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Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar eru hugmyndir og kenningar um staðsetningar kumla og 

hvernig þau megi finna. Fornfræðingar fyrri tíma leituð víða fanga og drógu saman upplýsingar 

um fjölda fornmannagrafa víðsvegar um landið. Þeir studdust við margvíslegar heimildir sem löng 

hefð er fyrir, örnefni og sagnir, þar með taldar Íslendingasögur. Frásagnir þeirra af haugum og 

dysjum hafa þó aðeins í undantekningartilfellum þótt trúverðugar heimildir um kuml úr heiðni. 

Engin úttekt hefur hins vegar farið fram á hugsanlegum tengslum kumla og sagna eða kumla og 

örnefna þar til nú. Niðurstöðurnar benda til að ekki sé ástæða til að breyta afstöðu fræðimanna til 

þessara „hefðbundnu“ aðferða í grundvallaratriðum.  

Hugmyndir fræðimanna í dag um staðsetningar kumla byggja á greiningu safns 

kumlafunda sem traustar heimildir eru taldar fyrir. Kerfisbundin leit að kumlum hefur þó ekki 

verið reynd fyrr en á allra síðustu árum og er deilt um ágæti hennar og árangur. Til að kanna nánar 

möguleika á slíkri leit er farið yfir grundvöll þeirra hugmynda sem fram hafa komið um hvernig 

finna megi kuml. Til að kanna gildi þeirra og notkunarmöguleika eru skagfirsk kuml endurskoðuð 

og umhverfi þeirra, bæði landfræðilegt og huglægt, gaumgæft sérstaklega. Niðurstöðurnar benda 

til að kerfisbundin leit sé raunhæfur möguleiki og jafnvel einfaldari í framkvæmd en áður hefur 

verið talið. 

 

  



Efnisyfirlit 

 

Formáli ............................................................................................................................................ 1 

Inngangur ........................................................................................................................................ 3 

1. hluti – Fræðilegt baksvið ............................................................................................................ 5 

1.1. Almennt um íslensk kuml .............................................................................................. 5 

1.2. Saga kumlarannsókna ..................................................................................................... 7 

1.2.1 Samantekt og niðurstaða .......................................................................................... 14 

1.3. Skilgreining öruggra kumla .......................................................................................... 15 

1.3.1. Kennimörk heiðinna grafa....................................................................................... 15 

1.3.2. Gripafundir sem vísbendingar um kuml ................................................................. 17 

1.3.3. Útlit, umbúnaður og heildarsvipur .......................................................................... 20 

1.3.4. Trúverðugleiki frásagna og rannsókna .................................................................... 22 

1.3.5. Samantekt ................................................................................................................ 25 

1.3.6. Vafakuml ................................................................................................................. 26 

1.3.7. Skilgreiningar Kristjáns Eldjárn - Niðurstaða ......................................................... 28 

1.3.8. Skilyrði rannsakenda í dag ...................................................................................... 29 

1.3.9 Réttmæti skýrra skilgreininga .................................................................................. 32 

2. hluti - Kerfisbundin leit að kumlum.......................................................................................... 34 

2.1. Örnefni á kumlastöðum .............................................................................................. 34 

2.2.1. Örnefni í Kumlum og haugfé .................................................................................. 35 

2.2.2. Nöfn kumlajarða...................................................................................................... 39 

2.2.3. Örnefni á Skagfirsku kumlajörðunum ..................................................................... 40 

2.2.4. -staða nöfn ............................................................................................................... 43 

2.2.5. Niðurstaða um örnefni og bæjarnöfn ...................................................................... 44 

2.3. Sagnir tengdar þekktum kumlum ............................................................................... 45 

2.3.1. Sagnir á skagfirsku kumlajörðunum ....................................................................... 48 

2.3.2 Niðurstaða .................................................................................................................. 51 

2.4. „Vísindalegar“ leitaraðferðir ........................................................................................ 52 

2.4.1 Kristján Eldjárn um kumlaleit .................................................................................. 52 



2.4.2. Adolf Friðriksson – Nærkuml og fjarkuml ............................................................. 54 

2.5. Kuml og bæir ............................................................................................................. 59 

2.6. Fara aftur á þekkta staði ............................................................................................. 60 

3. hluti – Skagfirsk kuml ............................................................................................................... 62 

3.1. Niðurstaða .................................................................................................................. 76 

3.2. Kuml og kirkjujarðir .................................................................................................. 79 

4. Niðurstöður ............................................................................................................................... 80 

4.1. Einfaldar reglur við kumlaleit .................................................................................... 82 

Heimildir ....................................................................................................................................... 83 

Fylgiskjöl........................................................................................................................................93 

 



1 

 

Formáli  

Í þessari ritgerð er farið yfir hvaða aðferðum hefur hingað til verið beitt við kumlaleit, 

hvernig þær hafa gefist og hvað möguleika þær bjóða uppá við markvissa og kerfisbundna 

leit að kumlum.  

Til að prufa mismunandi kenningar um staðsetningar kumla er nauðsynlegt að geta 

farið á vettvang og sannreynt aðstæður og lagt sjálfstætt mat á þætti sem kunna að hafa skipt 

máli við staðarvalið eða áhrif geta haft á túlkun staðarins, nálægð við manngerð og/eða 

náttúruleg kennileiti o.s.frv. Í stað þess að velja staði víðsvegar af landinu öllu afréð ég að 

halda mig við afmarkað svæði af viðráðanlegri stærð og varð Skagafjörður fyrir valinu. Auk 

þess að hafa að geyma nægan efnivið til rannsóknar, gafst þar gott tækifæri til að stunda 

rannsóknir á vettvangi með stuðningi frá Fornleifadeild Byggðasafns Skagfirðinga og 

starfsmönnum Hólarannsóknarinnar. Þá var kærkomið að fá tækifæri til rannsókna í 

heimabyggð, en ég er fæddur og uppalinn í Skagafirði og hef einnig unnið við 

fornleifaskráningu víða í firðinum og var því við upphaf rannsóknarinnar staðkunnugur á 

nokkrum þeirra staða sem hér eru til umfjöllunar. 

Líkt og með flestar rannsóknir á íslenskum kumlum eftir 1956 er doktorsritgerð 

Kristjáns Eldjárn Kuml og haugfé í heiðnum sið á Íslandi lögð hér til grundvallar. Rannsókn 

Kristjáns markaði tímamót í íslenskum kumlarannsóknum og niðurstöður hans eru í 

meginatriðum enn í fullu gildi. Kuml og haugfé var endurútgefin árið 2000 uppfærð af Adolfi 

Friðrikssyni með kumlfundum fram til ársins 1999 (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 16). Í þessari 

ritgerð er almennt vísað til þeirrar útgáfu nema annað sé tekið fram. Þá er jafnframt vísað til 

kumlanna með kennitölu staðarins úr sömu útgáfu. 

Á síðustu árum hefur Adolf Friðriksson komið fram með hugmyndir um hvernig hægt 

sé að leita að kumlum með skipulögðum hætti og má segja að það sé fyrsta markvissa 

viðleitnin í þá átt í sögu íslenskra kumlarannsókna. Frá árinu 2003 hefur verið í gangi 

rannsóknarverkefni undir stjórn hans sem gengur útá að leita að mynstri í staðsetningu kumla 

sem gert gæti sérfræðingum kleift að finna kuml og vernda þau eða rannsaka áður en þau 

verða fyrir skemmdum (Adolf Friðriksson et. al., 2004). Þessi rannsókn Adolfs og nýir fundir 

kumla á undanförnum árum hafa verið mikill innblástur og gefið von um að kerfisbundin leit 

að kumlum sé raunhæfur möguleiki. Þessari ritgerð er ekki ætlað að endurskrifa aðferðafræði 

og niðurstöður hans, en vonandi tekst með henni að fylla í nokkrar eyður og leggja lóð á 

vogarskálarnar við gerð aðferðafræði sem nýst gæti við markvissa leit að kumlum, ekki síður 
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en við fornleifaskráningu almennt. Það skal tekið fram strax í upphafi að öll umræða um 

hugmyndir Adolfs byggir á áfangaskýrslum og greinum sem hann hefur gefið út á 

mismunandi stigum rannsóknar sinnar. Lokaskýrslu um verkefnið er enn að vænta og má vera 

að margt það sem hér er gagnrýnt úreldist um leið og endanlegar niðurstöður birtast. 

Að lokum vil ég þakka vinum mínum og samstarfsfélögum hjá Byggðasafni 

Skagfirðinga; Sigríði Sigurðardóttur, Guðnýju Zoëga og Bryndísi Zoëga fyrir margvíslega 

aðstoð og yfirlestur og fornleifadeildinni fyrir lán tækjum til uppmælinga. Ragnheiði 

Traustadóttur, Christiani Keller, Adolfi Friðrikssyni þakka ég góð ráð og síðast en ekki síst 

leiðbeinanda mínum Orra Vésteinssyni fyrir afar gagnlegar athugasemdir og ábendingar.  

Berglindi Þorsteinsdóttur færi ég sérstakar þakkir fyrir allan stuðninginn og hjálpina. 
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Inngangur 

Árið 2007 voru heiðnar grafir á Íslandi taldar 322 á 16 stað á landinu (Þóra Pétursdóttir, 

2007, bls. 39) og síðastliðið sumar bættist við kumlateigur með á annan tug mögulegra kumla 

(Elín Hreiðarsdóttir og Howell Roberts, 2009, bls. 22). Það lætur því nærri að þekkt kuml séu 

í kringum 330 á 162 stöðum. Þrátt fyrir að kuml séu stærsti einstaki minjaflokkurinn frá 8. 9. 

og 10. öld er heimildagildi stórs hluta þessara funda afar bágborið. Flest kuml sem hingað til 

hafa fundist hafa komið í ljós vegna uppblásturs eða eru fundin af vegagerðarmönnum og 

bændum við framkvæmdir af ýmsu tagi, veglagningar og byltingu óræktað lands í tún. 

Afleiðingin er sú að kumlin eru flest að meira eða minna leyti röskuð þegar sérfræðingar fá 

tækifæri til að rannsaka þau. Auk þess sem meginhluti þessara kumla fannst á 19. öld og 

fyrrihluta 20. aldar, áður en uppgraftartækni og skráningar komust í það horf sem þær eru í 

dag og er heimildagildi kumlanna því misjafnt eftir því. Ofan á þetta bætist að stór hluti 

þekktra kumla virðist hafa verið rofinn einhvern tíma fyrr á öldum. Uppgreftir verða ekki 

endurteknir og þar sem upplýsingar hafa þegar farið forgörðum vegna skemmda á minjunum 

eða ófaglegra vinnubragða verða þær ekki endurheimtar. Það væri því ómetanlegt fyrir 

rannsóknir á fyrstu öldum byggðar í landinu ef hægt væri að finna leiðir til að hafa uppá 

kumlum áður en þau verða fyrir skemmdum af náttúru- eða mannavöldum.  

Markmið þessarar rannsóknar er að fara yfir þær aðferðir sem hingað til hefur verið 

beitt við kumlaleit, sem og tillögur sem fram hafa komið um hvernig finna megi kuml þótt 

þær hafi ekki allar verið reyndar. Í framhaldinu verður gerð tilraun til að meta gildi þeirra 

fyrir kerfisbundna leit að kumlum.  

Heimildir um legstaði fornmanna er víða að finna í þjóðsögum, munnmælum og 

sögnum, sem og rituðum heimildum, Íslendingasögum, Landnámabók og Íslendingabók. 

Þessar heimildir hafa verið notaðar með ýmsum hætti til að staðsetja og finna meint kuml 

ekki síður en til að bera kennsl á kumlbúa og tímasetja legstaðina. Örnefni hafa einnig verið 

nýtt í þessu skyni, s.s. kumla-, hauga-, -dys, dysja-, mannabeina-, hauskúpu-, -leiði ofl. 

örnefni sem virðast geta vísað á legstaði. Þá hafa komið fram tillögur eins og þær að 

hugsanlega megi finna áður óþekkt kuml með því að fara á staði sem hafa breyst lítið frá 

landnámsöld og reyna að gera sér í hugarlund hvar líklegt sé að fornmenn hefðu valið sér að 

sínum hinsta hvílustað (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 258). Auk þess hafa verið viðraðar 

hugmyndir um að fólk kunni að hafi haldið áfram að jarðsetja sína nánustu á sömu stöðum 

fyrir og eftir kristnitökuna og að fyrstu kirkjugarðarnir gætu því verið á gömlum 

kumlateigum (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 48). Tilraunir til kerfisbundinnar leitar kumla hafa 
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þó ekki verið gerðar fyrr en á síðustu árum en þær hafa gengið útá að finna líklega kumlastaði 

með landslagsgreiningu, þar sem reynt er að finna mynstur í staðsetningu þekktra kumla og 

nota það til leitar á nýjum stöðum (Adolf Friðriksson, 2004; Adolf Friðriksson et. al., 2004). 

Annað praktíst atriði sem bent hefur verið á er að kuml hafa oft komið í ljós síðar á þekktum 

kumlastöðum og því sé e.t.v. vænlegt að fara aftur á þekkta kumlastaði og litast þar um eftir 

fleiri kumlum (Adolf Friðriksson, 2004). 

Til að komast að því hversu vel þessar aðferðir geta gagnast við kumlaleit verður fyrst 

farið yfir sögu kumlarannsókna og kannað hvaða árangur þær hafa borið við kumlaleit. 

Vandamál við þessháttar yfirferð er að ekki er alltaf ljóst hvað kom mönnum á sporið í 

einstaka tilfellum. Helsta vonin er því að geta gert grein fyrir megin efnistökum og áherslum 

þeirra sem helst hafa komið að kumlarannsóknum og hver afraksturinn hefur verið. Mat á því 

hvernig gengið hefur að finna kuml byggir á samanburði við aðra útgáfu Kumla og haugfjár. 

Nánar verður gerð grein fyrir því á hverju þau skilyrði byggja í kafla 1.3. 

Að endingu velta allar þessar tillögur á því að við vitum hvernig kuml líti út eða geti 

litið út eftir 1000 ára ágang náttúruaflanna, dýra og manna og séum fær um að bera kennsl á 

þau verði þau á vegi okkar. Það er því nauðsynlegt áður en lengra er haldið að gera nokkra 

grein fyrir útliti og umbúnaði íslenskra kumla. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir staðfest kuml í Skagafirði og hvernig 

þau falla að hugmyndum fræðimanna um staðsetningar kumla.  
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1. hluti – Fræðilegt baksvið 

1.1. Almennt um íslensk kuml 

Íslensk kuml eru að jafnaði talin fremur svipuð að gerð og lögun. Þeim hefur þó verið skipt í 

tvo flokka, grafir og hauga, þótt munurinn sé ekki alltaf skýr (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

267). Svo virðist sem algengast hafi verið að taka aflanga og fremur grunna gröf, yfirleitt um 

50 sm djúpa, leggja þar líkið niður ásamt haugfé og verpa því næst lágan haug yfir úr mold 

og grjóti, sjaldan hærri en hálfan metra og innan við 5 metra að þvermáli (Kristján Eldjárn, 

2000, bls. 269). Þessir litlu haugar hafa yfirleitt snúið eins og hinn heygði og algengast að 

höfuðið væri í suður, suðvestur eða vesturenda (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 285-86).
1
  

Allur umbúnaður er talin hafa verið látlaus, engin afdráttarlaus kuml hafa fundist með 

bautasteina, steinsetningar eða hlaðna garða umhverfis né hafa fundist hér stórir haugar í 

líkingu við það sem þekkist á Norðurlöndunum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 268-70; Bjarni F. 

Einarsson, 1994, bls. 55; Adolf Friðriksson et. al., 2004, bls. 19). Þó eru a.m.k. fjórir 

eiginlegir haugar þekktir hérlendis sem hægt er að segja með nokkurri vissu hvað voru stórir. 

Þessir fjórir haugar voru á bilinu 2-7,5 m langir, 2-2,5 m breiðir og 0,5 m háir. Aðrir haugar 

sem voru illa farnir eða horfnir að hluta voru ýmist aflangir eða hringlaga um 5,3-6,25 m í 

ummál og allt að 1 m að hæð (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 268). 

Í tilfelli kumla með engin augljós merki á yfirborði, má vel hugsa sér að þau hafi 

upprunalega verið með einhverskonar haugnefnu yfir sér og haugurinn orðið uppblæstri að 

bráð eða skemmst af öðrum völdum. Þá geta fundaraðstæður og uppgraftaraðferðir 

augljóslega haft áhrif á þessa greiningu. Elstu áreiðanlegu upplýsingarnar sem við höfum um 

uppgrafin kuml eru frá 18. öld. Uppgraftaraðferðir og skráning hafa að sjálfsögðu tekið 

miklum breytingum fram til okkar daga, auk þess sem innan við helmingur þeirra staða sem 

kuml hafa fundist á hefur verið rannsakaður af kunnáttumönnum og í mjög fáum tilfellum 

hefur verið um heildaruppgröft að ræða (Adolf Friðriksson, 2004, bls. 58).
2
 

Algengasta lýsingin á umbúnaði kumla er þó á þá leið að grjótlag eða –kjarni hafi 

verið yfir gröfinni. Þetta „dysjagrjót“ telur Kristján að hafi verið vegamikið atriði 

greftrunarinnar og í sumum tilvikum er ljóst að töluvert hefur verið lagt á sig við að bera grjót 

                                                 
1
 Í Kuml og haugfé er gerð grein fyrir 96 kumlum sem hægt er að segja til með nokkurri vissu hvernig hafi snúið 

við áttum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 285). 
2
 Fyrir sögulegt yfirlit yfir uppgrefti og uppgraftaraðferðir á mannabústöðum sjá Orri Vésteinsson 2004. Sú 

yfirferð gefur góða mynd af þeim uppgraftaraðferðum sem tíðkuðust á Íslandi í gegnum tíðina, en það er hins 

vegar spurning hvort það endurspegli vel aðferðir við uppgröft kumla, þar sem minjarnar eru í eðli sínu ólíkar, 

auk þess sem flest kumlin hafa verið grafin upp við erfiðar aðstæður, þar sem minjarnar hafa þegar orðið fyrir 

miklum skemmdum.  (Orri Vésteinsson, Icelandic farmhouse excavations : field methods  and si te choices, 2004) 



6 

 

á kumlin, oft vatnssorfna steina úr fjörum eða ám (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 270-71). 

Grjótið er sagt af öllum stærðum og gerðum frá hnefastórum steinum til stórra hnullunga.  

Aðrar greftrunaraðferðir virðast ekki hafa verið algengar. Árið 2000 höfðu aðeins 

fimm bátkuml fundist og tvö önnur komu til greina þótt ekki væri hægt að staðfesta þau 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 276). Síðan þá hefur bæst við eitt bátkuml á Litlu-Núpum í 

Eyjafirði og annað í Hringsdal í Arnarfirði (Howell Roberts, 2008, bls. 6-7; Elín Ósk 

Hreiðarsdóttir, 2008). Bátarnir hafa reynst vera á bilinu 2,8-7 m að lengd og 70-150 sm 

breiðir og á bilinu 45-50 sm djúpir (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 278-81; Howell Roberts, 

2008, bls. 6-7).  

Óyggjandi vísbendingar um að bálfarir hafi verið stundaðar á Íslandi hafa enn ekki 

fengist. Eina hugsanlega dæmið er meint brunakuml á Hrísbrú í Mosfellsdal (Byock et. al., 

2007, bls. 102-104). Fundurinn er umdeildur meðal fræðimanna, en niðurstöður greininga á 

mannabeinum, málmhlutum úr gröfinni og aldri brenndra trjáleifa á staðnum eru þó í 

samræmi við að þar kunni að hafa farið fram bálför á tímabilinu 990-1020 (Byock et. al., 

2007, bls. 103-104). Ef rétt er benda fundaraðstæður á Hrísbrú til að afar erfitt kunni að vera 

að finna brunakuml og má vera að það skýri fæð þeirra, en það hefur þó ekki verið vandamál í 

löndum eins og Noregi og Svíþjóð þar sem fjöldi brunakumla hefur fundist (Kristján Eldjárn, 

2000, bls. 290-292). Það er því ekki ástæða til að ætla að mikið hafi verið um bálfarir á Íslandi 

og ekkert öruggt dæmi til viðmiðunar við leit.  

Algengustu einkenni íslenskra kumla sem hér hefur verið lýst gefa þó von um að 

stærsta hluta þeirra megi finna með því að leita vísbendinga um þau á yfirborði. Það sem við 

ættum því að vera að leita eftir eru einkum lágir haugar úr mold og/eða grjóti. Þá geta aflangar 

lægðir e.t.v. vísað á bátkuml en í öllu falli virðast dæmin of fá til að hér sé um veigamikið 

atriði að ræða þegar kemur að því að bera kennsl á kuml á yfirborði. Hins vegar má ekki 

gleyma því að mikill fjöldi kumla hefur verið rofinn fyrr á öldum og líklegt er að sjá megi 

ummerki um slíkt, aflangar lægðir eða holur og jafnvel grjót umhverfis. 

Í báðum tilfellum er þó ýmislegt sem villt gæti um, s.s. hrundar vörður, 

tilviljanakenndar holur og grjóthrúgur sem dregnar hafa verið saman til að fergja hey, nota í 

hleðslu eða annað í þeim dúr, auk náttúrumyndana af ýmsu tagi. Þá eru enn fremur líkur til að 

samskonar ummerki og vísi á kuml geti vísað á yngri grafir. Því eins og Kristján bendir á 

hefur þessi dysjunarhefð lifað af heiðnina og þar til aftökur lögðust af á landinu, en algengt 

var að þeir sem teknir höfðu verið af lífi væru dysjaðir (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 272). 

Sömuleiðis má vera að þeim sem af einhverjum ástæðum hafi ekki átt leg í kirkjugarði hafi 
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þannig verið fyrir komið allt frá fyrstu öldum kristni í landinu (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

272). 

Fyrsta skrefið í þá átt að þrengja hringinn um hugsanlegar staðsetningar kumla og 

nothæfar vísbendingar þar um, er að kanna hvar menn hafa hingað til leitað, hvaða 

vísbendingar og heimildir þeir hafa notað og hvaða árangur það hefur borið við kumlaleit.  

