 
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4 Viðauki 

Hér er birtur mestur hluti textans úr úttektunum 1754 og 1764. Sem fyrr er getið var 

úttektin 1754 gerð þegar Finnur Jónsson tók við biskupsembætti. Úttektin 1764 var 

gerð þegar Finnur tók aftur við fjárreiðum skólans sem höfðu verið aðskilin 

biskupsembættinu síðan 1757. 

 Blaðsíðunúmer í bókunum er skrifað vinstra megin hér í framhaldinu. Á 

sumum síðum upprunaskjala koma fyrir tvö blaðsíðunúmer, hér er báðum númerunum 

haldið og skrástrik sett á milli þeirra. Þetta kemur fyrir í tilvitnunum einnig. 

 Stafirnir á, ó eða ö eru skrifaðir þannig, enda þótt þeir séu táknaðir öðruvísi en 

gert er í dag. Latnesk orð eru skáletruð. Erfitt er stundum að sjá byrjun og enda 

setninga en oft koma fyrir semíkommur sem eru túlkaðar sem punktur á eftir setningu. 

Há- og lágstafir í orðum eru leiðréttir eftir bestu getu.   

 

1754  

4. Uttektar – álags – og Útlagsgjörd, yfir Skálholts biskupsstol 1754, 25. junii, bls. 

69 

 

Hér eru aðeins skrifuð upp stórastofa, borðstofa, biskupsstofa, prestkamers og 

biskupsbaðstofan. 

 

Bls. 76  

Storastofann 6 stafgólf med tilheirelegumm vide under reisefiöl þiliud fyrer gafle þil 

ad framann hurd og skrá, hused nyuppgiört.  

 

Bls. 78  

Bordstofa 7 stafgólf, under sud á eina, reisefiöl á adra sydu tvennumm sillumm, 

þiliud á adra hlid i þremur stafgólfum, lofft uppi öllu húsenu med afþiliudu kamerse, 

borde og rume, 5 rúm ad auke i loffte alþiliad spiskamers nidre med borde, brotnum 

tveimur gluggumm og læstre hurd fyrer spiöll uppbót______________________60 al 
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Bls. 79  

Biskups stofa 5 stafgólf, þiliudum umhverfs med fialagolfi i 2 stafgólfumm, 3ur 

stórum bordumm, fódrudum beckiumm, 4 glergluggum, skrálæstre hurd, lofft i öllu 

husenu, med 1 glerglugga, innsta stafgólf afþiliad med 1 rume, hurd og læsing,  sud i 

ollu riáfre i godu stande, 

Prestkamers i 1 stafgólfe med 1 sæng, glugga, borde, beck og hillumm, med 

standþile fyrer framan under bita þiliad ummhverfes med lofft yfer og stiga til 

lofftsens med þile og hurd innlæstre, i lofftinu er sæng og glerglugge fyrer framan 

camerseder dyraummbunnigur med skrálæstri hurd nyuppgiort. 

 

Bls. 81 

Biskupsbadstofan 8 stafgolf med tvennum sillumm sperrumm, bitumm under sud 

alþiliud i hvolf og gólf, 8 glergluggum á vestre enda med tvöfölldu listudu þile og 

vindskeydumm tvöfölldum yfer. Hused er afþiliad vid 5ta stafgólf ad innannverdu, 

med tvilæstre værnre skrá og uthefludum diraummbúninge. I innre stofunne er 1 

kamers med skrálæstre hurd og koparhring sem brukast fyrer kiallara, halffodrader 

becker med brykumm allt i kring i insta stafgólfe stofunnar og langbord fyrer stafne, i 

fremre stofunne eru 2 glergluggar og becker á adra hlid hurd á járnumm skralæst med 

koparhring og þar i innsettumm 4 silfurstickiumm, lofft upp i allre stofumm med 

fódrudumm tröppu uppgánge, sundur þiliad i midiu med þremur rumumm og 1 

litlumm  glerglugga i þeim fremra parte, og 3 glergluggumm í því innra lofftenu, þil 

framan under husenu under og yfer bita, Camerse út úr stofuhlidenne í 2 ½ stafgólfe 

med tvofölldumm lystudumm timburveggiumm ad utannverdu, med langsud, enn 

innann med lángþile, listad standþil tvofalldt fyrer gaflenumm med 3 glergluggumm 

og hlerumm, Panelud hurd fyrer camersenu med skrá likle og koparhallde; loffte yfer 

camerse og 1 glerglugga; Hurd á járnum med tvilæstre skrá, samt þile yfer og under 

skammbita. Innre stofunne er stólpasæng, og i innra lofftenu 2 rum, Bókahillur i 

camerse og stofunne hused er tilgenged vyda vatnsrunned og fued ad nedann giörest 

