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1 Inngangur 

Manngerðir hellar á Íslandi eru sennilega elstu uppistandandi byggingar sem við Íslendingar 

eigum, þrátt fyrir að fræðimönnum hafi reynst erfitt að tímasetja hvenær þeir voru grafnir. Um 

tvö hundruð manngerðir hellar eru staðsettir á Suðurlandi og eru þeir allir grafnir út í mjúkan 

sandstein. Óvíst er með flesta hellana hver gróf þá út, hvernig og af hverju. Tilgangurinn með 

þessari ritgerð er að greina frá þeim aðferðum sem fræðimenn hafa til þess að aldursgreina þessi 

mannvirki og af hverju reynst hefur jafn erfitt og raun ber vitni að slá því föstu hvenær hellarnir 

voru fyrst grafnir. 

Fjórum aðferðum er hægt að beita til þess að komast að aldri manngerðra hella. Í þessari 

ritgerð er ætlunin að segja frá hverri aðferð fyrir sig. Rannsóknarspurningin er þá, hvers vegna 

er jafn erfitt og raun ber vitni að aldursgreina manngerða hella? 

Í fyrsta kafla er fjallað um hvort og hvernig hægt sé að aldursgreina hellana út frá rituðum 

heimildum. Í kaflanum er greint frá Jarteinabók Þorláks helga Þórhallsonar en sem mun vera 

elsta heimildin um manngerða hella. Jafnframt er greint frá því hvar manngerðir hellar eru 

nefndir í Íslendingasögum. Bæjarnöfn sem tengjast hellum eru einnig skoðuð ásamt því að 

athugað er hvort nöfnin koma fram í máldögum. Í lok kaflans er birt tafla úr bókinni Manngerðir 

hellar á Íslandi þar sem hellunum er raðað upp í aldursröð eftir rituðum heimildum. 

Í öðrum kafla er fjallað um þann möguleika á að átta sig á aldri hellana með áletrunum sem 

ritaðar hafa verið á veggi þeirra í aldanna rás. Í þessum kafla er sagt frá jarðfræðilegri gerð 

sandsteinsins og eiginleikum. Jafnframt er sagt frá mismunandi útgáfum af veggjaristum svo 

sem krossum og öðrum táknum. Auk þess er greint frá uppdrætti Jóhannesar Kjarvals af 

veggjaristum í ákveðnum hellum. Í kaflanum er jafnframt sagt frá rannsóknum þar sem reynt 

hefur verið að finna út aldur hellana út frá veggristum og er í því samhengi talað um Mattthías 

Þórðarsson þjóðminjavörð, Árna Hjartarson, Guðmund J. Guðmundsson og Hallgerði 

Gísladóttur, höfunda bókarinnar Manngerðir hellar á Íslandi og svo að lokum nýlegar 

rannsóknir fornleifafræðingsins Kristjáns Ahronson. 

Í þriðja kafla verður farið yfir þá gripi sem hafa fundist í hellunum eða í nágrenni þeirra í 

gegnum tíðina og varpað gætu ljósi á aldur þeirra. Í leitinni var að miklu leyti stuðst við 

menningarsögulega gagnasafnið á sarpur.is.  Þar er sagt frá gripasafni sem fannst í helli á 

Ægissíðu í Rangárþingi ytra í upphafi 20. aldar ásamt gripum sem fundust við 

Kolsholtshellishelli í Árnessýslu.  

Í fjórða kafla eru aldursgreind mannvistarlög til skoðunar. Undir venjulegum 

kringumstæðum er þessi aðferð áhrifaríkust þegar kemur að því að aldursgreina fornminjar á 
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Íslandi. Sagt er frá sögu aðferðarinnar og hvernig hún virkar. Þá er greint frá rannsókn þeirra 

Antons Holt og Guðmundar J. Guðmundssonar á Kolsholtshellishelli og rannsókn Kristjáns 

Ahronson á Seljalandi. 

Í fimmta kafla eru helstu atriðið og niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og bent á 

hvaða spurningum er enn ósvarað.  
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2 Ritaðar heimildir 

Árni, Guðmundur og Hallgerður halda því fram að hellagerð hafi að öllum líkindum verið 

stunduð hér á landi frá landnámstíð og fram undir miðja 20. öld. Hellagerðarlistina hafa 

landnámsmenn ekki haft með sér frá fyrri heimkynum í Noregi því þar um slóðir eru manngerðir 

hellar óþekkt fyrirbæri. Í Noregi er hellagerðalist ekki með öllu ókunn en lítið er um mjúkan 

sandstein af því tagi sem hentar í hellagerð.  Hins vegar þarf sú staðreynd í sjálfum sér ekki að 

koma í veg fyrir að menn hafi tekið upp hellagerð á Íslandi af sjálfsdáðum þar sem heppilegar 

jarðfræðilegar aðstæður eru fyrir hendi enda hellagröftur víða stundaður um gjörvalla Evrópu 

og raunar í öllum heiminum þar sem heppilegar aðstæður eru fyrir hendi. 