1.2. Saga kumlarannsókna  

Upphaf íslenskra kumlarannsókna er yfirleitt rakið aftur til ritgerðar Jóns Ólafssonar (1705-

1779) frá Grunnavík, „Um fornmanna hauga nokkra, kumla og dysjar nokkrar á Íslandi og í 

Norvegi“. Ritgerðin er frá árinu 1753 en kom fyrst út að Jóni látnum árið 1815. Þar var í 

fyrsta sinn gerð tilraun til að taka saman á einum stað upplýsingar um öll þekkt kuml á 

landinu.  

Jón notaði allskyns munnmæli og þjóðsagnakennt efni sem heimildir og taldi 

fornmenn flesta heygða í stórum manngerðum haugum úr mold og grjóti, ýmist kringlóttum 

eða aflöngum sem snéru þá jafnan í norður-suður (Jón Ólafsson, 1815, bls. 175-178). Í 

lýsingum á innviðum þessara hauga er oft talað um einhverskonar byrgi eða litla 

grafhvelfingu úr steini eða timbri sem líkið hafi verið lagt í. Aðrir og minna áberandi 

legstaðir tíðkuðust, samkvæmt Jóni, einnig í einhverjum mæli og er þeim lýst sem lágum 

dysjum eða grjóthrúgum og jafnvel gefin dæmi um grafir undir flatri jörð. Staðsetningar 

hauganna eru af ýmsum toga, en margir þeirra eru sagðir á stöðum sem virðist sérstaklega 

erfitt að ná til, uppi á fjöllum, úti í vötnum og handan við torfær gil.  

Legstaðirnir sem Jón nefnir bera flestir lýsandi nöfn, ýmist með mannsnafn að forlið, 

til vitnis um hver þar hvílir eða orð eins og skip-, gull-, kistu-, o.s.frv. allt eftir innihaldi. Nær 

undantekningalaust fylgja þessum stöðum einnig munnmæli af einhverju tagi. Algengastar 

eru sagnirnar um tilraunir til uppgraftar þar sem menn hafi orðið frá að hverfa vegna missýna 

af ýmsu tagi, þar sem bæir hafa sýnst standa í ljósum logum, teikn sést á lofti eða sjór virst 

ganga á land (Jón Ólafsson, 1815, bls. 161-62). Önnur þjóðsagnakennd stef sem fram koma í 

tengslum við haugana eru að þar hafi ljós sést loga, að fúl lykt hafi gosið upp við uppgröft 

eða leggi jafnvel frá haugum ofl. (Jón Ólafsson, 1815, bls. 159). Af þeim 40 

fornmannagröfum og haugum sem Jón telur upp á álíka mörgum stöðum á landinu er enginn 

talinn til öruggra kumla í dag.  

Um það leyti sem Jón var að skrifa ritgerð sína var upplýsingastefnan að hefja innreið 

sína á Íslandi með harðri gagnrýni á gildi munnmæla og þjóðsagna sem sögulegra heimilda. Í 

ferðabókum nokkurra vísindamana frá þessum tíma er að finna athugasemdir um kuml, þar á 
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meðal í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar frá 1772 og Ólafs Olaviusar frá 

1780.  

Þessir menn töldu kuml að jafnaði lítt áberandi í umhverfinu og ýmsum vandkvæðum 

háð að finna þau. Eggert og Bjarni efuðu ekki að örnefni eins og þau sem Jón nefnir gætu 

upphaflega hafa vísað á raunveruleg kuml, en vegna þess hve lítilfjörleg hin raunverulegu 

kuml eru, sögðu þeir algengt að örnefnin hefðu flust á meira áberandi kennileiti, náttúrulega 

hóla sem fólki hafi þótt líklegri legstaðir fornmanna (Eggert Ólafsson, 1772/1943, bls. 176). Í 

einstaka tilfellum telja þeir slíka staði koma til greina sem kumlastaði á grundvelli þess að 

það samræmist heiðinni „hjátrú“ að menn hafi valið sér legstað þar sem gott útsýni er yfir það 

sem þeim var kærast en það heyri þó til undantekninga (Eggert Ólafsson, 1772/1974, bls. 

155-156).  

Eggert og Bjarni litu ritheimildirnar einnig gagnrýnum augum en töldu Landnámu og 

flestar Íslendingasagnanna engu að síður nothæfar til að finna kuml, bera kennsl á þá sem þar 

hvíldu og aldursgreina hvort tveggja (Eggert Ólafsson, 1772/1974, bls. 47, 74, 76, 176, 260-

261). Hvorki Olavius né Eggert og Bjarni fundu nokkru sinni kuml sjálfir en í hvorri ferðabók 

fyrir sig er þó einn staður sem enn er talin til kumla (kt. 10 og 84).
3
  

Þegar kemur fram á 19. öldina er fyrst farið safna upplýsingum um kuml og aðrar 

fornminjar með skipulegum hætti. Það var fyrir tilstilli nefndar sem skipuð var um verndun 

fornleifa í Danaveldi og þar með talið á Íslandi („Den kongelige Commission til Oldsagers 

Opbevaring“). Finnur Magnússon starfsmaður nefndarinnar á Íslandi tók saman yfirlit yfir 

merkar fornminjar á Íslandi árið 1817 (Sveinbjörn Rafnsson, 1984, bls. xv). Þar eru m.a. 

taldir upp 50 haugar víðsvegar um landið og er þessi samantekt að stærstum hluta tekin 

óbreytt uppúr ritgerð Jóns Grunnvíkings (Sveinbjörn Rafnsson, 1984, bls. 615-639).  

Nefndin sendi auk þess út fyrirspurnir til íslenskra presta og embættismanna og í 

svörum þeirra er að finna upplýsingar um 200 hauga á um 150 stöðum víðs vegar um landið 

(Sveinbjörn Rafnsson, 1984, bls. 9). Lýsingar á staðháttum og staðsetningu eru að jafnaði af 

skornum skammti en haugarnir yfirleitt sagðir stórir og áberandi. Þeim fylgja nær 

undantekningalaust munnmælasögur af ýmsu tagi og svipuðum stíl og hjá Jóni Grunnvíkingi 

og bera að samaskapi lýsandi nöfn. Oft samsett úr nafni þess sem fyrstur er talinn hafa byggt 

jörðina og bærinn heitir í höfuðið á eða nöfnum sögufrægra persóna og þekktra 

landnámsmanna úr rituðum heimildum. Auk þess er algengt að kumlbúarnir séu sagðir álfar, 

                                                 
3
 Annars vegar fundur tveggja kúptra næla við Knafahóla í Rangárvallahreppi (kt. 10) sem Eggert og Bjarni 

greina frá (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 56) og hins vegar fundur mannabeina og hrossa auk fleiri gripa sem 

Ólafur Olavius greinir frá á Sökku í Svarfaðardal (kt. 84) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 149-50). Fyrrnefnda 

fundinn má þó telja vafasaman eins og fram kemur í kafla 1.3. 
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galdramenn eða völvur. Af þeim 200 haugum sem getið er í þessum bréfum standa aðeins tólf 

staðfest kuml eftir á sex stöðum (kt. 9, 14, 25, 46, 55 og 154).
4
 

Á árunum 1839-1873 tóku Íslendingar sjálfir til við söfnun upplýsinga um fornleifar 

og var það á vegum hins Íslenzka bókmenntafélags. Aftur var sendur út spurningalisti til 

embættismanna og presta, en lítið bættist þó við af hugsanlegum kumlum. Haugarnir sem þar 

eru tilgreindir höfðu flestir komið fram áður í svörum til dönsku fornleifanefndarinnar, auk 

þess sem mun færri eru tilgreindir.  

Bókmenntafélagið stóð einnig fyrir margvíslegum rannsóknum á þessum árum og fór 

Jónas Hallgrímsson (1807-1845) m.a. í marga leiðangra á vegum félagsins. Meðal þess sem 

hann kannaði voru allmargir meintir haugar og gróf hann í nokkra sem honum þótti líklegir, 

einkum þar sem hleðslur sýndust vera undir sverði (Jónas Hallgrímsson, 1933, bls. 170-71 og 

190).  

Jónas virðist hafa talið eðlilegt að kuml væru lágir haugar um 4-5 m að lengd og 2-2,5 

m að breidd þótt stundum væri að vísu lítið eftir annað en grjótdreifar (Jónas Hallgrímsson, 

1933, bls. 72). Þá enduróma hugmyndir um einhvers konar grafhýsi eða litla hvelfingu sem 

hinn heygði á að hafa verið lagður í eins og Jón Grunnvíkingur virðist hafa talið algengt 

(Jónas Hallgrímsson, 1933, bls. 72).  

Hjá Jónasi kemur einnig fram sú skoðun að mikilvægur þáttur í staðarvali kumla sé 

náttúrufegurð og að skynjun hennar hafi lítið breyst í tímans rás (Jónas Hallgrímsson, 1933, 

bls. 72). Almennt virðist Jónas leggja lítinn trúnað á sögusagnir og munnmæli þótt honum 

þyki vert að ganga úr skugga um hvort þau fái staðist (Jónas Hallgrímsson, 1933, bls. 73-74). 

Landnámu virðist hann telja trausta heimild og getur þess jafnvel að minjar og umhverfi séu í 

fullu samræmi við hana (Jónas Hallgrímsson, 1933, bls. 175), en Íslendingasögurnar 

misáreiðanlegar. Hinar traustari megi eins og áður nota til að finna minjar, bera kennsl á 

einstaka hauga og tímasetja þá. Óáreiðanlegar sögur og munnmæli geta þó einnig vísað á 

raunverulegar minjar þótt efni þeirra sé almennt ekki treystandi (Jónas Hallgrímsson, 1933, 

bls. 187). Flestir hinna meintu hauga sem Jónas gróf í reyndust náttúrulegir eða eitthvað 

annað en kuml, hann fann því engan stað sjálfur og enginn þeirra staða sem hann skráði hafa 

hlotið náð fyrir augum síðari tíma fræðimanna. 

                                                 
4
 Þetta eru fundur við Rangá (eystri) í Rangárvallahreppi (kt. 9) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 52-56), á 

Grafarbakka í sama hreppi (kt. 14) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 59-60), í Traðarholti í Stokkseyrarhreppi (kt. 25) 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 71-74), Laugabrekku í Breiðavíkurhreppi (kt. 46) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 104-

106), Höfða í Mýrahreppi (kt. 55) og á Kirkjubæ í samnefndum hreppi í Vestur-Skaftafellssýslu (kt. 154) 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 242). Kumlið á Höfða (kt. 55) orkar þó tvímælis eins og fram kemur í kafla 1.3. 
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Árið 1863 hófust skipulagðar fornleifarannsóknir fyrst fyrir alvöru á Íslandi með 

stofnun Forngripasafns í Reykjavík og efldust enn við stofnun Hins íslenzka fornleifafélags 

árið 1879. Sigurður Vigfússon (1828-1892) var fyrsti forstöðumaður safnsins og jafnframt 

afkastamesti rannsóknarmaður fornleifafélagsins fyrstu árin. Meðal þess sem hann kannaði 

var fjöldi meintra kumla. Rannsóknaráherslur hans gengu að miklu leyti út á að staðfesta 

Íslendingasögurnar og sanna gildi þeirra sem sagnfræðilegra heimilda, þótt hann kannist við 

að sögurnar væru ekki allar jafn áreiðanlegar (Sigurður Vigfússon, 1881a, bls. 83, 89, 95; 

Sigurður Vigfússon, 1881b, bls. 65). Með gaumgæfilegum lestri Íslendingasaganna, aflaði 

hann upplýsinga um staðsetningu meintra kumla, sem í sumum tilfellum var lýst nokkuð 

nákvæmlega í sögunum (Sigurður Vigfússon, 1882, bls. 47-54). Stundum virðist það hins 

vegar hafa krafist mikillar útsjónasemi að áætla staðsetningarar útfrá samtölum sögupersóna 

eða lýsingum einstakra atburða (Sigurður Vigfússon, 1883, bls. 24-25).
5
  

Sigurður studdist einnig við örnefni líkt og fyrirrennarar hans og frásögur af 

hugsanlegum kumlfundum, og virðist hann hafa talið örnefni í mörgum tilfellum óbreytt frá 

alda öðli (Sigurður Vigfússon, 1892, bls. 89) þótt þau gætu að hans mati á stundum verið 

villandi (Sigurður Vigfússon, 1893, bls. 67-68). Þar sem örnefni þraut og lýsingar í sögunum 

reyndust ónákvæmar virðist Sigurður hafa notast við þekkingu sína eða hugmyndir um hvar 

líklegast sé að finna kuml, það er „á fallegasta stað“ nærri bænum (Sigurður Vigfússon, 1893, 

bls. 39-42) eða skammt frá áberandi kennileitum (Sigurður Vigfússon, 1883, bls. 16).  

Kumlin sem Sigurður greinir frá eru af ýmsum gerðum, töluvert af stórum haugum en 

einnig lágreistari dysjar og flatar grafir. Sigurður taldi sig hafa fundið töluvert af kumlum en 

aðeins eitt þeirra er talið til kumla í dag (kt. 129)
6
. Brynjúlfur Jónsson (1838-1914), arftaki 

Sigurðar, hélt í megindráttum sömu stefnu í rannsóknum sínum. Honum virðist þó ekki hafa 

verið sérstaklega umhugað um að finna kuml, en fann engu að síður einn stað í félagi við 

Daniel Bruun (kt. 51).
7
 

                                                 
5
 Fyrir skemmtilega umfjöllun um bókmenntalega þýðingu landslags í Íslendingasögunum sjá „The narrative 

function of landscape in the old Icelandic family sagas“ eftir Ian Wyatt, í Land, sea and home: proceedings of a 

conference on Viking period settlement, at Cardiff, July 2001. Bls. 273-282. Niðurstaða Wyatts er sú að 

landslagslýsingum sé lítt treystandi í sögunum, þar sem þær virðast oft teknar í þjónustu frásagnarlistarinnar og 

lúta þá lögmálum hennar öðru fremur. 
6
 Það er meintur Arnkelshaugur á Aðalbóli í Hrafnkelsdal (kt. 129) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 216). Kumlið á 

Traðarholti í Stokkseyrarhreppi (kt. 25) er einnig sagt fundið með rannsókn (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 259) en 

þar gróf Sigurður árið 1880 og staðfesti að um kuml væri að ræða, það er hins vegar ekki hægt að segja að hann 

hafi fundið staðinn af sjálfsdáðum þar sem honum er einnig lýst í skýrslu sr. Jakobs Árnasonar til dönsku 

fornleifanefndarinnar árið 1817 (Frásögur um fornaldarleifar I: 196). Aðrir kumlastaðir sem Sigurður rannsakaði 

en fann þó ekki sjálfur eru kt. 3, 9, 25, 35, 49, 129, 138, 154. 
7
 Það er kumlateigur á Skerðingsstöðum í Reykhólahreppi (kt. 51) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 112). Aðrir staðir 

sem Brynjúlfur rannsakaði en fann þó ekki sjálfur voru kt. 19, 25, 27, 33, 50 (4 teigar), 51, 154 og 156. 
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Kristian Kålund (1844-1919) er næsta stóra nafnið í kumlarannsóknum á Íslandi. 

Hann ferðaðist um landið á árunum 1872-74 og kannaði þá m.a. nokkur meint kuml en gróf 

hvergi sjálfur (Kålund, 1984-1986). Hann gerði fyrsta gagnrýna heildaryfirlitið yfir íslensk 

kuml og taldi aðeins vissu fyrir um 30-40 raunverulegum kumlfundum (Kålund, 1882b, bls. 

59). Að hans mati voru raunverulegir haugar lítt áberandi eða hefðu í það minnsta orðið það í 

tímans rás (Kålund, 1882b, bls. 58). Hann hafði litla trú á munnlegri geymd og taldi líklegra 

að þar sem munnmæli vísi á raunveruleg kuml hafi sú vitneskja verið tilkomin vegna þess að 

einhver hafi á síðari tímum fundið staðinn (Kålund, 1882b, bls. 58). Kålund fann einn 

kumlastað sjálfur (Kålund, 1882a, bls. 495; Kristján Eldjárn, 2000, bls. 108-9)
8
 en af þeim 

30-40 kumlfundum sem hann nefnir eru aðeins 25 taldir til kumla í dag (Kristján Eldjárn, 

2000, bls. 12). (Kålund, 1882) 

Alla 19. öldina og fram yfir aldamótin voru sjálflærðir fornfræðingar að leita kumla 

og það með nokkrum árangri. Þeirra atkvæðamestir voru Ásgrímur Hellnaprestur (1758-

1829), Andrés Fjeldsted (1835-1917) og Snæbjörn Kristjánsson í Hergilsey (1854-1938). 

Þessir menn virðast jöfnum höndum hafa stuðst við ritaðar heimildir, munnmæli og örnefni í 

leit sinni að kumlum.  

Snæbjörn var afkastamestur þeirra félaga og virðist hann hafa haft glöggt auga fyrir 

kumlum og leitað þeirra víðar en munnmæli og ritheimildir gáfu tilefni til. Það sem hann 

leitaði eftir voru einkum aflangar lægðir eða holur og lágar grjóthrúgur eða uppmjóar þúfur 

með hleðslum, sem hann segir á einum stað líkar „sykurtoppum“ (Snæbjörn Kristjánsson, 

1958, bls. 144-153). Lýsingar hans á umbúnaði kumlanna eru flestar keimlíkar og gjarnan á 

þá leið að þar hafi verið grjóthlaðin þró eða kista og yfirleitt stórar hellur efst. Aðeins fimm 

staðir af þeim fjölmörgu sem Snæbjörn rannsakaði eru hins vegar taldir til kumlastaða í dag, 

þar af fjórir kumlateigar og alls um 24 kuml (kt. 50 og kt. 52).
9
 Ásgrímur og Andrés eiga sinn 

staðinn hvor (kt. 43 og 46). Samanlagt eiga þessir þrír áhugamenn, því heiðurinn af því að 

hafa fundið um 26 staðfest kuml á sjö stöðum, sem verður að teljast talsverður árangur.  

Daniel Bruun (1856-1931) kannaði allmarga meinta hauga um aldamótin 1900 og 

voru rannsóknir hans mikil bylting frá því sem áður hafði þekkst með tilliti til allra 

vinnubragða, uppgraftartækni og skráningar. Bruun virðist hvergi hafa notast við örnefni eða 

munnmæli og almennt forðaðist hann vísanir í Íslendingasögurnar, með örfáum 

undantekningum. Það er einkum þar sem hann hefur skrifað greinar í félagi við íslenska 

                                                 
8
 Það er kumlateigur í Innri-Fagradal í Dalasýslu (kt. 49) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 108). Kålund taldi kumlin 

vera þrjú en aðeins eitt hefur verið staðfest með uppgreftri (Sigurður Vigfússon, 1882: 63-64).  
9
 Snæbjörn taldi kumlin í Berufirði aðeins 24 (Snæbjörn Kristjánsson, 1958: 148-149) en Kristján Eldjárn segir 

þau vera 27 eftir rannsókn D. Bruuns og Brynjúlfs Jónssonar á staðnum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 491).  
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fræðimenn sem eitthvað ber á slíku (Adolf Friðriksson, 1994, bls. 82). Bruun gerði þó ekki 

lítið úr sögunum og sagði að þar væri greint frá fjölmörgum haugum nafngreindra aðila og 

höfðingja sem grafnir hefðu verið heima í túni, en þetta væri erfitt að sannreyna vegna þess 

að flestir hauganna hefðu jafnast út með árunum og væru ekki auðfundnir (Bruun, „Nokkrar 

dysjar frá heiðni.“, 1903). Sjálfur kom Bruun að einhverju leyti að rannsókn a.m.k. 52 kumla 

á átta stöðum á landinu
10

 og virðist hafa fundið einn þessara af sjálfsdáðum (kt. 51) og einn í 

félagi við Finn Jónsson (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 170).
11

 

Matthías Þórðarson (1877-1961) þjóðminjavörður gróf 25 kuml á 16 stöðum víðs 

vegar um landið, en einkum á norður- og suðurlandi (Adolf Friðriksson, 1994, bls. 83; Hildur 

Gestsdóttir, 2004, bls. 81). Flest komu kumlin í ljós vegna vegaframkvæmda eða 

jarðvegseyðingar, en þó virðist Matthías hafa fundið eitt þeirra með rannsókn (kt. 79). 

Rannsóknir hans og túlkanir virðast í veigamiklum atriðum afturhvarf til rannsókna manna 

eins og Sigurðar Vigfússonar og Brynjúlfs Jónssonar, þar sem mikið traust er lagt á 

ritheimildir og jafnvel gerðar tilraunir til að tengja fundi nafngreindum mönnum 

Íslendingasagnanna eða Landnámu (Adolf Friðriksson, 1994, bls. 66). Matthías skrifaði ekki 

skýrslur nema um hluta þessara funda og almennt er fremur lítið á honum að græða varðandi 

útlit og staðsetningar kumlanna. 

Haakon Shetelig (1877-1955) gerði fyrstur manna greiningu á haugfé íslenskra kumla 

til mismunandi gerða, eftir lögun þeirra og skreytistíl. Meginstefið í greiningu Sheteligs á 

íslensku kumlunum er látlaust tilbreytingarleysi. Samkvæmt honum voru heiðnar grafir á 

Íslandi annað hvort að öllu leyti neðanjarðar eða luktar með dys ofanjarðar og oft með röð af 

steinum umhverfis en ekki með neitt verulegt grafarhólf (Shetelig, 1939, bls. 8). Áttahorfið 

taldi hann ekki fylgja fastri reglu en kumlin á Íslandi væru líkt og í Vestur-Noregi staðsett 

nærri bæjum, innan landamæra ættarinnar (Shetelig, 1939, bls. 7-8). Sjálfur fann Shetelig 

engin kuml en var bjartsýnn á að auka mætti allmikið við tölu kumlfunda með reglubundnum 

rannsóknum (Shetelig, 1939, bls. 7). Því miður útskýrir hann þessi ummæli ekki frekar og 

það er óljóst hvaða aðferðir hann hefur séð fyrir sér að gagnast gætu við slíka leit. 