því álag ________________________________________________________12 hndr 
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1764 

7. Skalholts Bispestols Udtægts – og  Overleverings – det fra  Landthingsskriver 

Sig Sigurdssen, til bps Finn Jónsson 1764 29 aug – 1 sept. 

 

Hér fylgir stafrétt úttekt 1764 sem var gerð þegar Finnur Jónsson biskup tók aftur við 

rekstri skólans. Formála og lýsingu á kirkjunni er sleppt. Aðeins lýsing á 

staðarhúsunum er birt.  

 

Bls. 14 

 

Num 3 

Husanna uttekt og afhending 

 

Schola hused 7 stafgolf med understokkum, midslám, skackslam, slag sillum, þiliad 

umhverfis samt í hvolf og golf, under sud, fódradrer becker umhverfis 6 glergluggar 

nidre. 

Rectoris og Conrectoris kammere of- 

 

Bls. 161/15 

an uppa, med sængum, bordum, læstum hurdum, glergluggum, hused fyrnest, funar 

og spillist meir og meir ar effter ár 

Skola skálen med 5 loksrekkium og rumvidum á hvoria hlid, allur under reise fiöl, 

hurd fyrer husenu, hann uppbygdur fra grundvelle af oeconomo fyrer 6 árum af 

gömlum og nýum vidum, formerkest nockud mióckadur, þo ei til nockurs þeckianlegs 

skada edur óhagnadar. Hussens alag sama sem fyrr utfærist ___________4 hndr 60 al. 

Og þessara beggia husa upplags peningar fyrer 7 ár 70 rd.  

eiga af æconomo til svarast er __________________________________17 hndr 60 al 

Göng frá skóla skala ad undergánge lasenn bætast________________________15 al 

Dito göng til nordur dyra ____________________________________________10 al 

Undergángur med bitum og vöglum grene uppe effter hurdu og læsing bætist___20al 

Göng fra nordurdyrum ad herbergia dyrum 4 stafgolf under grene grind med sillum 

sperrum bitum og stöfum slæm ad veggium þeirra álag____________________ 30 al 

Göng fra herbergia dyrum til kall dyra flatrefft med grenevid fornum alag____40 al 
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Bls. 16 

Sýruklefen med 2ur bitum mæneás vöglum og árepte samt hurd fyrer husenu 

álag_____________________________________________________________30 al 

I staden fyrir Barnahused sem var 4 stafgólf er komed annad nytt i 6 stafgólfum, allt 

under sud, vindlistudum standþilum framan og aptan samt vindskyfum og 3 

glergluggum á hvörium gable; hused alþiliad um kryng, og afþiliud 2 kamers med 4 

sængum, beckium bordum og skrálæstum hurdum. Lofft yfer öllu husenu, hvört 

sundur þiliad er ad sunnan og nordan, þar i 2 rum 2 bord, hurder læstar 

 I loffte yfer gaungunum 1 rum. Þar nu þetta hus er tvofalldt betra en þad fyrra 

barnahus var og einum æconomo í separat husholdning naudsinlegt og omissande 

afhendest þad i nærverande stande alagslaust; enn stendur fritt fyrer nær þóknast ad 

minka og færa hused i þess fyrra huss stærd og stand 

Stora stofan 6 stafgólf med tilheirelegum vidum under reise fiöl þiliud fyrer gable, 

þil ad framan hurd 

 

Bls. 163/17 

skra. Hused ad falle komed bætest med ___________________________2 hndr  60 al 

Austur klefen 8 stafgólf med hurdum og læsingum i bada enda ny uppgiordur en 

gisreptur bætist  ___________________________________________________10 al 

Vestri klefen 8 stafgólf under reise fiol, hurder í bada enda. Smiorpallar med bordum 

i kring ad falle komen uppbætest _________________________________1 hndr 20 al  

Tvö stafgólf mille burs og storu stofu asamt kalldyrum med bitum stofum sperrum, 

lángböndum hurd og þiliad framann, hrörlegt og tilgenged bætest ____________50 al 