Fyrstu rituðu heimildina um manngerða hella á Íslandi má finna í Jarteinabók Þorláks helga 

Þórhallssonar, þeirri sömu og Páll biskup lét lesa upp á Alþingi 1199. Þar segir: 

Í Odda varð sá atburður, að nauthellir féll, og urðu þar undir 12 naut. Þau öll höfðu þegar 

bana og var náliga hvert bein þeirra brotið og engi iður ósökuð í þeim . . . Þar varð undir 

bjarginu með öðrum nautum oxi mikill og góður. En er menn komu til hellisins, þá sáu 

menn það, að undan bjarginu tók höfuð oxans þess hins mikla og var það kvikt, en náliga 

var mannhæð af bjarginu er á oxanum lá. Þá var farið að höggva bjargið af oxanum og 

verið að mikinn hluta dags. Þá var heitið á hinn sæla Þorlák biskup, að oxinn skyldi við 

rétta, og hétu þeir að gera kerti til glorie hinum sæla Þorláki biskupi, það er tæki um 

oxann. En er bergið var fært af oxanum, þá var hann reistur upp og studdur, meðan hann 

fór út úr hellinum. En þá gekk hann þegar einn saman til annars hellis og át þegar mat 

sinn hinn sama aftan, og var ekki bein brotið né knýtt . . . En kertið var fimm álna langt 

og brann of helgum dómi hins sæla Þorláks biskups hans messudag1 ... 

Jarðfræðilegum aðstæðum í Odda er þannig háttað að óhugsandi getur talist að hellarnir 

sem þar áttu að hafa verið geti talist náttúrulegir en þar má hins vegar finna sandsteinshóla sem 

henta vel til hellisgerðar. Frásögnin í Jarteinabókinni nefnir hellinn ekki vegna þess að hann 

hafi verið álitinn merkilegur í sjálfum sér heldur vegna áheitsins á hinn sæla biskup og 

kraftaverksins sem átti sér stað eftir að hellirinn hrundi. Frásögnin segir okkur að manngerðir 

hellar hafi verið til á 12. öld og ekki þótt merkilegir eða einstakir á þeim tíma. Kristján Ahronson 

þykir sú staðreynd merkileg að elsta ritaða heimildin um manngerðan helli sé jafn gömul og 

raun ber vitni og bendir á þá staðreynd að fyrsta ritaða heimildin á íslensku sé frá 12.öld.2 

Manngerðir hellar eru einungis nefndir á einum öðrum stað í fornritum. Nánar tiltekið í Gunnars 

sögu Keldugnúpsfífls: 

                                                 
1 Jarteinabók Þorláks byskups, bls. 178-179. 
2 Kristján Ahronson, Into the ocean, bls. 142. 
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Geir hét bóndi. Hann bjó á Geirslandi. Kvongaður var hann, og hét Geirdís kona hans en 

Ingibjörg dóttir. Geir hafði tíu þræla til vinnu. Kolur hét sá maður er fyrir þeim var. Það 

var hans iðn að geyma fjár vetur og sumar. Kom hann aldri inn undir sótugan raft. En 

aðrir þrælar hans höfðu það verk að höggva stóra hella á bæ Geirs að geyma þar í fénað 

og fóðr.3 

Gunnars saga Keldugnúpsfífls er talin ungleg Íslendinga saga, hún er líklega skrifuð eftir 

árið 1400.4 Tengja verður hugsanlegan aldur hellana við ritunartíma sögunnar. Augljóst er að 

höfundur hennar hefur vitað að á Geirslandi hafi verið hellar eða að þar gætu hafa verið hellar.  

Hvergi í öðrum heimildum er minnst á þessa hella. Ekki er minnst á þá aftur í sögunni. Nú 

á dögum er ekki vitað um neina manngerða hella á Geirlandi á Síðu né annars staðar í þeirri 

sveit. 

Þó lýsingar á hellum úr fornsögunum séu jafn fátæklegar og raun ber vitni, sýna þær þó að 

hellagerð hefur verið stunduð hér á landi á 12. öld og ekkert sem mælir gegn því að slíkt hafi 

verið stundað allt frá landnámi. 

Í fornbréfum og máldögum er hella sjaldan getið. Hins vegar eru vísbendingar um þá þar 

sem bæir heita eftir hellum og má víða ráða af aðstæðum hvort líklegt sé að bær með slíku nafni 

heiti eftir náttúrulegum eða manngerðum hellu.  Áberandi er að hella-nöfn á bæjum eru algeng 

á Suðurlandi. 

Bærinn Hellar (Hellir, Hellur) er nefndur í máldögum frá 1331, 1356, 1397, 1500. Þessi 

bær er í dag nefndur Eystri-Hellur og er staðsettur í Árnessýslu. Hellar á Landi eru nefndir 1332, 

1375 og 1397. Þar sem þessir bæir eru kenndir við manngerða hella bera þeir vitni um um forna 

hellagerð bæði í Landsveit og Flóa. Hins vegar er ekki hægt að fullyrða að þeir hellar sem þar 

standa nú séu þeir sömu og bæirnir eru upphaflega kenndir við. Hugsanlega eru bæirnir kenndir 

við fleiri en einn helli þar sem í báðum tilfellum eru þetta fleirtölumyndir. Ýmis fleiri bæjarnöfn 

eru skírð í höfuðið á hellum, sem dæmi má nefna Kolsholtshellir og Miklaholtshellir í 

Árnessýslu, Hellir í Ölfusi, Árbæjarhellir í Rangárþingi ytra, Helli í Vetleifsholtshverfi og 

Hróflsstaðahelli. 

Í biskupaannálum Jóns Egilssonar frá um 1600 er saga um Sótthelli. En hann er líkt og 

hellirinn í Odda nefndur til sögunnar ekki fyrir þær sakir að vera hellir heldur vegna 

annálsverðra tíðinda sem áttu sér þar stað á 15. öld.  