                                                 
10

 Kt. 50, 51, 89, 90, 101, 130, 136, 152. Munar þar mest um kumlateigana fjóra í Berufirði (kt. 50) og á 

Brimnesi (Dalvík) (kt. 89). Teigana í Berufirði rannsakaði hann ásamt Brynjúlfi Jónssyni, samtals a.m.k. 27 

kuml og kumlateiginn í Dalvík rannsakaði hann með Finni Jónssyni þar sem fundust 14 kuml (Kristján Eldjárn, 

2000, bls. 109-12 og 163-70).  
11

 Annarsvegar vegar eru þetta nokkrar grafir á Skerðingsstöðum í Barðastrandasýslu (kt. 51) og hins vegar áður 

óþekktur haugur (kt. 90) um 500 m frá kumlateignum í Dalvík sem hann fann í félagi við Finn Jónsson (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 170). Það er jafnframt ein öruggasta heimildin um haug á Íslandi (sbr. Kristján Eldjárn, 2000: 

268). Haugurinn var 5,5 m langur, 2,5 m breiður og um 50 sm hár (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 170). 
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Kristján Eldjárn þjóðminjavörður og síðar forseti Íslands gróf á 29 kumlastöðum 

víðsvegar um landið, líkt og eftirmaður hans í starfi Þór Magnússon sem gróf á sjö 

kumlastöðum, leitaði hann ekki nýrra kumlastaða sjálfur en fann þó nokkur áður óþekkt kuml 

á stöðum sem hann rannsakaði og komið höfðu í ljós vegna framkvæmda eða uppblásturs. Í 

doktorsritgerð sinni Kuml og haugfé úr heiðnum sið á Íslandi tók Kristján saman fyrsta 

heildaryfirlitið yfir íslensk kuml síðan Kålund gerði sína úttekt árið 1882 og taldi öruggar 

heimildir fyrir 246 kumlum á 123 stöðum. Árið 2000 var bókin endurútgefin og uppfærð og 

taldi Adolf Friðriksson kumlin þá 316 á 157 stöðum. Niðurstaða Kristjáns um staðsetningar 

kumla var að þau væru að jafnaði staðsett skammt frá bæ, utan túns og við kennileiti fremur 

en flatneskju. Þar sem kuml finnast fjarri bæjum taldi hann líklegast að um tilviljanir væri að 

ræða eða að bærinn sem kumlið tilheyrði væri einfaldlega ófundinn. Útlit og umbúnað 

íslenskra kumla sagði Kristján almennt látlausan og kumlin lítt áberandi og því erfitt að finna 

þau með rannsókn. Kristján var ekki bjartsýnn á að sagnir, þar með taldar Íslendingasögur, 

gætu vísað á kuml sem neinu næmi. Vænlegasta leiðin til að finna fleiri kuml taldi hann vera 

að fara á staði sem tekið hefðu litlum breytingum frá fyrstu tíð og reyna að setja sig í spor 

heiðins manns sem ætti að velja sér hinsta hvílustað (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 258).  

Nokkur fjöldi rannsóknarskýrslna, greina og námsritgerða hafa verið skrifaðar um 

íslensk kuml á síðastliðnum áratugum. Fæstar þeirra hafa hins vegar fjallað nokkuð um 

staðsetningar kumla eða möguleika til leitar. Undantekningin eru skrif Adolfs Friðrikssonar 

og viðbrögð við þeim. Frá árinu 2003 hefur Adolf unnið að endurmati á gögnum Kristjáns og 

farið aftur á flesta kumlastaðina með það í huga að rannsaka umhverfi þeirra og staðsetningu. 

Hugmynd Adolfs er að hægt sé að finna mynstur í staðsetningu kumla sem hjálpað gæti við 

að finna áður óþekkta kumlastaði. Frumniðurstöður hans (frá 2004) eru þær að skipta megi 

kumlum í tvo flokka eftir staðsetningu, annars vegar kuml sem eru skammt frá bæjum og hins 

vegar kuml sem eru fjarri bæjum og þá gjarnan við hugsanleg landamerki (Adolf Friðriksson 

et. al., 2004). Töluvert meira býr þó að baki þessarar greiningar en fjarlægðir einar og sér og 

verður fjallað nánar hugmyndir Adolfs hér á eftir.  

Bjarni F. Einarsson hefur fjallað töluvert um kuml og hefur meðal annars brugðist við 

umfjöllunum Adolfs. Bjarni er þeirrar skoðunar að staðfræði Adolfs byggi á forsendum 

búnum til af honum sjálfum og að ekki sé hægt að líta á hugmyndir hans sem annað en 

frumgerð að módeli sem ekki sé hægt að taka alvarlega enn sem komið er (Bjarni F. 

Einarsson, 2007, bls. 70-71). Sjálfur tekur hann í svipaðan streng og Kristján um afstöðu 

kumla og bæja, að því viðbættu að hann telur jafn líklegt að kuml séu við útstöðvar af 

einhverju tagi, svo sem verstöðvar, sel, járngerðar- eða kolagerðarstaði eða aðra staði þar sem 
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fólk getur hafa hafst við til lengri eða skemmri tíma, ekki síður en við eiginlega bæi (Bjarni 

F. Einarsson, 1998, bls. 48-49; 2007, bls. 72).  

1.2.1 Samantekt og niðurstaða 

Gagnrýnin viðhorf til þjóðsagna og möguleika örnefna til að vísa á kuml kom fram strax á 18. 

öld við innreið upplýsingarinnar inní íslenskt fræðasamfélag. Ritaðar heimildir voru 

sömuleiðist teknar til endurskoðunar, en það voru þó fyrst og fremst þjóðsagnakenndar 

frásagnir sem dregnar voru í efa og í framhaldinu gerðar tilraunir til að skipta sögunum niður 

eftir áreiðanleika. Á 19. öld voru þessar aðferðir fínpússaðar innan textafræðinnar og enn 

frekari greinarmunur gerður á sögunum og einstökum frásögnum þeirra hvað trúverðugleika 

varðar (sbr. Finnur Jónsson, 1898). Þegar kom fram undir miðja 20. öld var tilhneigingin til 

að tengja fornleifar sögunum á undanhaldi meðal fræðimanna sem tóku í auknu mæli að 

beina sjónum sínum að fornleifunum sjálfum.  

Með tilliti til þessarar þróunar á efnistökum og áherslum er athyglisvert að skoða 

fjölda kumlastaða sem fundist hafa með rannsóknum. Kumlin sem fundist höfðu með 

rannsóknum fram til ársins 1999 fundist öll á árunum milli 1817-1937 (kt. 43, 46, 49, 50, 51, 

52, 61, 90 og 129) og þeir sem fundu þau voru þeir sem notuðust við munnmæli og sögur: 

Ásgrímur Hellnaprestur (kt. 46), Andrés Fjeldsted (kt. 43), Snæbjörn í Hergilsey (kt. 50, 52) 

og Sigurður Vigfússon (kt.129).
12

  

Þeir sem á hinn bóginn hafa lagt lítinn trúnað á möguleika sagna og örnefna til að vísa 

á kuml hafa að sama skapi fundið færri. Kålund taldi ólíklegt að margra kumla væri von á 

Íslandi vegna þess hve tímabil heiðni var stutt hér á landi. Hann fann þó eitt sjálfur (kt. 49) 

eins og fram hefur komið. Daniel Bruun fann tvo staði (kt. 51 og 90) en annan þeirra að vísu í 

félagi við einarðan söguáhugamann Finn Jónsson (kt. 90), hvort sem það kann að hafa breytt 

einhverju eða ekki. Þrátt fyrir hve stutt tímabil heiðni varði, var Shetelig bjartsýnn á að auka 

mætti töluvert við fjölda kumla með rannsókn en gerði sjálfur engar tilraunir til þess. Kristján 

var hins vegar efins um þetta atriði og taldi sagnir og munnmæli ólíkleg til árangurs.  

Það ber þó að hafa í huga að fæstir hinna síðastnefndu virðast hafa lagt sig mikið fram 

um að leita kumla auk þess sem erfitt er að meta hversu markvissar aðferðir fornfræðinganna 

kunna að hafa verið þrátt fyrir að leit þeirra hafi borið nokkurn árangur. Það er engu að síður 

                                                 
12

 Á korti á bls. 259 í Kumli og haugfé eru sýnd kuml sem sögð eru fundin með rannsókn. Þar eru tvö kuml sem 

orka tvímælis, annars vegar kuml (kt. 25) sem Sigurður Vigfússon gróf. Hinsvegar kuml (kt. 79) sem Matthías 

Þórðarson gróf. Í fyrra tilfellinu hafði kumlsins verið getið í skýrslu til dönsku fornleifanefndarinnar 1817 og 

virðist staðsetningin því hafa verið þekkt. Í síðara tilfellinu kemur hvergi fram í fundarlýsingu að kumlið hafi 

fundist með rannsókn.  
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freistandi að kanna nánar hvort hægt sé að sjá einhver tengsl milli örnefna, sagna og kumla 

sem nýst gætu með markvissum hætti við kumlaleit. Til að gera það verður að fara yfir þekkt 

kuml og kanna hvaða örnefni koma fyrir á kumlastöðunum og í grennd þeirra sem og hvort 

einhverjar sagnir er tengdar þeim og verður það gert í öðrum hluta ritgerðarinnar. En fyrst er 

nauðsynlegt að fara nokkuð ítarlega yfir það sem býr að baki skilgreiningum fræðimanna á 

öruggum kumlum. 

1.3. Skilgreining öruggra kumla 

Hvaða skilyrði þarf fornleifafundur að uppfylla til að vera tekinn í tölu öruggra kumla? Árið 

1882 gaf Kristian Kålund út það sem kalla má fyrsta gagnrýna yfirlitið yfir íslensk kuml. 

Hann taldi þá áreiðanlegar heimildir fyrir 30-40 kumlum á 25 stöðum Íslandi (Kålund, 

1882b). Árið 1959 taldi Kristján Eldjárn öruggar heimildir fyrir 246 kumlfundum á 123 

stöðum. Hann hafði þó þann fyrirvara á þessum tölum að ekki væri ljóst hve mörg kuml hafi 

verið á sumum staðanna og raunverulegur fjöldi fundinna kumla gæti verið nokkru hærri 

(Kristján Eldjárn, 1956, bls. 8; 194). Að auki tilgreindi Kristján 28 líklega staði sem hann 

taldi ekki hægt að staðfesta (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 16). Þegar Kuml og haugfé var 

endurútgefin árið 2000, taldi Adolf Friðriksson fundarstaðina 157, en kumlin 316, með sama 

fyrirvara og Kristján um að fleiri kunni að hafa verið á sumum staðanna. Óstaðfesta en 

líklega kumlfundi taldi Adolf vera 46 (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 16).  

Ef litið er til annarra rannsókna frá því fyrir 2000 kemur einkennilegt ósamræmi í ljós. 

Í námsritgerð (fil. kand) Margrétar Hallgrímsdóttur frá 1986 taldi hún fundarstaðina 158, 

einum fleiri en Adolf árið 2000, en kumlin hins vegar tveimur færri eða 314 (Margrét 

Hallgrímsdóttir, 1986: 6). Þá taldi Bjarni F. Einarsson fundarstaðina sömuleiðis 158 árið 

1994 líkt og Margrét, en kumlin ekki nema 304 (Bjarni F. Einarsson, 1994, bls. 53). 

Hugsanlega skýrist þetta ósamræmi að hluta til af því að upplýsingar um suma fundina eru 

brotakenndar og ekki alltaf ljóst hve mörg kuml hafi í raun fundist á hverjum stað eins og 

fram hefur komið, en þar fyrir utan virðist ekki einhlítt samkomulag um hvenær fundur skuli 

teljast til öruggra kumla og hvenær ekki. Næsta skref er því að reyna að grafast fyrir um hvað 

býr þá að baki skilgreiningum fornleifafræðinga á öruggum kumlum.  

1.3.1. Kennimörk heiðinna grafa 

Í doktorsritgerð sinni Kuml og haugfé tók Kristján saman heimildir um alla kumlfundi sem 

fundist höfðu fram til ársins 1955. Þar setti hann sér ákveðnar reglur og viðmið til að skera úr 
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um hvenær hægt sé að telja fornleifafund óskorað til legstaðar úr heiðni. Í formála að 

kumlatalinu segir Kristján: 

 

„Helsta kennimarkið á heiðinni gröf er haugféð. Ef með mannabeinum finnast 

bein hesta og hunda, vopn, skartgripir, búsáhöld o.fl. þess háttar, er hér er einu 

nafni nefnt haugfé, eru þau hiklaust talin með í kumlatalinu. Kristin kirkja hefur 

andúð á, að látnir séu fjármunir í grafir framliðinna. Þrátt fyrir það hefur komið í 

ljós í mörgum löndum, að hinar fyrstu kristnu kynslóðir hafi ekki hafnað haugfé 

stranglega. Íslenskt haugfé er mjög oft með ótvíræðum stíl 10. aldar, og þarf þá 

ekki frekari vitna við. En sérkennalausir smáhlutir, svo sem hnífar, sem stundum 

finnast einir sér í kumlum, heimila ekki skilyrðislaust að telja kumlin til heiðins 

tíma. Þann möguleika ber að muna að þau geti verið frá fyrri hluta 11. aldar, 

áður en föst skipan komast á kirkjur og kirkjugarða. Oftast munu þó slík kuml 

vera frá 10. öld, enda haggar þetta ekki því að haugfé er það sem skýrast skilur 

kuml heiðins manns frá kristinni gröf. Hrossbein með mannabeinum eru hér 

alltaf skilyrðislaust talin einkenni heiðins legstaðar.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

41). 

 

Helsta einkenni heiðinna legstaða eru semsé haugféð, sem þó finnst í undantekningartilfellum 

einnig í kristnum gröfum. Haugfé, sem ekki er hægt að aldursgreina, er þó samkvæmt 

Kristjáni ekki ótvíræð ávísun á kuml, en bein hesta finnast hins vegar alveg örugglega ekki í 

kristnum gröfum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 41). Kristján heldur áfram og segir: 

 

„Í kumlatali eru nokkrir legstaðir eða beinafundir, sem ekki eru auðkenndir af 

haugfé, tölusettir og taldir meðal ótvíræðra kumla. Að jafnaði er þess getið 

hverju sinni með hvaða rétti þetta er gert. Kemur þar til greina staðsetning 

kumlsins, útbúnaður og frágangur, horf og heildarsvipur, enda eru langflest þessi 

kuml rannsökuð af kunnáttumönnum sem hafa gert sér þá skoðun á sjálfum 

kumlastaðnum að um sé að ræða fornmannagrafir. Virðist ekki heldur ástæða til 

að efa að flest þessi kuml séu í raun og veru frá heiðnum eða frumkristnum tíma, 

en skylt er að játa að hér geta missýningar átt sér stað í einstökum dæmum.“ 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 42). 

 

Legstaðir og beinafundir án haugfjár eru með öðrum orðum metnir útfrá tvennu. Annars vegar 

útfrá samanburði við ótvíræð kuml (með aldursgreinanlegu haugfé), þannig að gripalaus gröf 

er talin kuml ef önnur einkenni hennar eru þau sömu og í gröfum með haugfé. Hins vegar 

útfrá áliti kunnáttumanna, það er að segja hafi kunnáttumaður álitið að um kuml væri að ræða 

er þeirri túlkun ekki breytt. Í samanburðinum við haugfjárgrafirnar er horft til fjögurra atriða: 

Staðsetningar, útbúnaðar og frágangs, áttahorfs auk heildarsvips. Að lokum kemur fram 

reglan um að taka haugfjárlausar grafir sem fundnar eru innan um kuml með í kumlatalið: 
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„[…] eru hiklaust talin í kumlatali haugfjárlaus kuml sem fundist hafa á sama 

kumlateig og heiðnar haugfjárgrafir, og eru mörg dæmi um þetta. Enn sem fyrr á 

hér við að þessi kuml geta verið frá fyrstu áratugum kristninnar, kristnar grafir á 

heiðnum kumlateig ættar eða bæjar, gerðar áður en kirkjugarðsgreftran varð 

almenn í sveitinni. En slíkar grafir verður hér að telja með haugfjárlausum 

heiðnum kumlum, því að þær verða með engu móti frá þeim greindar.“ (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 42). 

 

Í kumlatalinu segist Kristján hafa reynt að hafa lýsingarnar gagnorðar „[...] án þess að fella 

niður efnisatriði sem máli skipta.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 43). Af þessu má ætla að allar 

fyrirliggjandi upplýsingar um þau atriði sem frá er greint hér að ofan, þ.e. upplýsingar um 

beinafundi, haugfé, staðsetningar, legu og horf grafa, umbúnað og heildarsvip, komi fram 

eftir því sem þær liggja fyrir á hverjum stað. Að þessu sögðu er rétt að skoða nánar einstök 

dæmi og hvernig þau falla að ofangefnum skilyrðum. 

1.3.2. Gripafundir sem vísbendingar um kuml 

Ein regla kemur fljótlega í ljós sem Kristján getur ekki í inngangsorðum kumlatalsins, það er 

að fundur vopna eða skarts frá 10. öld eða fyrr sé án undantekninga ávísun á kuml, jafnvel 

þótt fundarsamhengi þeirra sé óþekkt, svo lengi sem gripirnir finnast saman í pörum, sverð og 

spjót, tvær kúptar nælur o.s.frv. Yfirleitt eru þessar ályktanir þó studdar fleiru en einu atriði, 

fundur tveggja næla eða tveggja vopna, auk upplýsinga um staðsetningu eða útlit 

fundarstaðarins sem samræmist því sem þekkt er með örugg kuml. 

Regluna um að vopn sem finnast tvö eða fleiri saman sé ávísun á kuml orðar Kristján 

ekki berum orðum en segir á einum stað: „Þessi fundur er talinn með í kumlatali, af því að 

það er mjög ósennilegt að slíkir gripir, tveir saman [sverð og spjót], týnist í byggð og finnist 

ekki aftur. Hitt er miklu sennilegra, að þeir séu úr kumli.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 197). 

Þetta var í Framdölum í Bárðdælahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu (kt. 113). Annars staðar 

fannst spjót í flagi og síðar öxi á sama stað (kt. 139). Um fundinn segir Kristján: „Staðurinn 

er ofan við eyðibýlið Dalasel, í landi Dala [í Norður-Múlasýslu], rétt við merkin [...] Spjótið 

stóð uppúr leirflagi, en öxina fundu þeir seinna á sama stað. Ekkert sögðu þeir um mannabein 

en staðurinn er talinn vera eðlilegt kumlstæði“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 226, vitnar í bréf 

Einars Halldórssonar dags. 15.3.1959). Hér virðist Kristján nota regluna um tvö vopn saman 

(í byggð) sem örugga vísbendingu um kuml, þrátt fyrir að þau finnist ekki á sama tíma og 

samhengi þeirra megi teljast óljóst. Þá virðist einnig hafa vægi sú hugmynd fundaraðila að 
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um eðlilegt kumlstæði sé að ræða, þótt tæplega sé hægt að tala um kunnáttumenn sem í hlut 

eiga. 

Reglan er nokkuð sveigjanleg að því er virðist, t.a.m. nægði öxi, ásamt mannbroddi og 

steini sem fundust í landi Efri-Rauðalækjar í Rangárvallasýslu til að Kristján teldi gripina 

komna úr kumli, þrátt fyrir að ekkert væri vitað um fundaratvik né staðsetningu (kt. 22). 

Gripirnir komu til safnsins árið 1902 „[...] og fylgdi þeim ekki önnur greinargerð en sú að 

þeir fyndust í svonefndu Miðmundaholti, og er ekki skýrt fram tekið að kuml hafi verið. En 

telja verður það mjög sennilegt.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 67). Þá telur hann fund spjóts 

ásamt gjarðahringju og ellefu járnnöglum í landi Vindbelgs í Suður-Þingeyjarsýslu örugga 

vísbendingu um kuml (kt. 114). Um gripina segir Kristján: „Þeir virðast örugglega vera úr 

kumlum manns og hests, þótt ekki sé það beinlínis tekið fram.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

198). Sömuleiðis telur hann frásögn af fundi sverðs og bátssaums á Höfða í Mýrahreppi 

vísbendingu um kuml (kt. 55), þrátt fyrir þar sé ekki minnst á mannabein eða annað sem fært 

gæti sönnur á það (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 119). Það rata þó ekki allir vopnfundir í 

kumlatalið, jafnvel þótt kunnáttumenn hafi komið þar að, eins og sést af spjótfundi í 

Fagraskógi í Þjórsárdal. Spjótið fannst um 100 m suðvestur frá rústum sem Gísli Gestsson og 

Jóhann Briem töldu geta verið bæjarrústir og hrosstennur rétt hjá. Kristján taldi líklegt þetta 

væru leifar kumls en gaf því ekki númer í kumlatalinu (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 83). 

Auk ofangreindra vopnfunda eru allmörg dæmi um að Kristján telji kúptar nælur 

örugga vísbendingu um kuml. Dæmi um það er kuml kennt við Þjórsárdal (kt 30). Um það 

segir Kristján: „Árið 1864 bárust safninu nokkrir munir úr Þjórsárdal, án þess að fram sé 

tekið að þeir hafi fundist saman. Finni Magnússyni á að hafa verið send skýrsla um þá, en 

hún er glötuð að sögn Kålunds. Ekki telur hann þennan fund með kumlfundunum, en svo er 

þó gert hér eins og endranær þegar tvær kúptar nælur finnast saman.“ (Kristján Eldjárn, 2000, 

bls. 81). Hér er að vísu strax farið á svig við regluna þar sem ekki er ljóst hvort nælurnar hafi 

einmitt fundist saman. Nælurnar eru af algengustu gerð kúptra næla á Íslandi sem og 

annarsstaðar á víkingasvæðinu, þær hafa verið fjöldaframleiddar og voru í tísku alla 10. öld 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 358-59). Þær eru enn fremur oft hirðuleysislega gerðar og engin 

munur sjáanlegur á þeim eftir löndum, það er því fjarri því hægt að slá því föstu að þær hafi 

heyrt saman ef fundarsamhengið er óþekkt. Auk þess heldur Kristján áfram og ýjar að því að 

þarna kunni tvö kuml að vera fundin þar sem tvær kúptar nælur séu auðvitað úr kvenkumli, 

en þriðja nælan sem barst safninu var hringnæla og „[...] hringnælur eru oftast skartgripir 

karla.“ (Kristján Eldjárn, 2000: 81). 
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 Þá fundust tvær nælur saman á uppblásturssvæði á Skógum í Flókadal, 

Borgarfjarðarsýslu (kt. 42). Þriðja dæmið eru tvær kúptar nælur (Holtanælurnar) og 

þríblaðanæla sem komu til safnsins án ljósra fundaratvika (kt. 21 í 1. útg. en kt. 45 í 2. útg.). 