Bured í 7 stafgolfum ný uppgiórt enn miókkad og innsett, med stöfum sillum. Bitum 

sperrum lángbondum og grene arefte, þil fyrer husenu i báda enda, 1 hurd skrálæst og 

2ur fyrer utedyrum þessa huss ny giördum. Spiöll a veggium og vantande hurd betalest 

_________________________________________________________________15 al 

Kiöta skemma 8 stafgólf med fornre grenegrind uppi og nidre samt areftte nu þiliud 

sundur i midiu med skrálæstre hurd. Önnur hurd fyrer framdyrum og so skralæst. 

Alag þessa huss  __________________________________________________2 hndr 

I staden fyrer gamla elldhused kemur hiallur 4 stafgolf med grindum í bada gabla. 

Hurd med hespu 
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Bls. 18 

og kring, aliten i nógu godu stande 

Nya hused i 7 stafgólfum afdeilt i 2 stofur badar þiliadar i hvolf og  gólf, under sud, 
med loftte, fódrudun tröppum og 9 glergluggum, 5 rum i badum lofftum, læstar hurder 
fyrer bádum stofum og utedyrum, samt  uppgangur til beggia lofftanna. I sydre stofu 
stórt krynglott bord, enn lángbord i nyrdre, Husenu fylger skorsteirn og kakalovn. 
Þetta vid bætt af æceonomo sem alytst til forbetrunar. Lofft yfer gángenum mille 
kamersanna, med skralæstre hurdu og 1 rume. Item nýr gangur til bordstofu, med 
skralæstre hurdu fyrer nygierdum utedyrum og annare olæstre i siálfum gángenum. 
Hann hefur og reparerad sudena á hussens eystra part. Annars er þetta hus miog 
spiallad og vatns runned ad vidum. Eirnenn vegger skiemder og trosnaðer, þvi til 
alags giorest _____________________________________________________5 hndr 
Bordstofa 7 stafgólf under sud og reisefiöl alþiliud á adra hlid og midþil effter 
endelaungu husenu 
 
Bls. 165/19 
samt skrálæstre hurd á sama midþile; Í þeirri afdeiling naglfaster becker alt um krýng 
og 3 glergluggar brotner. Lofft upp i husenu med alþiliudu kamerse og 1 rume, 5 rum 
ad auke i lofftenu. Fyrer spioll fua og fyrning giörest alag__________________5 hndr 
Göng fra bordstofu til nordur dyra og kalldyra ganga i 1 stafgólf uppbætest__20 al 

Vinnu Manna Skiemma i 5 stafgolfum med sillum, stöfum, sperrum langböndum og 
reisefiöl, þile framan under og yfer bita, hurd á járnum med hespu og keing. 6 rúm 
fylgia husenu, þad ur lage geinged og gallad uppbætest ___________________100 al 
Skreidarskiemma 7 stafgolf med sillum bitum sperrum, langböndum reisefiol og þile 
framan fyrer hurd a jarnum med loku skra og likle, Önnur a gablhladenu med lás fyrer 
álag fyrer liten brest ________________________________________________20 al 
Brita Skiema 5 stafgólf med sperrum sillum bitum stöfum langbordum reisefiol, 
slagþile ad framanverdu 
 
Bls. 20  
hurdu og værnre skrá, samt tvofolldum vindskyfum, hused vel upp giort, enn fyrer 
þess styttingu um 1 stafgiolf gottgiorest _________________________________20 al 
Reidinga Skiemma med 7 sperrum, 4 stöfum 5 bitum þile ad framann hurd skrá og  

vindskyfum stædelegt 

Lambabured med  ½ stöfum 2 bitum og dvergum auknum mæne ás hurdar flaka og 
dyru stöfum; hesta stallur med anare lánghlid bætest _______________________5 al 
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Hesthus 2 med bitum dvergum mæneasum og máttar roptum, samt stall fiolum og 
dyra umbuninge og hurdum uppbætast bæde _____________________________15 al 
Fiósed med 7 básum hvoriu meigenn stodum hlidasum, bitum vöglum mæneás allt 
þiett refft med grenevid uppbætest _____________________________________10 al 
Hladan innar af med 2 bitum dvergum mæneás og grene áreffte hurdu og dyra stöfum 
2ur dito  fyrer fiósenu med hespu og keing 
Smidia 3 stafgolf med sperrum sillum stofum lángböndum listad þil med vindskyfum 
framan fyrer og hurd skralæst. Item kolahus med 
 