                                                 
3 Gunnars saga Keldugnúpsfífls, bls. 456. 
4 Þór Hjaltalín, „Íslensk jarðhús“, bls. 175.  
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Í tíð biskups Jóns Gerickssonar skeði það inn í Mörk, að 18 menn fóru á fjall, og lágu í 

einum hellir um nóttina. Að morgni eptir voru allir dauðir utan einn. Þann kölluðu þeir 

sóttarhelli, og höfðu þangað heitgöngur sínar. Biskup Sveinn fór og þángað, og þar var 

altari og messað, og þar voru pípurnar til skammrar stundar.5 

Sóttarhellir í Þórsmörk er jafnframt nefndur af Gísla biskupi Oddssyni í Íslandslýsingu 

sinni sem hann skrifaði 1638. Frásögn hans fer nokkuð á skjön við frásagnir annarra eins og 

svo margt í ritum hans. Gísli biskup segir frá manngerðum hellum og nefnir Sóttarhellir 

sérstaklega: 

Svo að eg nefni eitt dæmi af mörgum, þá er einn slíkur á Suðurlandi á afskekktum stað, 

sem nú er ekki byggður, heitir hann Sóttarhellir og er eins og helgistaður eða kirkja, 

skreyttur ýmsum stein-krossum og –kertum. Þangað voru í fyrndinni heitgöngur, þegar 

hér geisaði skæðasti faraldur, sem á vora tungu almennt heitir sótt, og vitna nokkrir 

annálar fornmanna í fullri alvöru, að dýrkendur þessa helgidóms hafi bjargazt heilir.6 

Elsti hellirinn sem enn er uppistandandi sem öruggar ritaðar heimildir eru til um er 

Hrútshellir hjá Hrólfsstaðahelli. Hann var notaður sem mið í landmerkjalýsingu Bolholts á 

Rangárvöllum frá því um 1640.7 

Þau Árni Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerður Gísladóttir settu saman 

töflu þar sem þau taka saman lágmarksaldur nokkurra hella sem heimildir segja til um að eru 

elstu hellar í landinu. 

 

                                                 
5 Jón Egilsson, Biskupannálar, bls.36. 
6 Gísli Oddsson, Íslenzk annálabrot og Undur Íslands, bls. 122.. 
7 Árni Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerður Gísladóttir, Manngerðir hellar á Íslandi, bls. 36. 
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Nafn Lágmarksaldur Athugasemdir 

Hellir í Odda 12.öld Fallinn fyrir 1200 

Eystrihellur í Flóa 1331 Óvíst hvort hann standi 

ennþá 

Hellar á Landi 1332 Óvíst hvort hann standi 

ennþá 

Sóttarhellir 1450 Hugsanlega ekki 

manngerður 

Kolsholtshellir 1480 Skv. gjóskuathugunum 

Traðarholtshellir 1480 Skv. gjóskuathugunum 

Kverkarhellir 1550 Ótraust heimild 

Hrútshellir, 

Hrólfsst. 

1604  

Miklaholtshellir 1650  

Vetleifsholtshellir 1670  

Gamlihellir, 

Hrólfsst. 

1685  

Hellur í 

Reynishverfi 

1700  

Litlatunga  1700  

Brekkur 1700  

Lýtingsstaðir 1700  

Þjóðólfshagi 1700 2 hellar 

Berustaðir 1700  

Hellatún 1700 3 hellar 

Geldingalækur 1700  

Rútshellir 1700 Örugglega mun eldri 
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3 Áletranir 

Sandsteinninn sem hellarnir eru höggnir í varð til við ísaldarlok fyrir um 10.000 árum.8 

Sandsteininn hefur ekki náð að harðna verulega. Lítið er af steinum og hnullungum í honum. 

Steinninn er frekar einsleitur en það er þó misjafnt eftir svæðum. Það gerir það að verkum að 

auðvelt er að vinna á honum með öxum, hökum, meitlum og öðrum grafartólum. Sumstaðar má 

sjá holur í hellisveggjunum. Þar hefur sandur fokið í sköflum yfir gróið land og holurnar eru 

eftir tré, trjáboli og greinar í sandsteininum. Sandurinn hefur því kaffært skóglendi og trén hafa 

orðið að engu og einungis holrúm er eftir. Veggskrift og ristur eru í flestum hellum og eru það 

aðallega fangamörk og ártöl og finnast þau nánast í öllum hellum á Suðurlandi. Sandsteinninn 

og móbergið er lint berg sem gerir það að verkum að veggristur varðveitast mjög illa og þar að 

auki er erfitt að aldursgreina þær.9 Auk fangamarka og ártala eru krossar algengir á 

hellisveggjum og eru þeir fjölbreyttir að stærð og gerð.10 Nokkra slíka má finna í hellunum á 

Ægissíðu.  

Algengt var að skólabörn hvaðanæva að af landinu kæmu og skoðuðu hellana á Ægissíðu 

á fyrri hluta 20. aldar. Þann 14. júní 1936 birtist ferðasaga ísfirskra skólabarna í dagblaðinu 

Vísi. Skólabörnin höfðu viðkomu á Ægissíðu og litu á hellana. Þar segir að þau hafi rekist á 

ristur í veggjunum, meðal annars, „S.E. 13/6 ´34,“ og „K.G. frá Ísaf. 13/6 ´34.“ Börnin urðu 

eðlilega mjög forvitin um þessar ristur og kom fljótlega í ljós að kennarinn hafði verið á ferð 

með skólahóp frá Ísafirði í hellunum 13. júní 1934. Höfðu þá mörg börn ristað stafi sína í mjúkt 

bergið ásamt komudegi. Fylltust nemendurnir þá löngun við að gera slíkt hið sama og að gefnu 

samþykki ristu börnin nöfn sín í veggi hellanna.11 Þrátt fyrir að hellarnir teldust til 

menningarverðmæta og til vitnis um fyrstu byggðir á Íslandi ákváðu nemendur samt að rista 

nafn sitt í hellana með samþykki kennara og ábúenda líkt og um einhverskonar gestabók væri 

að ræða. 