Um fundinn segir Kristján í fyrstu útgáfu Kumla og haugfjár: „Ekki er tekið fram, að þetta sé 

kumlfundur, en gripasamstæðan, tvær kúptar nælur og þríblaðanæla, bendir svo eindregið í þá 

átt, að úr kumli sé, að rétt þykir að hafa fundinn í kumlatali.“ (Kristján Eldjárn, 1956: 51-

52).
13

 Á bænum Rútsstöðum í Laxárdalshreppi í Dalasýslu fannst undirskjöldur af kúptri 

nælu í nýræktarflagi (kt. 48). Hrossbein höfðu áður fundist á svipuðum slóðum á dreif í 

flaginu. Um þetta segir Kristján: „Líklega hefur þetta þó verið kuml, þótt ekki verði til hlítar 

úr því skorið.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 108). Hér er nælan aðeins ein og tengingin við 

hrossbein afar óljós, bæði hvað varðar staðsetningu og allt samhengi. Kumlið getur því 

tæplega kallast öruggt eins og Kristján segir sjálfur, en þrátt fyrir efasemdirnar fær kumlið 

númer eins og önnur staðfest kuml í kumlatalinu. Fimmta dæmið (kt. 62) er kúpt næla sem 

barst Þjóðminjasafninu árið 1867. Engar lýsingar eru á fundaratvikum eða staðsetningu, aðrar 

en þær að nælan eigi að hafa fundist í Vatnsdal og hafa blásið þar uppúr holti. Enginn 

heimildamaður er fyrir þessum upplýsingum og ekki ljóst í landi hvaða bæjar nælan fannst en 

giskað er á Hof. Sigurður Guðmundsson gat sér til um að hún hafi komið úr fornmannahaug 

og Kristján segir: „Öruggt virðist að telja þetta kumlfund“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 125). 

Fjórar kúptar nælur og ein kringlótt fundust einhversstaðar á landareign Hóls í 

Hjaltastaðahreppi í Norður-Múlasýslu (kt. 140). Nælurnar eru allar týndar og komust aldrei í 

hendur kunnáttumanna, en til er allnákvæm lýsing á þeim sem Kristján notaði til flokka þær 

eftir gerðum. Um fundinn segir Kristján: „Ekki virðist efamál að þarna hafi verið um að ræða 

haugfé úr a.m.k. tveimur kvennakumlum.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 226). Enn fremur 

fundust tvær kúptar nælur í eða undir bæjarrústum í landi Flögu í Skaftártungum (kt. 156). Á 

staðnum er sagt að fleira hafi fundist, m.a. sörvistölur sem gætu hafa tilheyrt kumlinu. Þá á 

axarblað að hafa fundist á sama stað og veltir Kristján upp þeim möguleika að það geti verið 

úr kumli karlmanns, en gefur því ekki sérstakt númer (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 248-249). 

Að minnsta kosti eitt dæmi er um að Kristján telji gripi aðra en vopn eða nælur 

vísbendingu um kuml þrátt fyrir að engin bein finnist eða óyggjandi legstaður. Það er á 

Skeljastöðum í Gnúpverjahreppi (kt. 31). Þar fundust gripir í tveimur grjótdreifum, 

                                                 
13

 Sveinbjörn Rafnsson hefur fært rök fyrir því að nælurnar séu úr kumli sem grafið var upp árið 1837 í Mjóadal 

í Norðurárdalshreppi (kt. 45) (Sveinbjörn Rafnsson, 1974). Þar fundist auk nælanna, mannstennur, klæðabútur, 

25 sörvistölur, tveir kúfískir silfurpeningar ofl. í e.k. hæð eða haugi (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 102-3). 

Nælurnar voru upphaflega með númerið kt. 21 en við endurútgáfu Kumla og haugfjár gerði Adolf Friðriksson 

eitt úr þessum fundum (kt. 45) á grundvelli raka Sveinbjörns. Sjá nánar bls. 102-4 í 2. útg. Kumla og haugfjár. 
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annarsvegar tvö brýni og hins vegar bronslauf. Ekki er minnst á annað sem rennt gæti stoðum 

undir kuml á staðnum en bent á uppdrátt í Forntida gårdar i Island (Kristján Eldjárn, 2000, 

bls. 82). Hér virðast þó hafa mest að segja að Matthías Þórðarson hafi áður talið um dysjar að 

ræða.  

Eins og fram hefur komið telur Kristján beinafund undantekningalaust til kumla ef þar 

finnast hrossbein. Við það er ekkert að athuga, en það verður þó að gera þá kröfu að öruggt 

samhengi sé milli hrossbeinanna og mannabeinanna eða grafarinnar. Að minnsta kosti einn 

staður virðist ekki fullnægja þeim skilyrðum þrátt fyrir að komast í kumlatalið, það er fundur 

á Þúfnavöllum í Skriðuhreppi í Eyjafjarðarsýslu (kt. 97). Þar fannst hvirfill af manni og 

hrosstönn við jarðrask bónda á mel neðan túns (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 175). Engar 

frekari upplýsingar eru með þessum fundi né staðfesting á að um mannsbein hafi verið að 

ræða. Sömuleiðis mætti nefna fyrrgreindan fund á Rútsstöðum í Laxárdalshreppi þar sem 

fannst undirskjöldur af kúptri nælu í nýræktarflagi (kt. 48) og hrossbein höfðu áður fundist á 

svipuðum slóðum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 108).  

1.3.3. Útlit, umbúnaður og heildarsvipur 

Nokkur dæmi eru um að fundir séu teknir með í kumlatalið á þeim forsendum að útlit, 

umbúnaður, svipmót eða heildarsvipur bendi til heiðins legstaðar, þótt ekkert 

aldursgreinanlegt haugfé hafi fundist.  

Dæmi um þetta er fundur á Dufþaksholti í Hvolhreppi í Rangárvallasýslu (kt. 8). Við 

vegagerð árið 1940 kom í ljós mannsbeinagrind í dálítilli þúst eða upphækkun rétt fyrir 

sunnan gamlan túngarð. „Ekki sást hvort eða hve djúpt gröf hafði verið grafin. Líkið hafði 

verið lagt á bakið og sneri SA-NV, höfuð í suðausturenda. Nálægt fótum varð vart lítilla, 

ryðþrunginna viðarleifa. Beinin voru um 30-40 sm í jörðu og allmjög fúin. Haugfé var ekkert, 

og vantar því fullnaðarsönnun þess að kumlið sé fornt, en af öllum svip legstaðarins virtist 

rannsóknarmanninum [Matthíasi Þórðarsyni] að svo mundi vera.“ (Kristján Eldjárn, 2000, 

bls. 52).  

Þá eru tveir beinafundir á Tyrðilmýri í Snæfjallahreppi í Norður-Ísafjarðarsýslu einnig 

settir í hóp staðfestra kumla (kt. 56) á grundvelli umbúnaðar þeirra og túlkunar Matthíasar. 

Kumlin fundust árin 1932 og 35 við sléttun á hólbarði rétt fyrir utan Mýrará um 12-20 m frá 

sjó. Beinagrindurnar voru vel varðveittar. Sú fyrri sem fannst sneri NV-SA með fætur til 

suðausturs. Stór steinhella var yfir höfði og bol, en tvær minni yfir fótum og „góð torfuþykkt“ 

af jarðvegi yfir öllu saman. Síðari beinagrindin fannst norðan við hina fyrri, einnig undir 

steinhellum, gröfin sneri eins en beinagrindin þveröfugt, með höfuðið í suðausturenda, „svo 



21 

 

að höfuðin snéru saman“. (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 120). Um fundina segir Kristján: 

„Matthías Þórðarson hefur talið kuml þessi frá heiðni eða fyrstu kristni. Má það vel vera, þótt 

ekki sé það öruggulega víst, þar sem haugfé er ekkert. En umbúnaður allur bendir fremur til 

að svo sé.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 120). 

Enn annað dæmi er fundur mannabeina við Urriðaá í Ytri-Torfustaðahreppi í Vestur-

Húnavatnssýslu (kt. 57). Beinin komu í ljós við malarnám úr hóli rétt norðan við þjóðveginn 

norðan ár. Hólnum er lýst sem malarhóli með stórum hnullungum á toppnum ámóta öðrum 

hólum þar í grennd. Kristján rannsakaði staðinn sjálfur og fann hluta beinagrindarinnar 

óhreyfðan, fætur, lærleggi og vott af neðstu beinum búksins. Umbúnaðinum lýsir hann svo: 

„Ofan í melhólin hafði verið grafin lítil grunn dæld, rétt svo að rúmaði líkið. Höfuð hafði 

vitað í suður, en fætur í norður, beinir hlið við hlið, enda líkið lagt á bakið. Enginn annar 

umbúnaður var sýnilegur, ekkert haugfé. Eftir að líkið hefur verið hulið, hefur allstórt grjót 

verið borið ofan á það, svo að nú voru um 65 sm niður að beinunum. Þvermál 

kumldysjarinnar var nú 3-4 m, en eitthvað kann hún að hafa flast út.“ (Kristján Eldjárn, 2000, 

bls. 121). Niðurstaðan er þessi: „Ekki verður til hlítar sannað að þetta sé kuml úr heiðni, þar 

sem ekkert haugfé fannst. En umbúnaður og allt svipmót legstaðarins bendir þó til þess.“ 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 122).  

Á Skíðastöðum í Lýtingsstaðahreppi í Skagafjarðarsýslu komu mannabein í ljós (kt. 

73) þegar litlum hól var ýtt út á þurru holti sem verið var að rækta upp. Legstaðurinn varð 

fyrir miklum skemmdum en þó var eitthvað eftir óhreyft af beinum í hægri hluta 

beinagrindarinnar sem hafði snúið N-S með höfuð í norðurenda. „Líkið hafði verið lagt á 

bakið, með hægri höndina niður yfir kviðinn og hina vinstri um brjóstið þvert, þannig að 

vinstri handar fingur námu við olnbogabót hægri handleggs. Höfuðið hefur verið lítið eitt 

hærra en líkaminn. Kista hafði verið utan um líkið, og sáust leifar hliðarfjalanna mjög 

greinilega, en gaflar ekki, sem von var vegna skemmdanna. Ekki sáust leifar af botni, enda 

vísast að hann hafi enginn verið. Breidd kistunnar hefur verið 25-30 sm. Grafið hefur verið 

ofan á möl, en óvíst hve djúpt frá grasrót.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 136). Niðurstaðan: 

„Haugfé skortir til að fullsanna að þetta sé kuml úr heiðni. En staðurinn er mjög eðlilegt 

haugstæði, og kristinn grafreitur hefur aldrei getað verið hér. Horfið er einnig mjög ókristið. 

Virðist langsennilegast, þegar á allt er litið, að kumlið sé úr heiðnum sið.“ (Kristján Eldjárn, 

2000, bls. 136).  

Við Syðri-Reystará í Arnarneshreppi í Eyjafjarðarsýslu fundust tvö meint kuml við 

malartöku á uppblásnu melnefi rétt sunnan við ána (kt. 95). Bein úr tveimur manneskjum 

fundust en engir gripir og engar upplýsingar um legu eða umbúnað. Kristján kannaði staðinn 
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síðar og gróf víðar í melinn en varð einskis vís. Niðurstaða hans er samt sem áður þessi: 

„Þetta eru sennilega leifar af fornum kumlateigi, enda er staðurinn mjög þesslegur.“ (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 174).  

Á Draflastöðum í Hálshreppi í Suður-Þingeyjarsýslu (kt. 109) komu í ljós mannabein 

á blásnu barði á svonefndu Reiðholti „langt fyrir utan og neðan bæinn“. Staðurinn er við 

alfaraleið samkvæmt Kristjáni á gömlum bakka Fnjóskár. Kristján rannsakaði staðinn árið 

1952 og fann auk beina á yfirborðinu lítið raskaða gröf. „Það var rétt framan við rofbakkann, 

og svo af því blásið að víða sá í steina. Þegar hreinsað hafði verið ofan af steinunum kom í 

ljós breiða af grjóti, sem rétthyrndur þríhyrningur í lögun, langhliðin 3,40 m, hinar um 2,30 

og 2,80 m. Þessi breiða hafði greinilega verið borin saman af manna höndum og blönduð 

mold milli steinanna, en þó reyndist ekki vera annað undir steinunum en hin eina gröf, sem 

þó var það ekki nema að nokkru leyti, þannig að efri hluti beinagrindarinnar var undir einu 

horni grjótbreiðunnar, en neðri hlutinn stóð út undan.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 194). 

Gröfin sneri A-V og beinagrindin var á bakinu með höfuð í vesturenda og lítið eitt hærra, 

„vinstri framhandleggur niður með síðu, en hægri framhandleggur yfir kviðarhol, hendur 

báðar saman við vinstri mjöðm, fætur hlið við hlið [...]. Í gröfinni sáust allmiklar tréleifar 

undir, fram með og ofan á beinunum, og bendir það til líkkistu [...] Engar járnleifar voru í 

gröfinni, né heldur sáust nokkur merki þess á melnum í kring. Ekkert haugfé [...]“ (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 193-94). Niðurstaðan „Gröf þessi skilur sig ekki frá kristinni gröf að öðru 

en grjótlaginu sem bendir til heiðins tíma. Auk þess er staðurinn í fyllsta samræmi við þá 

staði sem öðrum fremur hafa verið valdir sem haugstæði í heiðnum sið. Draflastaðir eru forn 

kirkjustaður, en á melbarði þessu hefur kirkjan áreiðanlega aldrei verið. Virðist önnur skýring 

lítt hugsanleg en að gröf þessi sé frá því fyrir þann tíma er skipan komst á kirkjugarða, frá 

heiðni eða fyrstu árum eftir kristnitöku“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 194).  

1.3.4. Trúverðugleiki frásagna og rannsókna 

Þegar hafa komið fram þrjú dæmi þar sem álit rannsóknarmanns virðist hafa haft úrslitaáhrif 

á að Kristján telji haugfjárlausa gröf heiðið kuml, þótt upplýsingar umbúnað og áttahorf séu 

að vísu einnig lagðar til grundvallar. Fundurinn á Dufþaksholti (kt. 8) þar sem 

fullnaðarsönnun vantaði fyrir því að um kuml væri að ræða en Matthíasi Þórðarsyni virtist 

svo „[…] af öllum svip legstaðarins […]“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 52) og fundirnir á 

Skeljastöðum (kt. 31) og Tyrðilmýri (kt. 56) sem Kristján setur einnig í hóp öruggra kumla að 

því er virðist fyrst og fremst vegna túlkunar Matthíasar (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 82 og 

120). 



23 

 

 Þá er eitt dæmi þess að fundur kúptrar nælu ásamt mati rannsóknaraðila á því að um 

eðlilegt kumlstæði sé að ræða hafi komið fundi í kumlatal, jafnvel þótt varla sé hægt að tala 

um kunnáttumenn. Það er fyrrnefndur fundur við Dalasel (kt. 139) rannsakaður af Kristjáni 

Wium og Halli Bjarnasyni (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 226).  

Kunnáttumenn eru þó ekki skilyrðislaust teknir trúanlegir. Fróðlegt er að skoða 

umfjöllun Kristjáns um meintan haug Arnkels goða á Bólstað í Álftafirði í Snæfellssýslu. 

Árni Thorlacius og Jónas Hallgrímsson höfðu báðir skoðað hólinn og lýst honum án þess að 

efast um að hann væri raunverulegur haugur (Árni Ó. Thorlacius, 1886; hrs. J. Sig. 126 4to, 

tilv. Matthías Þórðarson 1932, bls. 26). Sigurður Vigfússon rannsakaði staðinn loks með 

uppgreftri árið 1881 og taldi sig finna ryðbúta og beinaköggla ofarlega í hólnum (Sigurður 

Vigfússon, 1882, bls. 97-98). Brynjúlfur Jónsson rannakaði síðar hólinn og Matthías 

Þórðarson gróf þvert í gegnum hann árið 1932 án þess að verða nokkurs var sem staðfest gæti 

niðurstöður Sigurðar, en stór hluti hans var þá að vísu horfinn í sjó fram (Matthías Þórðarson, 

1932, bls. 26-27). Matthías virðist ekki, fremur en þeir sem hér hafa verið nefndir, hafa 

dregið í efa að um raunverulegan haug sé að ræða, en Kristján tekur hann þó ekki með í 

kumlatalið á þeim forsendum að „[...] umbúnaður og allt annað í sambandi við „hauginn“ er 

svo mjög á reiki [...]“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 108). Hér dugar því ekki að kunnáttumenn 

hafi áður talið um kuml að ræða. (Árni Ó. Thorlacius, 1886) 

Til samanburðar má skoða fund á Brjánslæk í Barðastrandasýslu. Þar fundust tvö 

kuml og var annað þeirra grafið upp af Snæbirni Kristjánssyni í Hergilsey (kt. 52). Í lýsingum 

Snæbjörns segir að kumlið hafi snúið „frá austri til vesturs, þvert á móti því, sem nú er grafið 

í kirkjugörðum“ þ.e. höfuðið í austurenda. Samkvæmt Snæbirni var stór hella yfir brjósti 

beinagrindarinnar sem nam út í hleðslurnar sem voru umhverfis beinin. Þessum hleðslum 

lýsir hann sem steinkistu sem nam honum upp í miðja kálfa og þá taldi hann sig einnig hafa 

fundið leifar af árefti. Hvort tveggja dró Kristján mikið í efa og sagði slíkt óþekkt í íslenskum 

kumlum. En rannsóknina sagði hann frumstæða og ekki grunlaust að hugmyndir Snæbjörns 

um það hvernig fornmannakuml ætti að líta út hefðu litað lýsingar hans á því sem hann fann 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 114). Eina ástæðan fyrir því að þessi staður fékk að fljóta með í 

kumlatalinu er lýsing Snæbjörns á ryðrönd við hlið beinanna: „Kuml þetta hefur ekki skýr 

heiðin einkenni, en ryðröndin bendir þó til að eitthvert vopn hafi verið í gröfinni, og því er 

kumlið talið með hér.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 114). Hér dugar því ryðrönd til að meint 

kuml sem Snæbjörn gróf upp komist í kumlatalið þrátt fyrir að Kristján leggi að öðru leyti 

lítinn trúnað í allar lýsingar hans. Í dæminu af Arnkelshaugi á Bólstað dugði ekki að Sigurður 

Vigfússon telji sig hafa fundið ryðbúta ásamt beinakögglum auk ítarlegra útlitslýsinga hans 
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og fjögurra annarra kunnáttumanna á meintum haugi. Rannsókn Sigurðar á Vésteinshaugi í 

Haukadal fær svipaða einkunn: „Ekki þykir rétt að ganga þegjandi framhjá þessum „haug“, 

en tortryggileg er öll frásögn Sigurðar og tekur fráleitt af öll tvímæli. Virðist jafnvel sennilegt 

að þarna hafi alls ekki verið fornt kuml, heldur sé hér eitt dæmi þess að kapp og óskhyggja 

leiddi Sigurð Vigfússon á glapstigu.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 119).  

Hér virðist því útlit og umbúnaður hinna meintu „hauga“ koma í veg fyrir að Kristján 

setji þá kumlatalið, þrátt fyrir að kunnáttumenn hafi gert sér þá skoðun á sjálfum 

kumlastaðnum að um sé að ræða fornmannagrafir. Þá virðist trúverðugleiki sjálfra 

frásagnanna hafa meira um þetta að segja en trúverðugleiki rannsóknaraðilanna sem slíkra, 

t.a.m. kemst fundur Sigurðar Vigfússonar við ána Gilsá í Fljótsdalshreppi í kumlatalið (kt. 

138). Fundinum lýsir Sigurður svo: „Fyrir innan Gilsá, sem er fyrir innan Bolungarvöll, þar á 

litlum tanga, er steinaröð hringmynduð; þar innan í er sem uppblásin steinþró, sem snýr frá 

austri til vesturs; hún er 6 fet á lengd. Þetta er allt saman uppblásið, svo að þetta er slétt við 

jörðu. Það er auðsjáanlegt, að þetta eru leifar af fornum haug, enda sáust þar fyrir nokkrum 

árum uppblásin hrossbein“ (Sigurður Vigfússon, 1893: 35-36). Þótt heimildin fyrir 

hrossbeinunum verði að teljast ótraust og ekki sé minnst einu orði á mannabein er lýsingin á 

hringmyndaðri steinaröð í ágætis samræmi við það sem þekkist í öruggum kumlum og 

steinþrær eru ekki óþekktar (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 272-74). Hér er frásögnin auk þess 

öll hófstilltari og virðist þetta tvennt ljá henni þann trúverðugleikablæ sem til þarf til að 

Kristján setji fundinn í kumlatalið. En um frásögnina segir hann: „Við þessa lýsingu Sigurðar 

Vigfússonar er raunar engu að bæta. Verður að telja líklegt að þetta sé leifar af kumli, þótt 

þær séu lítið annað en nafnið.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 225). 

Auk þessa má nefna dæmi þar sem engar áreiðanlegar upplýsingar virðast liggja fyrir 

um frágang, horf eða heildarsvip. Dæmi um þetta er áðurnefndur fundur á Höfða í 

Mýrahreppi (kt. 55), en greint er frá fundi sverðs og bátssaums í sjávarbakka í skýrslu til 

dönsku fornleifanefndarinnar árið 1818. Presturinn sem frá greindi var þó ekki vitni að 

fundinum né hafði hann séð gripina sem voru tapaðir þegar hann kom á staðinn. Ekki er 

minnst á mannabein né annað sem rennt gæti stoðum undir að þar sé fundið kuml né heldur er 

útliti og staðsetningu fundarins lýst. Um þetta sagði Kristján engu að síður: „Hér er svo 

skilmerkilega frá sagt og fræðimannlega að farið að rétt þykir að telja þennan fund með 

kumlum. Hefur þarna fundist sverð og bátssaumur o.fl. sem nú verður ekki um sagt.“ 

(Kristján Eldjárn, 2000, 119). Annað dæmi er fundur á Spanskanöf
14

 á Höskuldsstöðum í 

                                                 
14

 Sjá örn.skrá Höskuldsstaða, bls. 3. 
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Vindhælishreppi, Austur-Húnavatnssýslu (kt. 69). Staðnum fylgir sú saga að þar hafi verið 

dysjaðir spænskir misindismenn sem felldir voru af heimamönnum. Í sóknarlýsingu sr. 