Bls. 167/21  
birke areffte allt i godu stande 
Þionustu hused 3 stafgólf med sillum stofum bitum langbondum sperrum þil fyrier 
framan med hurd a jarnum uppbætest __________________________________15 al 
Móskiemma 4 stafgolf med sperrum sillum bitum stofum langbondum hurd med 
hespu og keing fuenn onnur silla álag __________________________________15 al 
Kaupamanna  skiemma 3 stafgolf med sperrum sillum langbondum og fiala áreffte 
hurd á járnum hused gyllt og gott 
Vinnukvenna badstofa 5 stafgolf med stöfum sillum bitum sperrum areffte og hurdu 
ný uppbygd enn vantar midþil og 4 rúm uppbætest _______________________1 hndr 
2 Fiárhus annad 5½ fadmur enn anad 2 fadmar med tilhlydelegum vidum, jötum, 
jötubondum og hurdum, utan 2 fadmar standa i Tótt þar fyrer uppbot á bæde ___20 al 
Hesthus í Hólavallagarde 3 fadmar med tilhlydelegum vidum stalle og hurdu 
stædelegt 
Annad Hesthus 4 fadmar med tilhlydelegum vidum stalle og hurdu stædelegt 
 
Bls. 22 
Þau vid sydustu afhending so álitenn onaudsinlegu hus á biskups stólnum nefnel. 
sodbured og kinnluteigs hus sem þa vyrdt voru 2 hndr. 25 al. eru enn nu til in natura 
sem Hr biskupenn medtekur til reparation ödrum stadarens husum. Enn Brugghused 
sem vantar betalar Öconomus effter sydustu uttekt med 60 al 
A verbuder vid sióen álag giordt ______________________________________15 al 

 

Summa alls framanskrifads debits 257 hndr. 75 al. 

 

Hér í framhaldinu er sleppt upptalningu á mat, textíl og skepnum þar sem það er ekki 

notað í ritgerðinni.  
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5 Myndaskrá  

Mynd 1. Teikning af húsunum snemma á 18. öld. 

Mynd 2. Uppdráttur á Skálholti 1784. 

Mynd 3. Myndin sýnir teikningu á byggingarstigi 4 (e. phase 4) tímabilið 1630-1785 í 

fornleifauppgrefti. 

Mynd 4. Bráðabirgðauppdráttur af kjarna staðarhúsanna á 17. og 18. öld. 

Mynd 5. Ljósmynd af meginganginum í fornleifauppgrefti. 

Myndir 6 og 7 eru úr fornleifaskýrslum á meginganginum. Myndunum var snúið við 

til að sýna sömu legu á ganginum eins og á ljósmyndinni. 

Myndir 8 og 9 eru af skólaeiningunni teknar úr fornleifaskýrslum. 

Myndir 10, 11 og 12 eru af sýruskemmunni. Mynd 12 sýnir upphaflega stærð á 

sýruklefanum. 

Mynd 13 er af geymslu. 

Mynd 14. Borðstofa skólapilta og kalldyr. 

Mynd 15. Mynd af kjötskemmu og stórabúri. 

Mynd 16. Ljósmynd af tröppunum upp í barnahús eða prests- og malaraherbergi. 

Mynd 17 og 18. Prests- og malaraherbergi í fornleifaskýrslum. 

Mynd 19. Teikning síðan 1784 sem á að sýna hvar prests- og malaraherbergi lágu á 

milli kjötskemmu og stórabúrs að sunnanverðu og biskupshúsa að norðanverðu. 

Mynd 20. Textamynd úr upprunaskjölum úttektanna. 

Mynd 21 er úr fornleifaskýrslu á húsum biskups. 

Mynd 22 er af biskupshúsum á teikningu síðan 1784.  
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