Líkt og sagan hér að ofan ber með sér hafa einstaklingar nýtt sér linnt bergið og krotað 

minnismerki um komu sína í hellinn á síðari tímum. Þetta dregur mjög úr líkunum á því að 

gömul tákn varðveitast á hellisveggjunum og má í raun segja að afar litlar líkur séu á því í dag 

að finna ristur sem gætu talist frá upphafi. Hins vegar eru til heimildir um tákn sem ennþá eru 

til staðar í hellunum. 

                                                 
8Árni Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerður Gísladóttir, Manngerðir hellar á Íslandi, bls. 18. 
9 Árni Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerður Gísladóttir, Manngerðir hellar á Íslandi, bls. 27. 
10 Árni Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerður Gísladóttir, Manngerðir hellar á Íslandi, bls. 29. 
11 Þórður Þorsteinsson, ,,Ferðasaga ísfirsku skólabarnanna austur í sveitir”, Vísir, 14. júní 1936, bls. 2. 
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Sem dæmi um þess konar tákn má nefna kross í Fjóshelli á Ægissíðu. Í rannsóknarskýrslu 

þess sem þetta skrifar og Álfrúnar Perlu Baldursdóttur segir eftirfarandi um krossinn: 

Innst í hellinum er gólfið örlítið hærra og nefnist sá staður í hellinum Kapella eða Gaflað. 

Á veggnum innst í Kapellunni er krossmark og á veggjunum báðu megin eru all mörg 

önnur krossmörk af svipaðri gerð. Krossarnir eru allir frekar óvandaðir með latnesku 

formi. Útlínur þeirra eru ristar í vegginn svo þeir standa út úr veggnum, upphleyptir og 

eru þrívíðir. Krossmarkið innst í hellinum nefna bæði Einar Benediktsson og Matthías 

Þórðarson en minnast hins vegar ekkert á hina. Líklega eru þeir yngri eftirlíkingar af 

krossinum við enda hellsins.12 

Áhugavert er að velta fyrir sér gerð þess kross sem er í öndvegi í Fjóshelli á Ægissíðu þar 

sem hann er ólíkur öðrum hellaristum sem almennt finnast í hellum á Suðurlandi að því leiti að 

hann er upphleyptur. Þórhallur Ægir Þorgilsson vildi meina að slíkt væri vísbending um að 

krossinn hafi verið gerður á sama tíma og hellrinn hafi verið grafinn út.13  

Erfitt er að sanna aldur hellisins og krossins en hugsanlegt er að  krossinn sé upprunalegur.  

Um 1920 fékk Einar Benediktsson vin sinn, Jóhannes S. Kjarval listmálara til að teikna 

upp veggjaristur og innviði í hellunum á Ási, Ægissíðu og Árbæjarhelli. Myndir Kjarvals voru 

lengi gleymdar en komu aftur í dagsljósið rétt undir lok 20. aldar og eru nú varðveittar á 

Þjóðminjasafni Íslands.14 Kjarval teiknaði, svo vitað sé, tíu myndir og voru átta úr Fjóshelli, 

ein úr Búrhelli og ein úr ,,einstökum helli í túni”. Myndirnar sýna bandstafi og önnur tákn. 

Myndirnar eru hins vegar ekki nákvæm eftirlíking hellanna og líklegast hefur Kjarval leyft 

ímyndunaraflinu að hafa áhrif á verk sín. Ein myndin sýnir t.d. hettuklæddan mann sem helst 

líkist munki. Menn hafa leitað eftir því að finna rissur í Fjóshelli sem gætu hafa verið 

fyrirmyndin að verki Kjarvals en ekkert fundið. Þó  sýna nokkrar myndanna rissur sem enn má 

finna á veggjum hellanna.15 

Nokkrir hafa velt því fyrir sér hvort möguleiki sé á því að aldursgreina hellana út frá 

myndum á veggjunum. Matthías Þórðarson rannsakaði hellana og í Árbók Hins íslenzka 

fornleifafélags ritar hann að áletranir gefi nokkra bendingu um aldur hellana einkum að því leyti 

að þeir muni ekki vera yngri en elstu ártölin í þeim benda til, en að sjálfsögðu kunna sumir að 

vera eldri. Ártölin á hellunum eru frá 17.- 20. öld, þeim tímum sem menn hafa vitað að hellar 

hafi verið gerðir. Af því má draga þá ályktun að hellarnir séu að sönnu frá fyrri öldum og sumir 

                                                 
12 Árni Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerður Gísladóttir, Manngerðir hellar á Íslandi, bls. 149. 
13 Þórhallur Ægir Þórhallsson, 2016. 
14Árni Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerður Gísladóttir, Manngerðir hellar á Íslandi, bls. 16. 
15 Árni Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerður Gísladóttir, Manngerðir hellar á Íslandi, bls. 148. 
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frá hinum síðustu en engir frá miðöldum, heldur hafi hinir fornu hellar lagst saman eða fyllst af 

mold.16 

Árni, Guðmundur og Hallgerður veltu fyrir sér aldursgreiningaraðferðinni sem snýr að 

veggjakrotinu og áletrunum á hellisveggjunum. Höfundarnir greina frá því að ekkert krot hafi 

fundist sem með vissu er hægt að segja til um að sé verulega fornlegt, engin víkingaaldardýr 

eða fornnorræn skreytilist og því síður nokkuð sem bendir til papa.17 

Kristján Ahronson er á öðru máli, hann vill meina að krossa sem finna megi víðsvegar um 

manngerða hella á Íslandi séu merki um að þeir hafi verið byggðir af Pöpum. Kristján vill meina 

að krossarnir sem finnast í hellunum séu keimlíkir þeim krossum sem einkenndu frumkristni í 

Evrópu.18 

  

                                                 
16 Matthías Þórðarson, „Manngerðir hellar í Árnessýslu og Rangárvallasýslu“, bls. 67. 
17 Árni Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og Hallgerður Gísladóttir, Manngerðir hellar á Íslandi, bls. 31. 
18 Kristján Ahronson, Into the ocean, bls. 148. 
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4 Gripir 

Þriðja leiðin til hugsanlegrar aldursgreiningar á manngerðu hellunum liggur í þeim munum sem 

fundist hafa í þeim í gegnum tíðina. 