Eggerts Ó. Briem frá 1873 segir frá þessari viðureign sem og fundi sverðs og brýnis á 

Spánsknöf einhverntíma milli 1844-1862 (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 132). Um þetta segir 

Kristján: „Þó að sögnin um ræningjana sé ósvikin þjóðsaga hefur frásögn prests um haugrof, 

sverð og brýni á sér sannleiksblæ. Fundurinn er því hér talinn með kumlum, enda hefur 

Kålund gert svo áður.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 132). Hér flýtur því fundur inní 

kumlatalið vegna þess að Kålund taldi hann traustan og hluti frásagnarinnar sem allt byggir á 

hefur yfir sér sannleiksblæ. 

1.3.5. Samantekt 

Hér hafa verið tilgreind nokkur dæmi um að Kristján telji gripafundi vísa til kumla þrátt fyrir 

að upplýsingum þar um sé að ýmsu leyti ábótavant. Á vopnfundum án fullnægjandi 

upplýsinga byggja kt. 22, 113,114 og 139; á fundi kúptra næla án fullnægjandi upplýsinga 

byggja kt. 30, 42, 62, 140, 156, (kuml nr. 21 í fyrstu útgáfu varð síðar staðfest í annarri útgáfu 

kt. 45). Í a.m.k. tveimur tilfellum virðist fundur hrossbeina álitin staðfesting á kumli þótt 

fundarlýsingar séu brotakenndar og samhengi hrossbeinanna við mannabein eða gripi óljóst 

(kt. 97 og áðurnefnd kt. 48).  

Auk þessa hafa verið tilgreind nokkur dæmi um að Kristján telji útlit, umbúnað og 

heildarsvip haugfjárlausra beina- eða grafarfunda til öruggra kumla, þrátt fyrir að þeir geti 

eins verið úr frumkristni eða frá síðari tímum (kt., 56, 57, 73, 95, 109). Í þremur tilfellum er 

auk þess stuðst við niðurstöður fyrri rannsakenda (kt. 8, 56, 138, 139) án þess að 

fyrirliggjandi upplýsingar taki af öll tvímæli.  

Þá er einn fundur sem kemst í hóp öruggra kumla vegna trúverðugrar frásagnar í 

annars ótraustri heimild að því viðbættu að kunnáttumaður hafi verið sama sinnis áður (kt. 

69), annar kemst inn á þeim forsendum að frásögnin sé svo skilmerkileg og aðferðirnar 

fræðimannlegar án þess þó að upplýsingarnar sem fram komi taki af allan vafa (kt. 55). Hér 

eru því þrettán staðir og a.m.k. 15 kuml í kumlatali Kristjáns sem að mínu mati orka tvímælis. 

Það er ekki þar með sagt að ekki geti verið um kuml að ræða á þessum stöðum, einungis að 

upplýsingarnar sem þeim fylgja í Kumli og haugfé eru ekki nægilegar til að fullyrða að svo sé 

(kt. 22, 30, 42, 48, 55, 62, 69, 97, 113,114, 138, 139, 140 og 156).  
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1.3.6. Vafakuml 

Eins og áður hefur komið fram nefndi Kristján 28 líklega kumlfundi sem hann taldi sig ekki 

geta staðfest árið 1955 (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 16). Af þeim virðast nokkrir hafa verið 

útilokaðir á þeim forsendum að upplýsingar um þá séu ekki nægilega traustar.  

Dæmi um það er beinafundur á Skriðufelli í Gnjúpverjahreppi. Matthías Þórðarson 

rannsakaði staðinn árið 1941 „og sá að grjót mikið hafði verið borið til dysjarinnar, sem 

raunar var örfoka og ekki fróðleg.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 83). Annað er beinafundur í 

Belgsdal í Saurbæjarhreppi undir gömlum sjávarkampi „Mannsbeinagrind fannst 0,65 m 

undir yfirborði, í gömlum sjávarkampi í Belgsdal. Hún lá á bakinu með kreppta fætur, höfuð 

vissi í vestur, fætur í austur. Allmikið stórgrýti var kringum beinin og ofan á þeim. Umhverfis 

þau er sagt að hafi verið grjóthringur einsettur, um 4-5 m í þvm., en gamall öskuhaugur olli 

því að ekki varð séð hvort hann náði allt í kring um hana.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

109).
15

 Þá fannst beinagrind 7-12 ára gamals barns á bænum Finnstungu í 

Bólstaðarhlíðarhreppi. Beinin fundust í dálitlum melkumbalda niður við á þar sem möl var 

tekin til vegagerðar, suður og niður frá bæ. Greint er frá steinum sem virtist hafa verið raðað 

að gröfinni en ekki minnst á neina gripi (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 132). Á Eyjólfsstöðum í 

Vatnsdal, fannst beinagrind á hól skammt fyrir ofan bæinn. Beinagrindin var heil og vissi 

höfuðið í norður en engir gripir fundust og ekki var vitað um kristinn grafreit á staðnum 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 124). Þá fannst mannsbeinagrind á Hofi í Svarfaðardal við 

túnsléttun „[...] komu menn niður á mannsbeinagrind suður og ofan frá enda lautar nokkurrar 

sem að sögn er kölluð Óþokkalaut. Þúfa í stærra lagi var yfir beinunum. Beinafundur þessi 

var settur í samband við frásögn Svarfdælu“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 150). Kristján hafði 

áður talið þennan fund til kumla (Kristján Eldjárn, 1942, bls. 25-26) en dró þá túlkun sína til 

baka eins og fleiri af sínum fyrstu athugunum sem byggðu á túlkun minja útfrá 

Íslendingasögunum. Enginn þessara staða kemst í kumlatalið og má því ætla að útlit og 

umbúnaður sé á nokkuð lægri skör en gripir þegar kemur að því að greina á milli heiðinna og 

kristinna grafa í huga Kristjáns. 

Í einu tilfelli virðist Kristján hafa afskrifað fund beinlínis á þeim forsendum að 

staðsetning hans komi ekki heim og saman við það sem eðlilegt getur talist byggt á 

samanburði við óyggjandi kuml. Þetta er beinafundur í Svínhaga í Rangárvallahreppi. 

Kristján skoðaði staðinn árið 1949 um 50 m suðvestan við gamla bæjarstæðið og komst að 

                                                 
15

 Þessi fundur var að vísu í kumlaskrá Kristjáns í meistaraprófsritgerð hans frá 1843 en ekki er minnst á hann í 

1. útgáfu Kumla og haugfjár (sbr. Kristján Eldjárn, 1956/2000, bls. 523). Hugsanlega hefur hann fallið út fyrir 

mistök og því e.t.v. óvíst hvað Kristján hefði gert með hann. Adolf hefur hins vegar ekki talið rétt að telja 

fundinn til öruggra kumla í síðari útgáfunni.  
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eftirfarandi niðurstöðu: „Ekki er auðið að ganga úr skugga um hvort þetta eru leifar af 

fornmannsgröf. En of nærri virðist það hinu gamla bæjarstæði til þess að það sé líklegt, og 

gætu þetta verið leifar af bænhúsreit frá fyrri öldum.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 52). Það 

má hins vegar benda á að þegar Kuml og haugfé kom út höfðu nokkrir kumlastaðir komið í 

ljós álíka nærri bæ. Áðurnefnt meint kuml á Skeljastöðum í Gnúpverjahreppi (kt. 31) og kuml 

á Vík í Skagafirði (kt. 71) sem kom í ljós við framkvæmdir á bæjarstæðinu. Auk þess nefnir 

Kristján sjálfur fjóra staði sem gætu hafa verið innan túns og nærri bæ, það er kumlið á Bakka 

í Skeggjastaðahreppi (kt. 127) sem fannst við íbúðarhúsið á bænum, kumlið á Núpum í 

Aðaldælahreppi (kt. 121) sem var innan fornar túngirðingar og kumlin á Gautlöndum í 

Skútustaðahreppi (kt. 118) og Snæhvammi í Breiðdalshreppi (kt. 150) sem bæði fundust í 

túni. Um þessa staði, að undanskyldum Skeljastöðum sem hann nefnir ekki, segir Kristján 

hins vegar að vitneskjan sé ófullkomin, ekkert þeirra hafi verið rannsakað af fagmönnum og 

enginn hafi reynt að gera sér grein fyrir hvort kumlstæðin hafi upphaflega verið innan eða 

utan túns (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 265). Síðan þá hafa fleiri kuml bæst við sem eru í 

ámóta fjarlægð eða nær bæjum. Gísli Gestsson taldi kuml 1 á Selfossi (kt. 26) vera frá 

Rauðholtum sem er aðeins í 50 m fjarlægð, en þeir Kristján rannsökuðu staðinn árið 1958, 

tveimur árum eftir að bók Kristjáns kom út (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 74-77). Þá rannsakaði 

Gísli kuml á Syðra-Krossanesi (kt. 100) árið 1963 sem hann segir 50 m frá bæ (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 185-86). Að lokum má nefna kuml á Brú á Jökuldal (kt. 128), sem var 

rannsakað árið 1988 af Guðrúnu Kristinsdóttir fornleifafræðingi og það sagt um 15 m frá bæ 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 214-15). Það er þó rétt að taka fram að í engu þessara tilfella var 

staðfest að umrædd bæjarstæði væru samtíma kumlunum. Það eru þó ekki rök fyrir því að 

fundurinn á Svínhaga geti ekki talist til kumla því þar var upprunalegt bæjarstæði sömuleiðis 

óstaðfest. 

Það hefur verið vinnuregla Kristjáns að ef staðsetning fundar samræmdist ekki 

þekktum kumlum gæti það útilokað hann frá því að teljast til kumla, en staðsetning ein og sér 

dugði ekki til að fundur kæmist í kumlatalið jafnvel þótt hún væri í fullu samræmi við það 

sem „eðlilegt“ gæti talist. Nokkur dæmi eru um þetta. Á Ásgeirsstöðum í Eiðahreppi, komu í 

ljós mannabein utan við gamla túngarðinn, 150 m frá bæ, en engir gripir né önnur ummerki. 

Kristján taldi fundinn ekki ólíklegt kuml en hefur hann þó ekki með í kumlatalinu (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 238). Um beinafund á Hólum í Öxnadalshreppi sem kom í ljós undir 

grjóthrúgu á uppblásnu holti 300-400 m utan við bæjarstæðið segir Kristján: „Staður þessi er 

mjög eðlilegt kumlstæði frá Hólum, og mætti vel vera að fleiri fornmannagrafir væru þarna á 

holtinu.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 176). Kristján kannaði sjálfur mannabeinafund nærri 
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fornbýlinu Oddagerði í landi Lyngáss í Kelduneshreppi og hafði þetta um hann að segja: 

„Staðurinn væri eðlilegt kumlstæði frá Oddagerði, en ekki má þó með vissu telja fund þennan 

til kumla, þar sem hann er bæði kennimerkjalaus og illa leikinn af manna völdum.“ (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 207). Á Drattastöðum í Hjaltastaðahreppi fundust mannabein á þurru holti 

2-300 m austan við bæ. Kristján kannaði staðinn en fann ekki sjálft kumlið. Staðsetninguna 

taldi hann líklega fyrir kuml en fundinn ekki nægilega öruggan til að hafa með í kumlatalinu 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 228).  

Af 28 vafakumlum virðast nokkur hafa verið útilokuð á þeim forsendum að 

upplýsingar um þau séu ekki nægilega traustar. Hér gætir þó ósamræmis þar sem sumar 

heimildir virðast fá að njóta vafans meir en aðrar. Nokkur dæmi eru um að útlit og 

umbúnaður bendi til heiðins legstaðar en það dugi ekki til vegna skorts á öðrum upplýsingum 

eða gripaleysi. Þó eru nokkur dæmi um að kuml komist í kumlatalið á grundvelli útlits og 

umbúnaðar eingöngu. Þá eru dæmi um að fundir séu taldir ólíkleg kuml á grundvelli þess að 

staðsetning þeirra samræmist ekki hinum trausta kjarna þekktra haugfjárgrafa, þrátt fyrir að 

lýsingar séu skilmerkilegar og upplýsingar séu um gripi og bein í gröfunum sem allajafna eru 

teknar sem góðar og gildar vísbendingar fyrir kumli (s.s. með Arnkelshaug).  

1.3.7. Skilgreiningar Kristjáns Eldjárn - Niðurstaða 

Kristján setti sér ákveðið markmið í upphafi –að setja saman yfirlit yfir örugg kuml. Kuml 

skilgreinir hann sem heiðinn legstað almennt óháð því hvort um er að ræða haug, dys eða 

gröf undir flötu yfirborði. Yfirlýst viðmið í formála kumlatalsins eru eftirfarandi:  

 

1. Haugfé frá 10. öld eða eldra er ávísun á kuml. 

2. Bein hrossa í gröfum eru ávísun á kuml. 

3. Haugfjárlausar grafir eru metnar útfrá: 

 Staðsetningu, 

 útbúnaði og frágangi, 

 áttahorfi, 

 heildarsvip, 

 og trúverðugleika frásögunnar og/eða rannsakandans 

 samhengi við örugg kuml (kumlateigar) 

 

Viðmið sem koma skýrt fram en eru ekki orðuð sérstaklega í inngangi og varða lausfundna 

gripi: 

4. Vopn, tvö eða fleiri fundin saman eru ávísun á kuml. 

5. Tvær kúptar nælur fundnar saman eru undantekningalaust ávísun á kuml. 
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Kristján hefur þann fyrirvara á fyrstu reglunni að ekki sé útilokað að finna gripi í kristnum 

gröfum en það sé afar óalgengt. Annarri reglunni haggar að hans mati ekkert. Þriðja reglan 

byggir á samanburði haugfjárlausra grafa við örugga kjarnann í kumlasafninu -

haugfjárgrafirnar. Almennt má segja að undirþættirnir sem hér eru nefndir dugi ýmist til að 

auka eða minnka líkurnar á því að tiltekinn legstaður sé talinn heiðinn eftir því hvernig hann 

kemur út í samanburði við haugfjárgrafirnar. Staðsetning sem samræmist ekki 

haugfjárgröfunum getur útilokað gröf, en dugar ekki ein og sér til að staðfesta kuml. 

Útbúnaður og frágangur getur sömuleiðis komið í veg fyrir að Kristján flokki legstað sem 

kuml, en dugar auk þess í sumum tilfellum til að staðfesta kuml. Áttahorf virðist hvergi notað 

til að taka af skarið af eða á, enda fjölmörg dæmi um haugfjárkuml sem snúa eftir kristnum 

áttahorfum. Það getur þó aukið líkurnar á að gröf sé talin heiðin ef hún snýr öðruvísi en 

austur-vestur. Heildarsvipur er ögn loðið hugtak en þó er líklega átt við hvernig þetta kemur 

allt saman; staðsetning, áttahorf, útbúnaður og frágangur sem bendir ýmist til heiðni eða 

kristni eftir því hve mörg atriði og hve afgerandi þau sverja sig í ætt við haugfjárgrafirnar eða 

kristna grafsiði eins og við þekkjum þá. Nokkrir legstaðir komast auk þess í kumlatalið á 

fornri frægð svo að segja, þar sem áreiðanlegir rannsakendur hafa talið að um kuml sé að 

ræða þótt fyrirliggjandi upplýsingar séu rýrar, eða vegna þess að svo skilmerkilega sé sagt frá 

ákveðnum fundaratvikum, þótt afgerandi upplýsingar skorti. Þetta virðist þó fremur 

handahófskennt og hvorki hægt að sjá að gert sé upp á milli manna sérstaklega né að farið sé 

eftir ákveðinni reglu þegar frásagnirnar eru metnar.  

 Reglunni um að vopn fundin saman fleiri en eitt eða tvær eða fleiri kúptar nælur er 

nánast laumað inn um bakdyrnar. Kristján gerir ekki grein fyrir henni í upphafi kaflans en 

réttlætir inntöku nokkurra funda í kumlatalið með vísun í hana. 

1.3.8. Skilyrði rannsakenda í dag 

Á síðari árum eru engin dæmi þess að gripafundir séu taldir óyggjandi vísbendingar um kuml 

án þess að fleira komi til. Engu að síður er skilyrði rannsakenda fyrir því að telja fund til 

heiðinna grafa fjölbreytt. 

Þór Magnússon talaði um kuml þar sem fundust mannabein í Njarðvík í 

Borgarfjarðarhreppi árið 1983. Hann gróf á staðnum eftir að þar hafði tvívegis verið grafið 

áður á fyrri hluta 20. aldar, „En kumlið var algjörlega tómt, fannst þar aðeins eitt kjúkubein 

úr manni, ekki tangur né tetur annað“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 230).  
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Í doktorsritgerð sinni greindi Bjarni F. Einarsson frá því sem hann taldi vera kuml 

skammt frá bænum Granastöðum í Eyjafirði, um 150 m norður af bæjarhúsunum. Í allri 

umfjöllun um fundinn er talað um kuml, en hann getur þess þó á einum stað að hið meinta 

kuml sé hvorki örugg mannsgröf, né heldur með staðfestan aldur (Bjarni F. Einarsson, 1994, 

bls. 87). 

Árið 1995 fundust mannabein við framkvæmdir hjá Hraukbæ í Glæsibæjarhreppi. 

Ragnheiður Traustadóttir fornleifafræðingur rannsakaði staðinn og taldi þar fundið kuml. 

Skafið hafði verið ofan af gröf sem í voru nokkrir steinar og hellur, gröfin virtist um 160 sm 

löng og 95 sm breið og snéri SV-NA. Engir gripir fundust, en jarðvegur virtist smitaður af 

járni á kafla (Ragnheiður Traustadóttir, 1998).  

Þá er fundur svínskjálka og mannabeinaleifa á Kolkuósi talið kuml í áfangaskýrslu 

Ragnheiðar og fleiri sérfræðinga Hólarannsóknarinnar frá árinu 2005. Beinin komu í ljós 

undir byggingaleifum út á nesinu við ós Kolkuár, þar sem grafnar hafa verið upp minjar á 

hafnarstað hugsanlega svo snemma sem frá 10. öld fram að þeirri sautjándu (Ragnheiður 

Traustadóttir et. al, 2005). 

Aðrir virðast hafa sett strangari skilyrði fyrir því að telja fund til kumla. Þannig dugði 

beinafundur manns og hests hjá Glerá árið 1998 ekki til að Orri Vésteinsson taldi öruggt að 

um kuml væri að ræða. En beinin komu í ljós við malartöku í litlum melhól við túnjaðar 

neðan og austan við bæinn (Hildur Gestsdóttir og Orri Vésteinsson, 1998).  

Árið 1989 rannsakaði Guðmundur Ólafsson mannsgröf sem fannst við Másvatn í landi 

Víða í Reykdælahreppi. Gröfin fannst á lágum hól, skammt frá vatninu, í um 1,5 km frá 

tóftum Hallskots, eyðibýlis í landi Víða. Guðmundur taldi þó líklegt að forn mannvirki væru 

á staðnum. Gröfin lá N-S en beinin öll voru úr lagi færð og virtist Guðmundi gröfinni hafa 

verið raskað áður. Engir gripir fundust í gröfinni en í grennd við hana fannst járnmoli, 

járnþráður og trébútur. Af greiningu á gjósku- og jarðlögum á staðnum taldi Guðmundur 

sennilegt að gröfin væri í það minnsta eldri en 1477 en sló ekki föstu að hún væri úr heiðni 

(Guðmundur Ólafsson, 1989).  

Það sama má segja um rannsókn hans á beinafundi í Vaglaskógi árið 1974, þar sem 

mannabein komu í ljós við veglagningu skammt frá svonefndri Kumblaflöt. Aðstæður voru 

þó verulega slæmar engir gripir fundust og ekki heldur sjálf gröfin, en mannabein voru týnd 

saman af yfirborði (Guðmundur Ólafsson, 1996). 

Í endurútgáfu Kumla og haugfjár tók Adolf Friðriksson saman upplýsingar um allar 

heiðnar grafir sem traustar heimildir eru fyrir frá árinu 1956 til 1999. Allir fundir úr fyrri 

útgáfunni voru látnir halda sér en af viðbótunum sést hvaða kröfur Adolf hefur gert til 
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fornleifafunda til að þeir mættu teljast til kumla. Auk þess að telja engan ofangreindra staða 

til kumla, telur Adolf eftirfarandi staði sem rannsakendur höfðu þó skilgreint sem kumlastaði, 

ekki með í hinu uppfærða kumlatali: 

Á Ytri-Görðum í Staðarsveit í Snæfellssýslu fundust mannabein í malarkambi skammt 

frá bænum en engir gripir. Um fundinn segir í 2. útgáfu Kumla og haugfjár: „Af frásögn 

finnenda að dæma er ólíklegt að þarna hafi verið kirkjugarður, en sennilegt að bein þessi hafi 

verið í kumli.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 104).  

Í Belgsdal í Saurbæjarhreppi fannst beinagrind „[...] 0,65 m undir yfirborði, í gömlum 

sjávarkampi […]. Hún lá á bakinu með kreppta fætur, höfuð vissi í vestur, fætur í austur. 

Allmikið stórgrýti var kringum beinin og ofan á þeim. Umhverfis þau er sagt að hafi verið 

grjóthringur einsettur, um 4-5 m í þvm., en gamall öskuhaugur olli því að ekki varð séð hvort 

hann náði allt í kring um hana.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 109). Minnst er á fundinn í 2. 

útgáfu Kumla og haugfjár en hann er ekki tekinn inní kumlatalið. 

Beinafundur í Suðurárbotnum árið 1975, SA frá Svartárkoti í Bárðardal, norðan við 

rústir af bænum Hrauntungu. Bein a.m.k. tveggja einstaklinga höfðu verið að blása upp á 

staðnum síðan árið 1904 (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 197-98). Ekki er minnst á fundinn í 

fyrstu útgáfu, en það er gert í annari útgáfu, en Adolf gefur honum ekki númer í kumlatalinu. 

Auk þess telur Adolf ekki með a.m.k þrjá staði sem Kristján kannaði eftir útkomu 

Kumla og haugfjár og virðist hafa talið til kumla. Í grein sinni „Kuml úr heiðnum sið, fundin 

á síðustu árum“ tók Kristján saman upplýsingar um kumlfundi fram til ársins 1964 í líkum 

anda og gert var í Kumlum og haugfé. Þar er m.a. greint frá fundi mannsgrafar á Fremri-

Svartárdal í Lýtingsstaðahreppi sem Kristján taldi til kumla (Kristján Eldjárn, 1966, bls. 65). 