Á Þjóðminjasafninu má finna tíu munir sem fundust í Búrhelli á Ægissíðu þegar Jón 

Guðmundsson bóndi gróf út hellinn í upphafi 20. aldar. Í töflunni hér að neðan má sjá munina 

ásamt lýsingu úr Aðfangabók Þjóðminjasafnsins.19 

 

Hlutur Núme

r 

Stærð Efni Tækni Lýsing 

Ker 6213 47 cm Kopar  Eirkersbrot, tvær eirþynnur 

negldar saman á jöðrunum. 

Hugsanlega úr sama kari og 6733 

og 6214. 

Halda 6214 11 x 10,5 

cm 

Kopar Málmsmíði Halda eða kengur úr eiri, úr 

ferstrendum teini. Bogamynduð 

horn: spaðar með naglagötum á. 

Hugsanlega úr sama kari og 6733 

og 6213. 

Kringla 6215 19,3 cm Steinn  Hálfkringla úr mjúkum ljósgráum 

steini, brot, helmingur af 

einskonar skál, sem verið hefur 

mjög grunn. Flatur botn og fláir 

barmar. 3,5 cm þykkur botn. 

Typpi uppúr honum miðjum og 

gat í gegnum það niður úr. Á 

botninum eru 2 mjóar holur, 1 cm 

að dýpt, hugsanlega hafa verið 

aðrar tvær slíkar á hinum 

helmingnum. Hliðin slétt að utan, 

með þremur rákum umhverfis, 

hæð 6 cm. Botninn sléttur að 

neðan. Óvíst til hvers notað hefur 

verið, hugsanlega ljósáhald. 

Bitill 6216 16 cm Járn Járnsmíði Járnbitull með föstum stöngum. 

Auga á efri enda fyrir kjálka og 

                                                 
19 http://www.sarpur.is/Leit.aspx?search=%C3%86giss%C3%AD%C3%B0a&filter=895&typeID=15, sótt í 

desember 2016.  

http://www.sarpur.is/Leit.aspx?search=%C3%86giss%C3%AD%C3%B0a&filter=895&typeID=15
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lykkju á meðri enda sem í leikur 

laus taumhringur. Mitt á meðal 

bituls og lykkju er eyra áfast fyrir 

keðjuna eða bandið undir 

kjálkana. Gamall og sjaldséður. 

Ker 6733  Kopar  Eirkersbrot, varla lófastórt. 

Hugsanlega úr sama keri og 

nr.6213 og 6214. 

Leirkersbro

t 

6734 6,6 x 2,4 cm   Líklega fótur, holt að innan. 

Sívalt. 

Snúður 6735 10,2 cm Móberg  Steinsnúður stór, en ekki heill. 2 

brot. Gatið hefur verið um 2 cm 

að þvermáli. 

Hringla 6736 4,6 cm Járn  Hugsanlega hringla af 

aktygjaboga. Járnbrot af húfu af 

fornu áhaldi, sem fundist hefur 

hér allvíða, virðist útlent að 

uppruna. 

Járnbrot 6737  Járn  Eins konar hylki með nagla í 

gegn. Hugsanlega af skrá. 

Ketill 6738  Járn  Járnbrot af einhverju, sem verið 

hefur sívalt og holt. Virðist helst 

vera neðsti hluti af stút af 

steyptum járnkatli og sýnist hann 

hafa verið tinaður að innan. 

 

Í október 2016 hóf ég leit að öðrum munum sem fundist hafa í manngerðum hellum á 

Suðurlandi. Eftir ítarlega leit á www.sarpur.is, menningarsögulegu gagnasafni, kom í ljós að 

lítið hefur fundist af munum í manngerðum hellum.  

Leitin fór þannig fram að búinn var til listi yfir þá hella sem koma fram í bók Árna, 

Guðmundar og Hallgerðar ásamt þeim bæjum sem við hellana standa.  Síðan var leitað 

skipulega hvort einhverjir gripir væru skráðir í gagnagrunninn sem tengdust nöfnum hellanna 

annars vegar eða nöfnum bæjanna hins vegar. Mikilvægt var að leita bæði eftir bæjanöfnum og 

hellanöfnum því nöfnin á hellunum eru oft á reiki og stundum fleiri en eitt nafn í umferð. Einnig 

þurfti ég að gæta mín á stafsetningu og prófa mismunandi útgáfur af bæjanöfnum. Í ljós kom 

að jarðanöfn hafa verið rituð á mismunandi hátt í gegnum tíðina í takt við breytingar á 

stafsetningu, gripir hafa verið skráðir til safnsins á mismunandi tímum og mismunandi 

einstaklingar tekið á móti þeim.  

http://www.sarpur.is/
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Þegar leitarorði var flett upp á sarpur.is leitaði ég í öllum söfnum sem aðilar eru að stafræna 

gagnasafninu því hugsanlegt er að gripum hafi verið skilað á fleiri söfn en bara Þjóðminjasafnið. 