Þó segir hann um fundinn „[…] gröf þessi var uppgrafin fyrir löngu, og var ekki að finna neitt 

bein óhreyft. […] Ekkert verður með vissu sagt um umbúnað né hvernig gröfin sneri, og 

engir hlutir fundust.“ (Kristján Eldjárn, 1966, bls. 12-13). Rökin virðast fyrst og fremst vera 

staðsetningin á mel, nærri hugsanlegu fornbýli, auk þess að stutt er til næstu kirkju og því 

hefði verið auðvelt að færa líkið þangað. Þá greinir Kristján frá tveimur kumlum í landi Hóla 

í Öxnadal, annarsvegar beinafundi um 300 m fyrir utan og neðan bæjarstæðið á Torfagerði 

(eyðibýli milli Hóla og Engimýrar í Öxnadal), þar sem bein fundust innan um stórgrýti á 

melhól, rétt við túnjaðarinn og hins vegar bein sem fundust 3-400 m fyrir utan gamla 

bæjarstæðið á Hólum á holti sem myndast hefur við brekkuframhlaup. Þar höfðu fundist 

mannabein „[…] fyrir tilviljun fyrir 10-15 árum, brot úr höfuðskel og fleiri bein, en engir 

hlutir eða neitt, sem til slíks benti, ekki heldur hrossbein. […] Staður þessi er eðlilegt 
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kumlstæði frá Hólum, og vel mætti vera, að fleiri fornmannagrafir væru þarna á holtinu.“ 

(Kristján Eldjárn, 1966, bls. 51-53).  

Öllum þessum fundum sleppir Adolf og má af því sjá að hann hefur í það minnsta 

ekki haft í heiðri vinnureglu Kristjáns um að taka góðar og gildar ályktanir annarra 

fræðimanna ef upplýsingarnar sem fundunum fylgja standa ekki undir því.  

Adolf tekur hins vegar einn stað inní kumlatalið sem virðist geta orkaði tvímælis. Það 

er fundur á Þverá í Reykdælahreppi sem hann kannaði sjálfur. Fundarstaðurinn er 1 km 

sunnan Þverár en 500 m frá Auðnum sem áður tilheyrði Þverá. Heimild er um fund 

hrossabeina á staðnum árið 1945 og einhvern tíma eftir 1985 fundust þar bæði hrossa og 

mannabein. Árið 1999 er enn hreyft við staðnum og komu þá aftur í ljós mannabein. Adolf 

rannsakaði staðinn á vettvangi sama ár en fann „engar leifar af greftrunarbúnaði eða annað 

sem minnti á fyrri kumlfundi.“ (Kristján Eldjárn, Kuml og haugfé, 2000). Kumlið byggir því 

á heimildum um beinafund, hrossa og manna að því er virðist. 

Það virðist því enn nokkuð misjafnt hvenær fræðimenn telja óhætt að skipa 

fornleifafundum í hóp kumla. Almennt virðast þeir þó telja ástæðu til að hafa slíka 

tvískiptingu í heiðri, sbr. námsritgerð kand.fil Margrétar Hallgrímsdóttur (1986), 

doktorsritgerð og fleiri skrif Bjarna F. Einarssonar (1994; 2007) og skilyrði Adolfs við 

endurútgáfu Kumla og haugfjár sem og fleiri greinarskrif hans (Kristján Eldjárn, 2000; Adolf 

Friðriksson, 1994; Adolf Friðriksson et. al., 2004). 

1.3.9 Réttmæti skýrra skilgreininga 

Vandinn við að skilgreina hvenær fundur skuli teljast til kumla og hvenær ekki er mismikill 

eftir því hvaða markmið fólk setur sér í rannsóknum sínum. Ef markmiðið er að draga upp 

almenna mynd af þeim grafsiðum sem tíðkuðust hér á landi fyrir kristnitöku, eins og Kristján 

Eldjárn ætlaði sér í Kumlum og haugfé (Kristján Eldjárn, 2000: 11), þá er ekkert athugavert 

við það að setja saman í einn hóp grafir sem bera skýr heiðin einkenni og grafir sem finnast 

með þeim og gætu verið úr frumkristni. Um leið hættir slík rannsókn þó að einskorðast við 

heiðna grafsiði.  

Með því að taka haugfjárlausar grafir sem fundnar eru innan um haugfjárgrafir með í 

kumlatalið jafnvel þótt vel megi hugsa sér að þau séu úr frumkristni er ljóst að Kristján lætur 

heiðnar graftrarvenjur njóta vafans á kostnað mögulegra frumkristinna grafsiða. Auk þess er 

ljóst að ef haugfjárlausum gröfum sem finnast án samhengis við heiðnar grafir er algjörlega 

sleppt og þær ekki rannsakaðar þá minnka möguleikar okkar til að greina þróun á grafsiðum á 
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þessu tímabili verulega. Þetta er því síður en svo léttvægt atriði fyrir þá sem vilja fá 

heildstæða mynd af grafsiðum Íslendinga á landnámsöld og fyrri hluta þjóðveldisaldar.  

Fjölda grafa verður ekki afdráttarlaust skipað í flokk heiðinna eða kristinna grafa og 

geta ýmsar ástæður legið þar að baki. Fundaraðstæður og varðveisla geta komið í veg fyrir að 

einkenni verði greind sem tengja gröf öðrum siðnum fremur en hinum, en auk þess er ekki 

hægt að gera ráð fyrir að grafir beri alltaf skýr einkenni annars hvors hópsins. Haugfjárlausar 

grafir hafa tíðkast í einhverjum mæli frá fyrstu tíð á Íslandi, hvort sem það er vegna þess að 

hluti landsmanna hafi alla tíð verið kristnir, eða vegna ýmissra annarra ástæðna, s.s. fátækt, 

útskúfun o.s.frv. Þá má gera ráð fyrir einhverri lausung á grafsiðum um það leyti sem heiðinn 

siður hefur verið að líða undir lok og fyrst eftir að landsmenn tóku kristni, s.s. vegna aukinna 

áhrifa kristinna hugmynda undir lok 10. aldar og ekki síður vegna ýmissra praktískra atriða 

eftir kristnitöku, s.s. hugmynda manna um kristindóminn, þekkingu á reglum kirkjunnar, svo 

ekki sé talað um skort á prestum og kirkjugörðum.  

Meginvandamálið við haugfjárlausar grafir sem fundist hafa stakar er skortur á 

aldursgreiningum og þar með möguleikum til að sýna fram á að þær eigi heima í hópi 

fornaldargrafa, fremur en að þær séu grafir fólks frá seinni öldum sem ekki hafi átt leg í 

kirkjugörðum. Eins og fram hefur komið er helsta aldursgreiningaraðferð kumla byggð á 

gerðfræði gripanna sem í þeim finnast. Þessi aðferð kemur hins vegar ekki til greina fyrir 

þennan flokk grafa. C14 kolefnisaldursgreining og AMS greining beina hafa ekki verið 

gerðar nema í litlum mæli fyrr en á síðustu árum. Árið 2004 voru 80 beinagrindur til á 

Þjóðminjasafni Íslands sem ekki er vitað hvort hafi komið úr heiðnum eða kristnum gröfum 

(Hildur Gestsdóttir, 2004, bls. 80). Margar þeirra hafa nú verið aldursgreindar en lítið af þeim 

niðurstöðum hefur enn verið birt (Orri Vésteinsson, tölvupóstur 5. maí 2009).  

Ekkert yfirlit er til yfir staðsetningar þessara grafa og því óljóst hvort þær skeri sig að 

einhverju leyti frá hinum sem bera skýrari einkenni þess að tilheyra heiðnum tíma. 

Nákvæmari greining á þessum efnivið gæti gefið ástæðu til áherslubreytinga við kumlaleit, en 

ekki er hægt að fullyrða neitt um það enn sem komið er. Það er þó ljóst að ekki er sjálfgefið 

að sleppa stökum haugfjárlausum gröfum þegar mögulegar staðsetningar grafa fyrir 

kristnitöku eru rannsakaðar.   
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2. hluti - Kerfisbundin leit að kumlum 

Öll kuml sem fundust með rannsókn fram til ársins 1999 komu í ljós á 120 ára tímabili frá 

1817 til 1937, alls a.m.k. 44 kuml á níu stöðum (kt. 43, 46, 49, 50, 51, 52, 61, 90 og 129).
16

 

Þeir sem fundu kumlin voru flestir fornfræðingar með fjölbreyttan bakgrunn. Mismikið er 

vitað um aðferðir þeirra og tildrög kumlfundanna, en fjórir þeirra í það minnsta áttu þó 

sameiginlegt að hafa jákvætt viðhorf til möguleika örnefna, munnmæla og sagna, þar með 

talið Íslendingasagna, til að vísa á kuml. Hvort þessar heimildir hafi í einstökum tilfellum leitt 

þá á réttar slóðir er hins vegar erfitt að segja sem og hversu markvissar aðferðir þeirra við 

leitina hafa verið. Engu að síður er freistandi að kanna nánar hvort hægt er að sjá einhver 

tengsl milli örnefna, sagna og kumla sem nýst gætu með markvissum hætti við kumlaleit. Til 

að kanna möguleikana á slíkum tengslum, verður farið yfir það sem fram kemur í Kumlum og 

haugfé um þetta efni. Hvað sagnirnar varðar er að vísu ekki um auðugan garð að gresja, enda 

umfjöllunarefnið ekki í anda rannsóknar Kristjáns. Engu að síður er á nokkrum stöðum 

minnst á sagnir sem settar hafa verið í samhengi við þekkt kuml og verður sá sagnagrunnur, 

þótt lítill sé, notaður sem viðmið við nánari athugun á tengslum sagna, örnefna og kumla á 

kumlajörðunum í Skagafirði. Örnefni voru að sama skapi ekki til sérstakrar athugunar hjá 

Kristjáni, að jafnaði er þó getið um örnefni á sjálfum kumlastaðnum og oft fljóta með örnefni 

úr nágrenninu. Til að kanna nánar möguleg tengsl örnefna og kumla hafa allar 14 

kumlajarðirnar í Skagafirði verið skoðaðar og kannað hvaða örnefni koma fyrir í grennd við 

kumlin og sömuleiðis hvort þar sé að finna sagnir og örnefni sem talin eru vísa á beinafundi 

eða kuml, jafnvel þótt þau séu í nokkurri fjarlægð frá kumlstæðunum. 

Síðar í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið nánar ofan í hugmyndir Kristjáns 

Eldjárn og Adolfs Friðrikssonar um staðsetningar kumla og mögulegar aðferðir til leitar. 

2.1. Örnefni á kumlastöðum 

Til eru nokkur örnefni sem hægt er að ímynda sér að vísi milliliðalaust á kuml. Í upphafi 

gerði ég stutta grein fyrir hugtakinu kuml, sem á að vera samheiti yfir heiðna legstaði óháð 

útliti þeirra á yfirborði (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 13). Önnur orð sem notuð hafa verið yfir 

heiðna legstaði fela að nokkru leyti í sér lýsingu á útliti þeirra, en þetta eru orðin dysjar, 

haugar, grafir og leiði. Dys er þeirra algengast og er ýmist notað í hvorugkyni eða kvenkyni 

(það er þá eins í et. dys en ýmist dysjar eða dys í flt.). Merking orðsins er „upphækkuð gröf“ 

eða „mosaþúfa“ (Svavar Sigmundsson, 2006). Flámælgi hefur hugsanlega skapað orðið „des“ 

                                                 
16

Þetta er að undanskildu kt. 25 og kt. 79, sem þó hafa verið talin fundin með rannsókn (Kristján Eldjárn, 2000, 

bls. 259) sjá nánar  kafla 1.3.4. Að þessum stöðum viðbættum væru staðirnir því ellefu og kumlin 51. 
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í sömu merkingu en það getur einnig þýtt „hlað undir heyi“ (Svavar Sigmundsson, 2006). Þá 

má benda á að orðið kuml er einnig notað sem samheiti fyrir heytóft (tótt) eða heyborg 

(Heimasíða Þjóðminjasafns Íslands).  

Þar sem orðin eða orðhlutarnir kuml (-kuml, kuml-) eða dys (-dys, dys-) koma fyrir er 

m.ö.o. hugsanlega verið sé að vísa til heystæða af einhverju tagi eða jafnvel mosaþúfna í 

seinna tilfellinu. Að sama skapi geta „haugar“ og „grafir“ vísað til fjölda náttúrulegra og 

manngerðra fyrirbæra annarra en mannsgrafa (malar-, moldar- og torfhauga, nátturulegra 

grafninga og grafbakka, torf- og mógrafa ofl.). Þá eru eru orðin dysjar, grafir og leiði notuð 

jöfnum höndum yfir legstaði heiðinna og kristinna manna, þótt það sé að vísu háð ýmsum 

venjum. Orðið „dys“ er t.a.m. ekki notað yfir gröf í vígðum reit, en getur átt við um leiði 

kristinna manna, einkum sakamanna sem jarðaðir hafa verið utan kirkjugarðs. 

Önnur örnefni virðast vísa til mögulegra kumlfunda eins og dauðsmanns-, hauskúpu-, 

mannabeina-. Jafnvel örnefni sem hafa orðið til vegna hjátrúar tengdri ákveðnum stöðum, s.s. 

drauga- örnefni sem gætu átt rætur að rekja til þess að þar hafi fundist kuml eða sögusagnir 

hafi verið, eða séu, um slíkt. Sömuleiðis eru ýmis örnefni sem gætu vísað til þess að þar hefði 

haugfé hugsanlega fundist, s.s. spjót- sverð- gull- ofl. Að ógleymdum örnefnum sem samsett 

eru úr persónunöfnum og virðast gjarnan hafa verið talin kuml ef marka má fjölda 

munnmælasagna um slíka hóla og „hauga“. Hér kemur þó auðvitað ýmislegt annað til greina, 

eins og dæmin sanna. Ógerningur er hins vegar að staðfesta uppruna örnefna sem slíkra með 

aðferðum fornleifafræðinnar, en hægt er að kanna fylgni milli örnefna og kumla og það er því 

spurning hvort hægt er að sjá fylgni milli ákveðinna örnefna eða tegunda örnefna og þekktra 

kumla?  

2.2.1. Örnefni í Kumlum og haugfé 

Í Kuml og haugfé er getið um örnefni af því tagi sem hér hafa verið nefnd í grennd við nokkur 

kuml. Eins og áður segir voru örnefni ekki til sérstakrar umfjöllunar hjá Kristjáni og því ekki 

við því að búast að hér fáist heildstætt yfirlit yfir örnefni í grennd kumlastaðanna. Ekki er 

heldur ljóst hvers eðlis þessi örnefni eru í öllum tilfellum, hvort þau eiga við um mjög 

afmarkað svæði umhverfis sjálfan legstaðinn eða taki yfir stærri svæði sem ekki er hægt að 

setja í beint samband við kumlin. Hér eru engu að síður öll örnefni tekin með sem snerta 

áðurgreindar hugmyndir um staðsetningar kumla og mögulegar vísbendingar um hvar þau 

megi finna. 

Örnefni sem virðast vísa beint á heiðna legstaði eru þrjú í grennd við staðfest kuml ef 

marka má Kuml og haugfé. Í öllum tilfellum eru það haug- örnefni. Þessir þrír staðir eru kuml 
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1 og 2 við Haugsvík við Rangá (eystri) í Rangárvallahreppi (kt. 9) (Kristján Eldjárn, 2000, 

bls. 52); kumlateigurinn við Haugavað í landi Traðarholts í Stokkseyrarhreppi (kt. 25) 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 71-74); og kuml á Flögu í Skaftártunguhreppi (kt. 156) eru 

skammt frá tóftaþyrpingu sem kallast Haugatungur (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 248). Engin 

kuml- , kumla-, dys-, dysja- eða leiða- örnefni eru hins vegar tilgreind.
17

  

Engin dæmi eru tilgreind um örnefni með stofnin heiðna-, líkt og í Heiðnanef, 

Heiðnanes o.s.frv. né annað sem virðist mega setja í samband við heiðinn átrúnað eða 

helgihald, s.s. blót-örnefni. 

Greint er frá fjórum örnefnum í grennd við staðfest kuml sem ýmist eru sögð tilkomin 

vegna beinafunda eða gætu verið það. Annað kumlið af tveimur á Öxnadalsheiði fannst á 

Mannabeinahóli (kt. 76) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 140-41), á Sökku í Svarfaðardal fannst 

kuml á Haushól (kt. 84) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 149-50) og Mannholt er örnefni skammt 

frá fundarstað kumlateigs á Staðartungu í Skriðuhreppi (kt. 96) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

175). Þá er heimild um að hauskúpa hafi fundist á Hauskúpuhól í grennd við kumlstæðið á 

Elivogum í Seyluhreppi (kt. 72). 

Örnefni sem mætti tengja hjátrú eða þjóðsögum af einhverju tagi eru á a.m.k. tveimur 

kumlastöðum. Kumlin á Hemlu í Vestur-Landeyjum (kt. 5) eru fundin á Grýluhóli (öðru 

nafni Norðastahóli) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 49) og kumlið á Hrísum í Svarfaðardal 

fannst á Álfhóli (kt. 83) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 148-49).
18

  

Einn fundur er í grennd við örnefni sem gæti vísað til gripafundar, það er kumlið á 

Hámundarstaðahálsi í Árskógshreppi (kt. 92) sem var innan við svokallaða í Gullkeldu 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 172). Engin spjót-, sverð-, eða önnur örnefni sem virðast geta 

vísað til haugfjárfunda eru tilgreind.  

Örnefni sem virðast geta haft mannsnafn að forlið eru a.m.k. níu. Kuml fannst á 

svokölluðum Áslákshól á Langanesi í Vestur-Eyjafjallahreppi (kt. 2). Fundur á Gaukshöfða 

(kt. 33) hefur þegar verið nefndur, sem og kuml skammt frá Flókagrund í landi Brjánslækjar 

á Barðaströnd (kt. 52). Kuml á Elivogum í Seyluhreppi (kt. 72) fannst við Ketilhóla, 

áðurnefnt kuml á Hrísum í Svarfaðardal fannst á Álfhóli (kt. 83) og kumlateigurinn á Ytra-

Garðshorni Svarfaðadal (kt. 87) á Arnarholti. Á Skógum í Hálsahreppi fannst kuml á 

Jónshöfða og í landi Hafnarness í Hornafirði fannst kuml (kt. 151) í Álaugarey (/Áláfar-

                                                 
17

 Þess má þó geta að mannabein fundust skammt frá svokallaðri Kumblaflöt í Vaglaskógi árið 1974 sem áður er 

um getið og rannsakaði Guðmundur Ólafsson staðinn. Staðnum hafði verið mikið raskað og ekki var unnt að 

staðfesta að um kuml hefði verið að ræða (Guðmundur Ólafsson, 1996).  
18

 Við þetta mætti bæta meintu brunakumli á Hrísbrú í Mosfellsdal sem fannst á svokölluðum Hulduhóli (Byock 

et. al., 2007, bls. 102-104). Sjá nánar um fundinn í kafla 1.1.  
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/Ólafar-/Álagaey) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 240). Að lokum má nefna kumlateig sem 

fannst við Granagil (Grænugil) í landi Búlands í Skaftártungnahreppi (kt. 157). Í mörgum 

tilfellum má færa jafngild rök fyrir fleiri en einni túlkun örnefnisins. Þannig getur örnefnið 

Ketilhólar svo dæmi sé tekið verið náttúrulýsing með vísan í útlit hólanna eða hvort heldur 

sem er persónunafn, viðurnefni eða jafnvel vísun í hlutinn sjálfan.  

Einnig mætti búa til flokk örnefna sem hafa tilvísanir í þræla, persónur 

Íslendingasagnanna eða annað sem sérstaklega má setja í samhengi við víkingaöldina, s.s 

kumlin á Brjánslæk á Barðaströnd (kt. 52) sem voru á nesi milli Þrælavogs og Flókagrundar, 

haugana við Haugavað (kt. 25) (meintir haugar Hrafns, Hásteins, Atla og Ölviss) í landi 

Traðarholts í Stokkseyrarhreppi, kumlið á Gaukshöfða (kt. 33) í landi Ásólfsstaða 

Gnúpverjahreppi (meintur legstaður Gauks Trandilssonar) og Skallagrímshaug í Borgarnesi í 

Borgarhreppi (kt. 43) (meintur haugur Skallagríms Kveldúlfssonar). 

Eins og fram hefur komið hefur Adolf Friðriksson talið hvort tveggja leiðir og 

landamerki líklega áhrifavalda við val fólks á kumlstæðum. Í flokk örnefna sem gæti vísað til 

leiða af einhverju tagi má nefna Reið-, Göngu-, Vað-, Veg-, Götu-, Leið- Farar- ofl. Tveir 

slíkir staðir eru nefndir í Kumlum og haugfé, annars vegar fundur á Reiðholti við Vatnsdalsá í 

Patreksfirði (kt. 54) og hins vegar á Reiðholti á Draflastöðum í Hálshreppi (kt. 109). 

Áðurnefnd traðar-örnefni geta vísað til leiða ekki síður en akuryrkju en koma ekki fyrir eins 

og áður segir. 

Örnefni sem vísa beint í hugsanleg landamerki eru Merki-, Mark-, Landamerkja-, 

Garða- og Vörðu-örnefni. Einnig mætti nefna örnefni eins og Klof-/Klofa- og Hlóðar- sem 

vísa til náttúrufyrirbrygða sem eru algeng viðmið landamerkja, klofnir steinar og náttúrulegir 

steinar hver uppá öðrum (Svavar Sigmundsson, 2002, bls. 97). Önnur örnefni sem algeng eru 

á landamerkum eru Deild-, Þræta-/Þrætu-, Þras-/Þrasa-, Skil- og Skipta- (Svavar 

Sigmundsson, 2002, bls. 196-200). Þá má að auki nefna ýmis örnefni sem koma oft fyrir á 

landamerkjum, s.s. brand-, kol-, þrí, þriggja-, tví, blígs-/bliks- (Svavar Sigmundsson, 2002, 

bls. 196-200). Jafnvel örnefni sem gætu tengst heiðnum siðum við landamerkingar, s.s. 

Örn/Arnar-, Öxi/Axar-/Öxar-, Arnar-, Kross-, Skaft-, Staf-, Stangar-/Stöng, Vífil- og Reist- 

(Svavar Sigmundsson, 2002, bls. 194-96). Aðeins tvö slík örnefni eru þó tilgreind í Kumlum 

og haugfé, það annarsvegar kumlfundur á Markhóli á Strandarhöfði í Vestur-Landeyjum (kt. 

6) og hins vegar fundur á svonefndri Tvíþúfu á Kolsholti í Villingaholtshreppi (kt. 24). Í 

hvorugu tilfellinu er tekið fram að fundarstaðurinn sé á núverandi merkjum en í báðum 

tilfellum eru fundirnir þó sagðir á milli bæja (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 50 og 69). 
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Í anda tilgátu Bjarna F. Einarssonar um að kuml kunni að vera við útstöðvar má auk 

þess týna til örnefni sem vísað geta til nytjastaða af ýmsu tagi. Tvö kuml kennd við Reykjasel 

í Jökuldalshreppi (kt. 130) og eru það einu kumlin sem minnst er á í grennd við sel-örnefni. 

Annað sem Bjarni nefnir eru kola- eða járngerðarstaðir, engin járn-örnefni eru tilgreind né 

heldur kol- eða kola-, þrjú dæmi eru þó um kuml við skóg-örnefni. Annað tveggja kumla á 

Öxnadalsheiði (kt. 76) er sagt fundið á Skógarnefi og bæði eru þau í svonefndri Skógarhlíð, 

tvö kuml eru kennd við fundarstað sinn í Hólaskógi í Gnúpverjahreppi (kt. 34) og kuml sem 

kennt er við Laufahvamm (kt. 11) er sagt skammt frá Skógsöldu. Engin örnefni sem virðist 

hægt að tengja beint verstöðvum eða veiðistöðvum koma hins vegar fyrir. Annað sem mætti 

týna til í þennan hóp örnefna á nytjastöðum eru bú- örnefni, samanber hugmyndir um 

upprunalegt eðli bú-staða og sem mögulegra útbúa eða nytjaeininga frá stærri býlum (Rúna 

K. Tetzchner, 2006, bls. 92-93). Þá geta gerða-örnefni bent til afgirts akurs eða gripheldis 

(Rúna K. Tetzchner, 2006, bls. 86-88). Engin bú-örnefni koma þó fyrir í Kumlum og haugfé 

né heldur gerða-örnefni. 

 

 

Graf 1, örnefni á kumlastöðum byggt á fundarlýsingum í 2. útg. Kumla og haugfjár. 

 

Önnur örnefni sem vísað geta til nytjastaða eða fornra búskaparhátta eru m.a. akur-, 

traðar-, teigs- - torf- og grafar-örnefni. Tvö kuml fundust á svonefndum Akurhóli í landi 

Lómatjarnar í Grýtubakkahreppi (kt. 107). Traðar-örnefni sem einnig geta bent til akuryrkju 

eru hins vegar ekki nefnd. Teigs-örnefni, sem vísa til landspildu, koma til greina fyrir þennan 

flokk örnefna en koma ekki fyrir Kumlum og haugfé.  
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Önnur örnefni með forliði sem koma oftar fyrir en einu sinni en hafa þó ekki verið sett 

sérstaklega í samhengi við staðsetningar kumla eru torf-örnefni, en þau koma fyrir á þremur 

stöðum. Bátkumlið á Kaldárhöfða í Grímsneshreppi (kt. 37) fannst á Torfnesi, kumlin þrjú á 

Sólheimum í Staðarhreppi (kt. 70) fundust á Torfhóli/Torfmel og kumlateigurinn á Miklabæ í 

Akrahreppi (kt. 75) fannst á Torfholti/Torfhóli.  

Þrátt fyrir mjög rúma skilgreiningu á tengslum örnefna og kumla sem gengið var útfrá 

í þessari yfirferð, þ.e. að taka öll örnefni með í yfirferðinni óháð því hvort hægt væri að sýna 

fram á bein tengsl þeirra við sjálfan legstaðinn, þá er aðeins minnst á slík örnefni í grennd við 

20% kumlastaðanna í Kumlum og haugfé. Engin áberandi fylgni virðist heldur vera milli 

kumlastaðanna og einstakra örnefna eða flokka örnefna af því tagi sem hér hafa verið nefndir. 

Örnefni með hugsanlega tilvísnu í mannanöfn eru þó hlutfallslega flest eða um 6%, næst á 

eftir koma örnefni með hugsanlega tilvísun í mannabeinafundi annars vegar og örnefni sem 

gætu vísað á nytjastaði af einhverju tagi hins vegar, hvort tveggja með 3%. Aðrir 

örnefnaflokkar komast vart á blað. Það sem fram kemur um örnefni í Kumlum og haugfé 

styður því ekki þá tilgátu að hægt sé að nota örnefni á markvissan hátt til leitar kumla, það er 

þó rétt að ítreka að efniviðurinn er takmarkaður og nánari athugun á örnefnum þessara jarða 

gæti gefið aðrar niðurstöður.  

2.2.2. Nöfn kumlajarða 

Langflest kuml koma fyrir á jörðum með endinguna –staðir, alls eru þetta 29 jarðir og á þeim 

32 kumlastaðir með á bilinu 72-93 kuml. Aðrar algengar endingar eru -nes (11), -á (6), -holt/-

holts (6), -dalir/-dalur (6), -bær (4), -lækur (4), en aðrar endingar færri. Rétt er að taka fram 

að hér er um að ræða jarðir sem kumlin hafa verið sett í samhengi við eða tilheyra í dag 

(byggt á 2. útg. Kumla og haugfé). Ekki er víst að kumlin hafi tilheyrt þeim bæ frá upphafi 

eða að bæjarnafnið hafi haldist óbreytt í gegnum aldirnar. 
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Graf  2, algengar nafnaendingar kumlajarða, byggt á upplýsingum úr 2. útg. Kumla og haugfjár. 

 

Þessi fjöldi –staðar nafna vekur athygli þar sem hátt í þriðjungur þekktra kumla er á bæjum 

með nafnendinguna -staðir, og er því vel þess virði að kanna hvað vitað er um þessa bæi. 

2.2.3. Örnefni á Skagfirsku kumlajörðunum 

Til að grafast nánar fyrir um möguleg tengsl örnefna og kumlastaða voru örnefni á Skagfirsku 

kumlajörðunum yfirfarin sérstaklega. Staðfest kuml í Skagafirði hafa fundist á stöðum sem 

bera eftirfarandi nöfn: Torfhóll /-melur, Bænhúsvöllur, Smáhóll eða Ketilhóll /-hólar, 

Torfhóll, Bátagil og Árhólar. Auk þess sem kumlateigurinn á Keldudal fannst á svonefndum 

Sjónarhóli. Í fjórum tilfellum er hins vegar ekki getið um örnefni á sjálfum kumlastöðunum. 

Nokkur örnefni sem fram koma í örnefnaskrám skagfirsku kumlajarðanna geta fallið í 

einhvern ofangreindra flokka. Af örnefnum sem virðast vísa beint á legstaði í nágrenni 

þekktra kumlastaða kemur eitt til greina, þ.e. Þorljótsleiði í landi Þorljótsstaða í 

Lýtingsstaðahreppi sem virðist geta verið í nágrenni við kumlastaðinn (kt. 74). Þetta er þó 

ekki fullljóst vegna ónákvæmra lýsinga á fundarstað kumlanna og staðsetningu örnefnisins. 

En um Þorljótsleiði segir í örnefnaskrá: „[a]lllangt utan við Þorljótsstaði við gamlar götur 

ofan bílvegarins, [...] ca. 1,5 x 3,5 m. og á meintu leiði er varða. Önnur varða er spöl sunnar 

og neðar.“ (Örn.skr. Þorljóstsstaðir, 2003, bls. 8). Ekki er ljóst nákvæmlega hvar hið meinta 

Þorljótsleiði er staðsett en af lýsingunni að dæma gæti það verið í grennd við staðinn þar sem 

kumlin fundust, um 1 km norðan við Þorljótsstaðabæinn.  
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Örnefni með hugsanlegt mannsnafn að forlið eru fjölmörg á þessum jörðum en fá 

koma til greina í grennd við kumlastaðina. Aðeins eitt mögulegt dæmi er um þetta, það er 

fundarstaður tveggja kumla í Grafargerði (kt. 81), hugsanlega nærri Ljótshóli og Hesthóli, 

meintum legsstöðum, Ljóts, hests hans og skips. Í örnefnaskrá Grafar og Grafargerðis er sagt 

frá melhól fyrir utan Grafargerði sem nefnist Ljótshóll og á samnefndur maður að vera 

heygður þar og hestur hans í Hesthóli, minni hóli útvestur frá hinum, en peningar og skip 

Ljóts að vera grafið í laut sunnan við Ljótshól (Örn. skr. Gröf og Grafargerði, bls. 4-5). Það er 

hins vegar óljóst hvar nákvæmlega kumlin komu í ljós í Grafarlandi, einungis sagt að það hafi 

verið „ofanundan“ Grafargerði (bréf Jóns Þ. V. Björnssonar til Matthíasar Þórðarsonar dags. 

6. jan. 1935, tilvitnun í Matthías Þórðarson 1936, bls. 40). Það er því að sama skapi óvíst 

hversu nálægt þessum örnefnum það hefur verið. (Matthías Þórða rson, 1936, bls. 40) ([ártal vantar], bls. 4-5). 

Í örnefnaskrá Miklabæjar í Blönduhlíð er getið um Kárahól, lítinn hól í gamla túninu 

á Miklabæ ofan við veg norðaustan við fjósið, en engar sagnir virðast fylgja þessu örnefni og 

engar mannvirkjaleifar eru sýnilegar á hólnum (Örn.skr. Miklibær, 2004, bls. 10). Þessi hóll 

er um 300 m frá kumlastaðnum. 

Örnefni sem vísa til hugsanlegra nytjastaða eru fjölmörg á þessum jörðum og koma 

nokkur til greina í grennd við kuml. Kumlin á Sólheimum í Staðarhreppi (kt. 70) fundust eins 

og áður segir á Torfhóli/Torfmel og kumlateigurinn á Miklabæ í Akrahreppi fannst á 

Torfholti/Torfhóli. Auk þess eru þessi örnefni í grennd við skagfirsk kuml: Gerði í landi 

Keldudals er í um 150 m fjarlægð frá kumlastaðnum og þá voru kumlin að því er virðist 

skammt frá bæ á Grafargerði. Einnig mætti nefna örnefnið Nautalág einhversstaðar í 

nágrenni við fundarstað kumlanna á Þorljótsstöðum en staðsetningin er óljós.  

Engin dæmi fundust hins vegar um kumla eða dysja örnefni í nágrenni skagfirsku 

kumlanna, né heldur örnefni með stofnin heiðna- eða nokkur örnefni sem má tengja beint við 

hjátrú af einhverju tagi, s.s. álf-, álfa-, huldu- o.s.frv.  

Nokkur áhugaverð örnefni eru á kumlajörðunum sem þó er tæplega hægt að setja í 

samhengi við kumlfundina. Í örnefnaskrá Elivoga í Seyluhreppi kemur fyrir örnefnið 

Blautabólsholt/Blotabólsholt/Blótabólsholt sem er skýrt á þá lund að þar hafi naut hugsanlega 

haldið til meðan venja var að láta geldneyti ganga úti (Örn.skr. Elivogar, [ártal vantar],  bls. 

1). Í neðanmálsgrein víkur Margeir Jónson að annarri skýringu: „Blótneyti er nú alkunnugt 

orð um mannýg naut. En það er i-hljóðvarp af blótnaut, fornyrði sem kemur í Egilssögu (65. 

kap.) og Korm.s. (23. kap.) og táknaði naut, sem goðunum var fórnað (blótað).“ (Örn.skr. 

Elivogar, [ártal vantar],  bls. 3-4). Niðurstaða þessara vangavelta Margeirs er sú að sennilegt 

sé að „Blótabólsholt sé mjög gamalt örnefni og eigi rætur að rekja til heiðni (málsögulega 
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a.m.k.)“ (Örn.skr. Elivogar, [ártal vantar],  bls. 4). Blótabólsholt er suður við merki Elivoga 

og Seylu allfjarri Ketilhólum þar sem kumlið fannst. Annað örnefni í landi Elivoga er 

Skiphóll sem er næsti hóll norðan við Blótabólsholt, kjölmyndaður hóll, einnig í nokkurri 

fjarlægð (Örn.skr. Elivogar, [ártal vantar],  bls. 1,3-4). Næst sunnan við Ketilhóla þar sem 

kumlið fannst er Einstakihóll, melhóll við ánna (Örn.skr. Elivogar, [ártal vantar], bls. 1). 

Hauskúpuholt er norðaustur frá Elivogum, fjarri kumlastaðnum: „slétt melholt, en þar virðist 

vera þúfulöguð dys, enda fannst þar hauskúpa endur fyrir löngu, og fyrir fáum árum fundust 

þar fleiri mannabein.“ (Örn.skr. Elivogar, [ártal vantar],  bls. 3). Í örnefnaskrá Þorljótssstaða 

er sagt frá Þrælsgerði sem er sagt nafn á mannvirkjaleifum sunnan við Þorljótsstaðabæinn 

fram á dalnum (Örn.skr. Þorljótsstaðir, 2003, bls. 10), þetta örnefni er því víðs fjarri 

kumlastaðnum. Í örnefnaskrá Brimness er sagt frá Þjófadölum, djúpum lægðum á 

sjávarbakkanum vestur af Kolkuósvegi sem er gömul vagnbraut en örnefnið ekki útskýrt 

(Örn.skr. Brimnes, 1932, bls. 2). Þetta norður við merki Kolkuóss í á að giska 3-4 km 

fjarlægð frá kumlastaðnum. Í örnefnaskrá Ljótsstaða er sagt frá Þrælabyrgi, 

Þrælabyrgisbakka og Þrælahliði niður við Hofsá, ýmist í landi Ljótsstaða eða Hugljótsstaða 

(Örn.skr. Ljótsstaðir, 2001, bls. 4, 5, 7).
19

 Þessi örnefni eru því í allt að 1 km fjarlægð frá 

Árhólum þar sem kumlð fannst. ([ártal vantar], bls. 1) (2003, b ls. 10) (1932, bls.  2) (2001, b ls. 4, 5, 7)  

Í stuttu máli leiddi nánari athugun á örnefnum skagfirsku kumlajörðana í ljós mun 

fleiri áhugaverð örnefni á kumlajörðunum en bætti litlu við í næsta nágrenni kumlanna. Þó 

kom fram í örnefnaskrá Brimness (Örn.skr. Brimnes, 1978, bls. 4) að kumlin þar hafi fundist 

við Bátagil en þess er ekki getið í Kumlum og haugfé. (1978, bls. 4)  

  

                                                 
19

 Hinu meinta Þrælabyrgi er svo lýst: „Norður við merkjagirðingu Hofs, er uppi á háum bakka við ána, lítill 

hóll með nær hringlaga tóft, vallgróinni, 5 - 6 metrar í þvermál og sumstaðar meira. Þetta er sem næst beint 

vestur af Hugljótsstaðahúsinu. Girðingin er aðeins norðan við rústina, sem ætla verður að sé leif af áðurnefndu 

Þrælabyrgi. Skammt þar suðaustar og örstutt frá gamla veginum, er smátóft sunnan undir barði, 3 x 4,5 metrar 

(utanmál).“ (Örn.skr. Ljótsstaðir, 2001, bls. 7). (2001, bls. 7) 
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Staður: Kt. Örnefni : Örnefni í grennd 

Keldudalur   Sjónarhóll  Gerði (talið þrælsgerði 
í JÁM) 

Sólheimar 70 Torfhóll/-melur Daðaleiði ca. 300 m 

Vík  71 Bænhúsvöllur  

Elivogar  72 Ketilhóll/ -hólar  

Skíðastaðir 
(Varmilækur) 

73    

Þorljótsstaðir 74 Utan og ofan við Djúpulág (skammt 
frá Nautalág?) 

Djúpalág  
Nautalág? 
Þorljótsleiði ? 

Miklibær(Borgarhóll) 75 Torfhóll Kárahóll ca. 300 m 

(Öxnadalsheiði) 76 Kuml 1 Skógarnef, 
kuml 2 Mannabeinahóll  

Skógarhlíð 

Enni  77    

Syðri-Hofdalir 78 Brotholt/Brotholtsmelur  

Brimnes 79 Bátagil  

Ljótsstaðir 80 Árhólar  

Grafargerði 81   Ljótshóll?  
Hesthóll ? 

Austarihóll 82    

Tafla 1, örnefni á eða í nágrenni við fundarstaði kumla í Skagafirði. 
 

2.2.4. -staða nöfn 

Bæir með nafnendinguna -staðir (flt.) eru fjölmargir víðsvegar um landið, alls 902 að tölu 

(Bæjatal). Engu að síður er það langt frá því að ná þriðjungi allra bæjarnafna á Íslandi og 

gerir það þetta háa hlutfall kumla fundið á slíkum jörðum enn áhugaverðara. 

Langflest –staða nöfn eru með forlið sem vísar til mannsnafns, þótt sum þeirra vísi til 

náttúrunnar eða séu torkennileg. Þórhallur Vilmundarson taldi flest bæjanöfn sem vísuðu til 

mannanafna upprunalega hafa vísað til náttúrufyrirbæra (1978 og 1987), en bent hefur verið á 

að til að það fái staðist verði að gera ráð fyrir viðamiklum nafnabreytingum sem ekki eru 

heimildir fyrir (Svavar Sigmundsson, 1991, bls. 189-97; Svavar Sigmundsson, 1972, bls. 58-

91). 

Bæjarnöfn með fleirtöluliðnum -staðir virðast hafa komið snemma til sögunnar og eru 

75% allra bæja sem nefndir eru í Landnámabók (Bandle, 1977, bls. 47-68). Því hefur verið 

haldið fram að þessi bæjarnöfn gætu tengst skiptingu landnámsjarða í smærri einingar á 10. 

öld þar sem bæjir með þessa endingu beri að jafnaði nöfn þræla eða sona landnámsmanna í 

Landnámabók (Rúna K. Tetzchner, 2006, bls. 30). Þá hefur verið bent á að –staða nöfnin 

virðast yfirleitt höfð um stærri heildir fremur en stakar einingar í textum frá miðöldum 

(Svavar Sigmundsson, 1979, bls. 238-48); sundurlausar byggingar í eigu eins manns (Finnur 
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Jónsson, 1915, bls. 428); eða skiptingu jarða í einingar, svo sem til útleigu sbr. leigustaði, 

skuldastaði o.s.frv. Þá hefur líkum verið leitt að því að staðirnir kunni að hafa verið einhvers 

konar útbú frá upphaflegu landnámsjörðunum þar sem hafi verið skógarnytjar eða önnur 

hlunnindi sem nýtt hafi verið frá heimajörðunum fram eftir 10. öld en sumir staðanna hafi 

síðar byggst upp sem sjálfstæðar jarðir (Rúna K. Tetzchner, 2006, bls. 31-33). 

Það skal þó tekið fram að öruggar ályktanir um aldur einstakra nafna útfrá 

ritheimildum ná að sjálfsögðu ekki lengra aftur en til ritunartíma þeirra. Heimildin um fjölda 

–staðar nafna í Landnámabók er því ekki ávísun á að bæir með þeim nöfnum hafi verið til á 

10. öld, eða slíkir staðir hafi verið hluti af stærri heildum þótt þannig sé um þá ritað á 13. öld.  

2.2.5. Niðurstaða um örnefni og bæjarnöfn 

Ýmis vandamál fylgja notkun örnefna eða bæjarnafna til að varpa ljósi á fortíðina. Í fyrsta 

lagi er oft erfitt að leiða líkum að aldri örnefna. Þar sem tiltekin örnefni koma fyrir í rituðum 

heimildum getur það staðfest lágmarksaldur viðkomandi örnefnis við ritunartíma 

heimildanna. Þá geta fornar orðmyndir gefið vísbendingar um aldur, en í báðum tilfellum 

erum við bundin við samanburðarefni frá 13. öld eða síðar. Annað vandamál eru óljósar 

tilvísanir örnefna. Það er ekki er alltaf ljóst hvað örnefnin þýða eða til hvers þau vísa. Örnefni 

eiga það til að breytast í tímans rás og geta afmyndast þannig að tilvísanir verða til eða hverfa 

og það er mismunandi að hve miklu leyti menn telja mögulegt að fikra sig til baka aftur að 

upprunalegri merkingu þeirra. Auk alls þessa eiga örnefni það til að flytjast af einum stað á 

annan. Þannig héldu Eggert og Bjarni því fram eins og áður er frá greint að mörg örnefni 

kumlastöðum kunni að hafa flust af sínum upprunalega stað vegna þess að ummerkin um 

kumlin hafi verið orðin svo óljós, en hugmyndir fólks um eðlilegt kumlstæði hafi valið 

þessum örnefnum nýja staði í náttúrulegum hólum (Eggert Ólafsson, 1943, bls. 176).  

 Síðastnefnda atriðið er augljóslega vandamál við kumlaleit. Hin eru þó ekki jafn 

alvarleg. Ef ákveðin örnefni eða bæjarnafn kemur áberandi oft fyrir á kumlastöðum ætti það 

að duga til þess að fólk í kumlaleit veiti slíkum örnefnum eða bæjarnöfnum sérstaka athygli 

óháð merkingu þeirra eða tilvísun. Bæjarnöfnin duga auðvitað skammt ein og sér til að vísa á 

kuml en þau geta skipt máli ef þörf er á að forgangsraða í skipulagðri leit. Örnefnin hafa hins 

vegar möguleika til að vísa á kumlastaðina en þá má ekki gleyma því að þau geta verið 

ónákvæm og hugsanlega ekki á sínum upprunalega stað.  

Miðað við það sem fram kemur um tengsl bæja og kumla í Kuml og haugfé eru 

hlutfallslega flest kuml fundin á jörðum sem bera nafnendinguna –staðir. Hvað sem þessu 

veldur er því óhætt að segja að við kerfisbundna leit að kumlum ættu staðirnir að lenda 
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ofarlega á forgangslista yfir jarðir sem vert er að athuga. Örnefnin eru ekki eins afgerandi og 

ekki að sjá að tiltekinn hópur örnefna komi áberandi oftar fyrir á kumlastöðum en annar.  