Jafnframt er mikilvægt að leita í aðföngum sem ekki eru með myndir vegna þess að ég vildi fá 

lista yfir alla muni sem hugsanlega eru staðsettir á söfnum landsins sem tengjast hellunum, ekki 

einungis þá sem hafa myndir í sarpi. Einungis lítill hluti muna sem skráðir eru á sarpi hafa verið 

ljósmyndaðir. 

Við leitina í sarpi eru nokkrir aðfanga undirflokkar  sem hægt er að velja til þess að þrengja 

leitina. Gallinn hins vegar við þessa undirflokka er að einungis er hægt að velja einn flokk sem 

þú vilt leita í en ekki er hægt að útiloka þá flokka sem þú vilt ekki hafa með í leitinni.  

Einnig reyndist erfitt að reyna að þrengja leitina að aðföngum í undirflokka þar sem 

mismunandi er hvort munir hafi verið skráðir sem „jarðfundir“ eða „munir.“ 

Þetta gerði það að verkum að best var að sjá allar niðurstöður sem komu upp er tengdust 

því leitarorði sem leitað var eftir þrátt fyrir að niðurstöðurnar töldu oft fleiri tugi. Í framhaldinu 

var svo hægt að fletta í gegnum niðurstöðurnar og athuga hvort þar leyndist eitthvað sem 

hugsanlega tengdist tilgangi þessarar rannsóknar. 

Fljótlega kom í ljós að viðlíka gripasöfn og fundust í hellinum á Ægissíðu er ekki að finna 

í öðrum hellum á Suðurlandi. Hins vegar er til safn af munum sem fundust framan við 

Kolsholtshellishelli. Árið 1975 var hellirinn og nágrenni hans rannsakað. Við athugun á 

Kolsholtshellishelli kom í ljós að fyrir framan hellinn var allstór öskuhaugur. Þeir töldu útilokað 

að ruslahaugurinn hafi tengst öðru húsnæði en hellinum þar sem ekkert hús hefur staðið nálægt 

öskuhaugnum nema hellirinn. Munina sem fundust í öskuhaugnum má sjá í töflunni hér að 

neðan.20 

                                                 
20 Anton Holt og Guðmundur J. Guðmundsson, Um manngerða hella á Suðurlandi, bls. 20-21. 



18 

 

 

Taflan er unnin úr riti þeirra Antons og Guðmundar þar sem þeir lýsa uppgreftinum og 

þeim munum sem fundust. Í töflunni hér að neðan má svo sjá hvernig sömu munir eru skráðir 

á Sarpi.  
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Áhugavert er að sjá að ekki er samræmi í þeim munum sem Anton og Guðmundur sögðu 

frá í riti sínu og þeim munum sem skráðir eru á Sarpi. Þeir munir sem fundust samkvæmt Antoni 

og Guðmundi í uppgreftinum frá 1976 eru 10, en munirnir sem gefnir eru upp í Sarpi eru 

einungis 9. Íslenski tálgusteinninn eða hlutur F10 finnst ekki í Sarpi.21 Jafnframt er 

leirkersbrotið ekki að finna á listanum frá Antoni og Guðmundi. Árið 1996 kom út bók eftir 

Guðrúnu Sveinbjarnardóttur þar sem hún greindi frá öllum leirmunum sem fundist hafa á 

Íslandi fram til ársins 1991. Hvorki leirbrotið frá Ægissíðu né frá Kolsholtshelli má finna í þeirri 

bók. Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að Guðrún vissi ekki af þeim þegar bókin var gerð enda 

Sarpur ekki orðinn að veruleika svo einstaka brot gátu auðveldlega farið framhjá henni.  

                                                 
21 http://www.sarpur.is/Leit.aspx?search=Kolsholtshellir&filter=895&typeID=3, sótt í desember 2016. 

http://www.sarpur.is/Leit.aspx?search=Kolsholtshellir&filter=895&typeID=3
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Ég sendi Guðrúnu mynd af leirbrotinu sem fannst á Ægissíðu og komst hún að þeirri 

niðurstöðu að þetta væri skaft af þrífættum rauðleirspotti frá Skandinavíu. Erfitt er að tímasetja 

svona ílát en hún taldi að það gæti verið frá 16. eða 17. öld.22 

Natascha Mehler lætur leirkersbrotið úr Kolsholtshelli ekki fylgja með í ritgerð hennar um 

íslensk miðaldaleirker svo líklegt verður að teljast að hún telji leirbrotið ekki frá miðöldum.23  

Jafnframt kemur fram í riti þeirra Antons Holt og Guðmundar J. Guðmundssonar að 

nokkrum árum áður en þeir hófu rannsókn sína hafi fundist snældusnúður úr klébergi. Ekki er 

greint frá nákvæmum fundarstað. Snúðurinn var að sögn kunnugra látinn á Byggðasafnið á 

Selfossi og leituðu þeir að honum árið 1976. Þegar ritið kom út árið 1980 hafði ekkert spurst til 

snúðsins. Eftirgrennslan mín eftir þessum hlut hefur heldur engann árangur borið svo líta verður 

svo á að munurinn sé týndur. 

Í raun er mjög erfitt að segja til um aldur hellana út frá þeim gripum sem hafa fundist í 

þeim. Jarðfræðilegar aðstæður í hellunum gera það að verkum að lítið af munum finnast þar í 

jörðu þar sem þeir hafa reglulega verið grafnir út í gegnum tíðina. Ástæðan fyrir þessum tveimur 

gripasöfnum er í tilfelli Ægissíðu að gripirnir fundust í helli sem hafði ekki verið grafinn út 

lengi. Í tilfelli Kolsholtshellahellis fundust gripirnir í öskuhaugi sem staðsettur var nálægt 

hellinum. Sú staðreynd að munirnir hafi ekki fundist inn í hellinum líkt og munirnir á Ægissíðu 

heldur fyrir utan hann gerir það að verkum að það er ekki hægt að segja með staðfestu að aldur 

munanna endurspegli aldur hellana þó að Guðmundur og Antoni finnist það líklegt þar sem þeir 

hafi ekki staðfestingu á því að annað hús hafi nokkurntíman staðið þar nálægt. Líklegt getur þá 

talist að öskuhaugurinn tengist hellinum. 

Ég ræddi við Guðrúnu Öldu Gísladóttur gripasérfræðing á Fornleifastofnun og hún skoðaði 

myndir af mununum. Hún viðurkenndi reyndar að hugsanlega væri hægt að segja meir um suma 

af gripunum með frekari yfirlegu en slíkt verður að bíða betri tíma.24 

Augljóst er að enginn af mununum frá Ægissíðu er frá fyrstu tíð, hugsanlega væru þeir frá 

miðöldum en þó sennilega enn síðar. Þeir gripir sem hugsanlega væri hægt að aldursgreina hafa 

mjög langa viðveru í íslenskri efnismenningu, sem dæmi frá 1300-1900. 

  

                                                 
22 Guðrún Sveinbjarnardóttir 2017. 
23 Mehler, Die Mittelalterliche Keramik Islands. 
24 Guðrún Alda Gísladóttir, 2016. 
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5 Aldursgreind mannvistarlög 

Undir venjulegum kringumstæðum þegar aldursgreina á fornminjar á Íslandi er algengasta 

leiðin að minjarnar séu aldursgreindar út frá gjóskulögum.  

Sú aldursgreiningaraðferð á rætur sínar að rekja til Sigurðar Þórarinssonar prófessors í 

jarðfræði. Hann nýtti aðferðir hinnar svokölluðu stratigrafíu sem segir til um að í náttúrunni séu 

til staðar ákveðin jarðlög sem myndast hafa á mismunandi tíma og hlaðist ofan á hvort annað, 

það elsta neðst og hið yngsta efst. 

Sigurður sá að hægt var að tímasetja þessi jarðlög á Íslandi út frá eldgosum, til dæmis var 

auðveldlega hægt að sjá öskulag úr eldgosum Heklu, þar sem sú aska er ljósari heldur en gengur 

og gerist í eldgosum. 

Til þess að aldurssetja einstök söguleg öskulög grandskoðaði Sigurður ritaðar heimildir 

um eldgos og bar þær saman við jarðfræðirannsóknir sínar. Þannig tókst honum að tímasetja 

með mjög nákvæmum hætti öskulögin sem fundust í jarðveginum og þá gilti sú regla að það 

sem er undri laginu er eldra en það sem er ofar og því er þessi aðferð kjörin til þess að aldurs 

setja byggð, fornminjar og sögu jarðvegs og eldgosa.25 

Vandinn við að nota þessa aðferð á hellana er hins vegar sá að hellarnir eru grafnir í jörðu 

sem þýðir að gjóskan sest ekki ofan á mannvistarlög í þeim líkt og mannvirki sem byggð eru 

ofanjarðar. 

Árið 1974 rannsökuðu Anton Holt og Guðmundur J. Guðmundsson Kolsholtshellishelli í 

landi Kolsholtshellis. Í stað þess að rannsaka hellinn sjálfan ákváðu þeir að rannsaka öskuhaug 

sem staðsettur var nálægt hellismunanum. Þá var möguleiki á að nýta gjóskulögin á 

öskuhaugnum til að athuga með aldur hellisins, þar sem þeir töldu líklegt að öskuhaugurinn 

tengdist ekki öðru mannvirki en hellinum þar sem ekki sé vitað til þess að önnur mannvirki hafi 

staðið þar nálægt.  

Þeir Anton og Guðmundur sáu að um 30-40 cm jarðvegslag var frá yfirborðinu niður að 

efsta lagi haugsins. 6-8 cm fyrir ofan hauginn var gjóskulag frá eldgosinu í Kötlu 1500. 

Jafnframt um einum til tveimur cm fyrir ofan botninn á haugnum fannst svo gjóska sem 

samkvæmt ljósbrotsrannsóknum Sigurðar Steinþórssonar jarðfræðings, reyndist vera 

landnámslagið 870-880.26 

                                                 
25 Karl Grönvold, „Öskulagatímatalið, geislakol, ískjarnar og aldur fornleifa“, bls.164-165. 
26 Anton Holt og Guðmundur J. Guðmundsson, Um manngerða hella á Suðurlandi, bls. 21. 
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Kristján Ahronson ákvað að beita svipaðri aðferð. Í bók sem hann skrifaði árið 2014 lýsir 

hann því hvernig hægt sé að nýta aldursgreiningu út frá gjóskulögum til að aldursgreina 

manngerða hella á Suðurlandi. Hann ákvað að rannsaka sérstaklega hella á Seljalandi.  

Hugmyndir Kristjáns ganga út á að þegar hellir er grafinn út verður til mikið af efni sem 

einhversstaðar þarf að koma fyrir. Krisján lagði þá upp með að finna hvar útmokstrinum hefði 

verið komið fyrir þegar hellarnir voru upphaflega grafnir út og komast að því hvaða gjóskulög 

væru ofan á því efni. 

Ástæðan fyrir því að Kristján ákvað að rannsaka hellana á Seljalandi er sú að þeir eru 

staðsettir nálægt miklum eldfjöllum svo líklegt var að gjóskulögin væru einkar áberandi í 

jarðveginum á þessum slóðum. 

Kristján valdi Kverkarhelli til að rannsaka því honum sýndust staðhættir þannig að líklegt 

væri að útmokstrinum hafi verið komið fyrir beint fyrir utan hellismunann.  

Í ljós kom að Kverkarhellir hafði verið grafinn út oftar en einu sinni. Semsagt upphaflegi 

hellirinn hefur verið minni en hann svo stækkaður seinna. Útmoksturinn úr stækkuninni hlýtur 

þá að vera staðsett ofan á upphaflega úrganginum.27  

Niðurstaða Kristjáns er sú að hellirinn hafi upphaflega verið grafinn út fyrir landnám. Þegar 

hann skoðar hinn mögulega útgröft úr hellinum kemur í ljós að 10 cm fyrir ofan neðsta lag 

útmokstursins má finna gjóskulag úr landnámslaginu.28 

Þeir sem hafa rannsakað hellana á undan Kristjáni, þau Anton Holt og Guðmundur J. 

Guðmundsson í Kolsholtshellahelli og Árni Hjartarson, Guðmundur J. Guðmundsson og 

Hallgerður Gísladóttir vissu af þessum möguleika. Þau leituðu af mannvistarlögum sem 

tengdust hellunum þar sem gjóska gæti hafa fallið til að aldursgreina hellana. Því miður eru slík 

mannvistarlög ekki á hverju strái. 

  

                                                 
27 Kristján Ahronson, Into the ocean, bls. 153. 
28 Kristján Ahronson, Into the ocean, bls. 164. 
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Niðurstaða 

Þó manngerðir hellar á Íslandi séu fjölmargir hefur fræðimönnum lengi þótt erfitt að komast að 

aldri margra þeirra. Ýmsar sögur eru á reiki um hellana sem meiga rekja upphaf sitt til Einars 

Benediktssonar og fleiri áhugamanna um hellana. Þær sögur sem eru hvað mest áberandi segja 

til um að papar hafi átt þátt í byggingu þeirra. Þegar heimildir eru skoðaðar eru  hins vegar fáar 

vísbendingar sem benda til að papar hafi komið þar nálægt.  

Hér á undan hefur verið farið yfir hvaða aðferðir eru í boði til að aldursgreina hellana og 

greint frá kostum þeirra og göllum.  

Fyrsta ritaða heimildin sem til er um manngerða hella á Íslandi má finna í Jarteinabók 

Þorláks helga Þórhallssonar sem lesin var upp á Alþingi 1199. Sú heimild er rituð löngu eftir 

að papar eiga að hafa grafið út hellana. Líkt og Kristján Ahronson bendir á þá er elsta ritaða 

íslenska heimildin frá 12. öld svo hugsanlega er það ekki skrýtið að ekki sé til eldri ritaðar 

heimildir um hellana.  

Hins vegar eru elstu heimildir um helli sem enn stendur frá 1640. Sá hellir er Hrútshellir 

hjá Hrólfsstaðahelli en hann var notaður í landmerkjalýsingu Bolholts á Rangárvöllum. 

Að aldursgreina hella út frá áletrunum á hellisveggjunum getur reynst snúið þar sem 

sandsteinnin er mjúkt berg og mikið hefur verið krotað í það í gegnum aldirnar. Einnig er sagan 

um ísfirsku skólabörnin dæmi um að reglulega eru nöfn gesta rituð í veggina. Í bókinni 

Manngerðir hellar á Íslandi kemur fram að ekkert krot hefur fundist sem með vissu er hægt að 

segja til um að sé verulega fornlegt. Kristján Ahronson er ekki sammála því og vill meina að 

hinir fjölmörgu krossar sem staðsettur eru í hellunum séu til marks um viðveru papa í þeim. 

Fræðimönnum greinir þá um hvernig túlka beri áletranir á veggjum hellana. 

Áhugavert er að skoða þá gripi sem fundist hafa úr hellunum með það fyrir augum hvort 

ekki sé hægt að aldursgreina hellana út frá þeim. Vandinn við gripina er hins vegar sá að þeir 

gripir sem fundist hafa í hellum hafa langa viðveru í Íslandssögunni.  

Þegar aldursgreina á fornminjar á Íslandi er hentugt að aldursgreina mannvistarlög og gefur 

það nákvæma mynd af aldri þeirra minja sem verið er að rannsaka. Vandinn við hellana er hins 

vegar sá að ómögulegt er að nýta þessa aðferð þar sem þeir eru grafnir í jörðu. Hins vegar er 

hægt að finna eitthvað sem tengist hellunum og athuga hvort gjóskulög liggi ofan á viðkomandi 

hlut sem á að rannsaka. Þetta var gert í tilfelli Kolsholtshellishelli þar sem öskuhaugurinn var 

rannsakaður af þeim Antoni Holt og Guðmundi J. Guðmundssyni og af Kristjáni Ahronsyni á 

Seljalandi. 
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Þær leiðir sem að í boði eru til þess að aldursgreina fornminjar á Íslandi henta oft illa þegar 

kemur að því að rannsaka hella enda eru jarðfræðiaðstæður mjög sérstakar. Þetta er ekki sér 

íslenskt vandamál heldur vandamál sem er til staðar út um allan heim. Í rannsókn þessari hefur 

komið í ljós hversu erfitt það er að tímasetja manngerða hella. Ef að aldursgreina á helli með 

vissu þurfa ákveðnar upplýsingar að vera til staðar. Því miður eru þær af skornum skammti í 

langflestum tilfellum. 
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