Þótt þessi niðurstaða sé að hluta til byggð á upplýsingum sem fram koma í Kumlum 

og haugfé þar sem ekki er lögð sérstök áhersla á örnefni ætti rannsóknin á örnefnum 

Skagfirsku kumlajarðanna að bæta það upp. Skagfirsku kumlastaðirnir eru 14, af 162 yfir 

landið í heild, eða tæp 11,5%. Úrtakið ætti því, með fyrirvara um mögulegan svæðisbundin 

mun, að gefa vísbendingu um möguleika örnefna almennt til að vísa á kuml. Hugsanlega hafa 

fundaraðstæður kumla þó á hrif á þessa niðurstöðu, því eins og fram hefur komið hafa flest 

kuml fundist fyrir tilviljun vegna framkvæmda, landbrots- eða landrofs. En staðir sem 

munnmæli eða sagnir eru um að séu kuml eru í mörgum tilfellum staðir sem fólk hefur 

forðast að raska af ótta eða virðingu við hina látnu. Þetta gæti haft einhver áhrif, en erfitt er 

að sjá fyrir hve mikil, þar sem ekki hefur markvisst verið grafið í slíka staði.  

2.3. Sagnir tengdar þekktum kumlum 

Í Kumlum og haugfé koma fyrir sagnir af ýmsu tagi í tengslum við 13 kuml. Á Dufþaksholti í 

Hvolhreppi (kt. 8) er sögn um dys Dufþaks. Staðsetningu kumlsins ber þó ekki saman í 

smáatriðum við það sem munnmælin herma. Hvort tveggja er þó í eða við túnið á 

Dufþaksholti. Sögnin er skráð 1818 en kumlið finnst fyrir tilviljun 1940 (Sveinbjörn 

Rafnsson, 1984, bls. 132; Kristján Eldjárn, 2000, bls. 50).  

Heimild er um að bein hafi verið að blása upp við svonefnda Haugsvík (kt. 9) í landi 

Árbæjar í Rangárvallahreppi. En fram kemur að örnefnið hafi verið þekkt en ekki hafi sést til, 

né verið vitað um grafir á staðnum fram að því (Sveinbjörn Rafnsson, 1984, bls. 176). Seinna 

var staðurinn settur í samband við bardaga í Egils sögu Skallagrímssonar og Brennu-Njáls 

sögu (Páll Sigurðsson, 1886, bls. 536-37; Kristján Eldjárn, 1948, bls. 71, o.s.frv.).  

Þá var fundur tveggja meintra hlautbolla við Knafahóla (kt. 10) einnig settur eftirá í 

samband við sama bardaga í Njáls sögu (Eggert Ólafsson, 1772/1974, bls. 76). En gripirnir 

voru síðar túlkaðir sem kúptar nælur, og álitnir tilheyra kumli kvenmanns (Kristján Eldjárn, 

2000, bls. 57).  

Sagt er frá haugum við Haugavað skammt frá Traðarholti í Stokkseyrarhreppi (kt. 25) 

bæði í Landnámabók og Flóamannasögu þar sem eiga að hvíla nafngreindir menn 

(Landnámabók, 1925, bls. 23; sbr. Kristján Eldjárn, 1956/2000, bls. 71-72).  

Heimild um beinafund auk óljósra lýsinga á haugfé sem fannst saman einhvers staðar 

í Árnessýslu (kt. 27) var af fundaraðila sett í samband við sögusögn um dráp tveggja feðga 
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(Brynjúlfur Jónsson, 1885, bls. 52-53). Meintur fundur er þó sagður hafa komið í ljós fyrir 

tilviljun.  

Í landi Ásólfsstaða í Gnúpverjahreppi (kt. 33) fundust mannabein og spjótsoddur og 

var fundurinn kenndur við Gaukshöfða og settur í samhengi við munnmæli um að þar hafi 

Gaukur Trandilsson í Stöng fallið (Aage Roussel ofl., 1943, bls. 20). Tvennum sögum fer 

hins vegar af staðsetningunni, hvort beinin hafi fundist við Gaukshöfða eða Sigurðarstaðagil 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 82). 

Kumlateigurinn á Hafurbjarnarstöðum í Miðneshreppi (Kt. 40) var settur í samband 

við hvarf Kristjáns skrifara og fylgdarlið hans frá 1551 (Kristján Eldjárn, 1948, bls. 119-20).  

Í skýrslu til dönsku fornleifanefndarinnar frá 1817 er sagt frá því að 

Skallagrímshaugur sem Egilssaga getur um væri horfinn í sjó fram (Sigurður Guðmundsson, 

1874; Sveinbjörn Rafnsson, 1984, bls. 45-46). Þegar Andrés Fjeldssted gróf upp kuml á 

Borgarnesi í Borgarhreppi (kt. 43) þótti einsýnt að þar væri haugurinn fundinn. Séra 

Ásgrímur Vigfússon (Hellnaprestur) gróf kuml á Laugarbrekku í Breiðavíkurhreppi (kt. 46) 

en staðsetning grafanna hefur þó verið þekkt fyrir hans tíð. Samkvæmt Ásgrími var sögn um 

að þarna væru jarðsettir írskir þjófar og ræningjar sem heimamenn hefðu ráðið af dögum og 

dysjað einhvern tíma á fornöld (Sveinbjörn Rafnsson, 1984, bls. 176). Seinna er fundurinn 

settur í samband við frásögn Landnámabókar af Laugarbrekku-Einari og þar talinn fundinn 

haugur hans (Árni Thorlacius, 1886, bls. 283). Enn síðar eru kumlin sett í samhengi við 

fyrirsát Hellnabænda fyrir Birni Hítdælakappa og ný sögn hefur orðið til um að sr. Ásgrímur 

hafi smíðað hring á kirkjuhurð úr því sem hann fann í einni dysjanna (Brynjúlfur Jónsson, 

1900, bls. 24).  

Sagt er frá dys á Spánskunöf (einnig ritað Spænskanöf) í landi Höskuldsstaða í 

Vindhælishreppi (kt. 69) sem á að hafa verið rofin og þar fundist sverð og brýni á árunum 

1844-62. Sögn er um að þar hafi heimamenn dysjað spænska „víkinga“ (þjófa og ræningja), 

en ekki er getið um hvenær það hafi verið (Sýslu- og sóknalýsingar I, bls. 148-49). (1950, b ls. 148-49)  

Á Miklabæ í Blönduhlíð (kt. 75) er sagt frá munnmælum um bardaga þar sem kumlin 

fundust, en þau komu þó í ljós fyrir tilviljun vegna vegagerðar (Jakob H. Líndal, bréf til 

Matthíasar Þórðarsonar dags. 23.3.1940, tilvitn. í Kristján Eldjárn, 1956/2000, bls. 139).  

Ólafur Olavius segir frá fundi á Haushól á Sökku í Svarfaðadal (kt. 84) og getur sagna 

þess efnis að þar séu þrælar Ingólfs sem sagt er frá í Svarfdæla sögu heygðir (Ólafur Olavius, 

1780: 292-93). 

Á Ytra-Garðshorni í Svarfaðadalshreppi fannst kumlateigur (kt. 87) með a.m.k. 10 

kumlum og getur Kristján Eldjárn þess að fundurinn hafi vakið nokkra athygli „fyrir þá sök 
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að Svarfdæla saga kveður Þorstein svörfuð heygðan á melnum gegnt Blakksgerði [...]. Orð 

Svarfdælu um haug Þorsteins geta komið heim við nýja fundarstaðinn í Arnarholti, en þó enn 

betur við staðinn þar sem Syðri-Grundar-húsið stendur nú.“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 154). 

Við þetta bætir Kristján: „Söguritarinn virðist hafa haft veður af fornum kumlum um þessar 

slóðir, og skal síðan ekki eytt fleiri orðum að þessu hér“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 154). 

Fundur kumla í landi Blöndugerðis í Tunguhreppi (kt. 133) var m.a. settur í samband 

við mannshvarf þar um slóðir árið 1830 (Ari Arnalds, 1949, bls. 207-8; Benedikt Gíslason, 

1949, bls. 124-39; Halldór Stefánsson, 1949, bls. 302-5).  

Að lokum var kumlateigurinn við Granagil í Skaftártungum (kt. 157) settur í samband 

við atburð í Brennu-Njáls sögu, fyrirsát Kára Sölmundssonar og Björns í Mörk fyrir 

brennumönnum árið 1013 (sjá formála Íslenzk fornrit XII, bls. xx-xxi). (bls. xx-xxi) 

 

Kt. 
Ísl. 

sögur 
Munnmæli Bæjarnafn Örnefni Efni Kumlbúi/-búar Tímabil 

8   X Dufþaksholt   Haugur  Nafngr. pers. Heiðni 

9 X     Haugsvík Bardagi Sögupersónur Heiðni 

10 X 
   

Bardagi Sögupersónur Um 990 

25 X 
  

Haugavað (Hrafns- 

Hásteins, Atla- og 

Ölvishaugur) 

Haugur Nafngr. pers. Heiðni 

27   X     Morð   ? 

33 X X   Gaukshöfði Haugur  Nafngr. pers. Heiðni 

40 
 

X     Mannshvarf?   16. öld 

43 X     Skallagrímshaugur Haugur  Nafngr. pers. Heiðni 

46   X     Bardagi Þjófar (Írar) Fornöld 

  X  
 

     Haugur 
 

Heiðni  

  X       Bardagi 
 

Heiðni 

  
 

 X     
 

Kirkjugripir  
 

69   X   Spansknöf Bardagi Þjófar (Spánv.) Ótilgr. 

75   X     Bardagi     

84   X     Haugur  Þrælar Heiðni 

87 X       Haugur  Sögupersóna   

133         Mannshvarf   19. öld 

157 X       Bardagi Ekkert nafn 1013 

 Tafla 2. 

 

Hér hafa aðeins verið talin upp þau tilfelli þar sem tengingar við sögur eða munnmæli koma 

fyrir í Kumlum og haugfé. Ef farið er í gegnum frumheimildirnar fyrir fundunum koma enn 

fleiri tengingar af þessu tagi í ljós sem Kristján hefur ekki talið ástæðu til að tilgreina, einkum 
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virðast það vera sagnir um kirkjugarða, mannshvörf og morð í seinni tíð. Kristján virðist hins 

vegar yfirleitt geta þess ef fundir hafa verið settir í samband við Íslendingasögurnar og 

Landnámu og flestar sagnirnar sem hann tilgreinir í tengslum við þekkt kuml fjalla annað 

hvort um bardaga eða hauga fornmanna. Haugarnir eru yfirleitt taldir legstaðir fyrstu 

ábúendanna og nafna eða nöfnu viðkomandi bæjar, eða þá einhverra sögupersóna 

Íslendingasagnanna. Á tveimur stöðum eru þó sagnir um hauga ónafngreindra fornmanna. Þá 

eru tvær sagnir um viðureignir heimamanna við erlenda misyndismenn Spánverja og Íra, en 

óljóst frá hvaða tíma þær sögur eiga að vera, alltént eru útlendingarnir drepnir og huslaðir að 

fornmannasið. Ein sögn er um mannshvarf þar sem hópur manna á að hafa verið drepinn í 

laumi og huslaður á 15. öld og ein sögn um morð, þar sem ferðamaður á að hafa verið 

rændur, myrtur og dysjaður með hesti og hundi. 

 Hve mörg þekktra kumla hafa verið tengd sögnum af einhverju tagi verður ekki ráðið 

af þessu, enda var það yfirlýst markmið Kristjáns að elta ekki ólar við „[…] fornar eða nýjar 

sögusagnir um hauga nafngreindra fornmanna, sögulegra eða tilbúinna, né heldur samræma 

kuml og haugfé þeim fróðleik […]“ (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 13). Það er því líklegt að 

mun fleiri sagnir kunni að tengjast staðfestum kumlum. Engu að síður varpar þetta ljósi á 

hvers eðlis þær sagnir kunna að vera. Til að kanna betur hvort fleiri slíkar sagnir koma til 

greina var farið yfir sagnir sem koma fram í tengslum við skagfirsku kumlastaðina eða næsta 

nágrenni þeirra. Slík yfirferð verður þó aldrei tæmandi enda geta upplýsingar um sagnir 

leynst víða. 

2.3.1. Sagnir á skagfirsku kumlajörðunum 

Kumlin á Sólheimum í Staðarhreppi (kt. 70) fundust um 250-300 m suðaustur af núverandi 

bæjarstæði Sólheima. Engin sögn er tengd kumlastæðinu, en um 200 m norðvestur af 

fundarstaðnum er aflöng þúfa í túninu sem er nefnd Daðaleiði og þar á að vera  grafinn 

sakamaður með sama nafni (Örn.skr. Bessastaðir og Sólheimar, bls. 3). Engar frekari 

heimildir eru um þennan Daða en árið 1709 er ábúandi Sólheima skráður Daði Ólafsson 

(JÁM IX, bls. 79). Búið er að slétta yfir svæðið og bylta því í tún, en þó sér enn móta fyrir 

leiðinu þótt það sé varla meir en 20-30sm hærra en umhverfið, um 30m suðvestur af 

afleggjaranum heim að Árgerði. Miðað við útlit og staðsetningu þessa meinta leiðis má vel 

vera að um kuml að ræða. 

 Engar sagnir virðast vera um fundarstað kumlsins á Vík í Staðarhreppi (kt. 71) sem 

kom í ljós þegar grunnur var tekinn fyrir nýju húsi á gamla bæjarstæðinu árið 1908. 
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 Á Elivogum í Seyluhreppi (kt. 72) er áðurnefnt Hauskúpuholt norðaustur af 

bæjarstæðinu frá 20. öld, þar sem sagt er að fundist hafi hauskúpa fyrir löngu og fleiri 

mannabein fyrir fáum árum (Örn.skr. Elivogar [ártal vantar], bls. 1). Þetta er á að giska 7-800 

m frá Ketilhólum þar sem kumlið fannst og verður líklega ekki sett í samhengi við það, hvort 

sem þar kann að leynast annað kuml eða ekki. 

Engar sagnir virðast vera um fundarstað kumlsins á Skíðastöðum í Lýtingsstaðahreppi 

(kt. 73). Þó er sögn um bænhús á jörðinni í byrjun 18. aldar og sagt að húsið standi enn heima 

á bænum (JÁM IX: 114). Mannabein fundust svo á 20. öld skammt frá bænum og voru sett í 

samhengi við þetta bænhús (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 92). Þá er Skíðhóll neðst í túni, stór 

hóll,  um 100 m frá bænum og var áður skilinn frá túninu með mýrardragi (Hjalti Pálsson, 

2004, bls. 91). Bæjarstæði Skíðastaða er í um 600 m fjarlægð frá kumlastaðnum og því ekki 

hægt að tengja þessar sagnir kumlinu.  

Áður hefur komið fram að örnefnið Þorljótsleiði sé hugsanlega í grennd við 

fundarstað kumlateigsins á Þorljótsstöðum (kt. 74). Engin sögn virðist þó fylgja því örnefni, 

þó líklegt megi teljast að þar hafi menn talið fyrsta ábúandann niður kominn.  

Sögn er um bardaga á fundarstað kumlateigsins (kt. 75) á Miklabæ í Blönduhlíð eins 

og áður segir en auk þess virðast menn hafa talið lítinn hól um 60 m austan við kumlstæðið 

líklegan haug og eru sagnir um að í hann hafi verið grafið (samkvæmt bréfi Jakobs H. Líndal 

til Matthíasar Þórðarsonar dags. 23. mars 1940). Hóllinn er nefndur Litlihóll í örnefnalýsingu 

og sögð ummæli um að ekki megi hreyfa við hólnum því þá muni kirkjan brenna (Örn.skr. 

Borgarhóll 2004: 4-5).  

Engar sagnir um hauga eða álagabletti virðast vera í nágrenni kumlastæðisins á Enni í 

Viðvíkursveit (kt. 77). Engra sagna er heldur getið í grennd við fundarstað kumlanna í landi 

Syðri-Hofdala (kt. 78) í örnefnaskrám. Þó er til sögn tengd þessu svæði í Svaða þætti og 

Arnórs Kerlingarnefs þar sem sagt er frá bóndanum Svaða á Svaðastöðum, næsta bæ ofan við 

kumlastaðinn. Samkvæmt höfundi þáttarins var Svaði heiðinn og mesta illmenni. Hann hafði 

látið fátæklinga sem leituðu á náðir hans grafa sjálfum sér gröf og ætlaði að drepa þá alla og 

koma þar fyrir. Þeir komust þó undan með liðsinni Þorvarðar Spak-Böðvarssonar sem þá 

hafði nýlega tekið kristna trú. Í eftirförinni á Svaði að hafa fallið af baki og dáið, „Ok í þeiri 

gröf, er hann hafði fyrir búit saklausum mönnum, var hann sjáfr, sekr höfðingi, grafinn af 

sínum mönnum ok þar með hundr, hans ok hestr at fornum sið“ (Guðni Jónsson, 1947, bls. 

337-39; sjá einnig Hallgrímur Jónasson 1946, bls. 56). Það er þó erfitt að tengja þetta beint 

kumlastaðnum þar sem engar nánari upplýsingar eru um hvar þessi gröf hafi verið að öðru 
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leit en því Svaði hafi látið gera gröfina „[…] skammt frá bæ sínum við almannaveg […]“ 

(Guðni Jónsson, 1947, bls. 338). () 

Engar sögusagnir virðast um fundarstað kumlateigsins á Brimnesi (kt. 79) en 

allnokkrar sagnir eru um dysjar og leiði annars staðar á jörðinni. 

Á Ljótsstöðum í Hofshreppi (kt. 80) er sögn um þræla sem sagðir eru dysjaðir í 

Þrælabyrgi suðvestur af bænum, en það er of langt frá til hægt sé að setja það í samhengi við 

kumlfundinn, 1 km eða meira. Hins vegar var Votahvammsklettur skammt frá kumlastaðnum 

talinn huldufólksbyggð og þar mátti ekkert hreyfa (Örn.skr. Ljótsstaðir, 2001, bls. 6). () 

Í örnefnaskrá Margeirs Jónssonar fyrir Gröf og Grafargerði eru tilgreindar nokkrar 

sagnir um hauga á jörðunum tveimur. Fyrst má nefna meintan haug á Einbúa skammt frá 

Reiðholti við merki jarðanna í Grafarlandi (Örn.skr. Gröf og Grafargerði, [ártal vantar], bls. 

8). Önnur sögn um hauga er norðarlega í landi Grafargerðis þar sem nú eru malarnámur um 

400 m norð-norðvestur af bæjarstæðinu (Örn.skr. Grafargerði, 2001, bls. 5). Þar var melhóll 

nefndur Ljótshóll og átti samnefndur maður að vera heygður í honum og norðvestan við hann 

átti hestur hans að vera heygður í litlum hól Hesthól. Þá átti djúp laut að vera sunnan við 

Ljótshól með þremur þúfum þar sem skip Ljóts ásamt peningum skyldi að vera grafið 

(Örn.skr. Gröf og Grafargerði, [ártal vantar], bls. 4-5). Ekki er hægt að útiloka að kumlin hafi 

fundist á þessum stað árið 1934, en ekki er minnst á það einu orði í örnefnaskrá sem var 

skrifuð tveimur árum síðar (Örn.skr. Gröf og Grafargerði, [ártal vantar], bls. 4-5). Fleiri 

sagnir eru um haug og dysjar í landi Grafar sem ekki virðast þó hægt að setja í samhengi við 

kumlin. Hóllinn Hastur er suður og upp frá Gröf skammt neðan við Stafshólsöxl. Hastur er á 

hornmerkjum þriggja jarða, Stafshóls, Tumabrekku og Grafar, þar á að vera grafið skip 

(Örn.skr. Gröf og Grafargerði, [ártal vantar], bls. 2). Í vestur frá Hasti er gamall farvegur 

Grófin/Grafargróf og klettur í henni nefndur Háiklettur og sagður bústaður huldufólks. 

Sunnan við klettinn er sögð „dys ein mikil“ nefnd Snorrabæli þar sem maður að nafni Snorri 

á að vera heygður og mælt að „[…]svo hafi bát verið hvolft yfir hann og haugur ger yfir allt 

saman og líkist hann skipi á hvolfi“ (Örn.skr. Gröf og Grafargerði, [ártal vantar], bls. 2) en 

talið er að þessi dys sé fremur í landi Miðhúsa en Grafargerðis (Örn.skr. Gröf og Grafargerði, 

[ártal vantar], bls. 2). 

Engar sagnir virðast tengdar kumlateignum í Keldudal í Hegranesi eða næsta nágrenni 

þeirra. 
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2.3.2 Niðurstaða 

Nú hefur verið farið yfir það sem kalla mætti hefðbundnar aðferðir til leitar kumla, þ.e. 

notkun sagna, örnefna og Íslendingasagna sem vísbendinga um kuml. Yfirferð yfir þekkt 

kuml og tengsl þeirra við sagnir og örnefni bendir til að ekki sé um afgerandi fylgni að ræða 

sem líklegt er að nýta mætti með markvissum hætti við kumlaleit. Að sjálfsögðu er þó þess 

virði að kanna staði á vettvangi sem vekja upp grunsemdir um að geta verið kuml hvaða nafni 

sem þær kallast. 
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2.4. „Vísindalegar“ leitaraðferðir 

2.4.1 Kristján Eldjárn um kumlaleit 

Afstaða Kristjáns til ásættanlegra heimilda hefur að líkindum haft áhrif á þá skoðun hans að 

lítil von væri að finna kuml með kerfisbundinni leit (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 258). Hann 

taldi ólíklegt að munnmæli og sögur, þar með taldar Íslendingasögurnar, væru þess megnugar 

að vísa á kuml í einhverju mæli (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 258). Þrátt fyrir þetta taldi hann 

ekki útilokað að finna kuml með rannsókn, en slíkt væri afar seinlegt. Það sem þyrfti til væri í 

fyrsta lagi að unnt væri að gera sér rækilega grein fyrir því hvernig staðir hafi einkum verið 

valdir sem kumlstæði, því næst að fara á jarðir „sem tiltölulega lítið hafa skipt um svip síðan 

á söguöld og reyna að átta sig á hvar „kumlalegast“ er, setja sig í spor fornmanns sem á að 

velja haugstæði frá bæ sínum, og reyna að komast að sömu niðurstöðu og hann.“ (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 258). 

Við fyrstu sýn virðist það augljóst vandamál að finna staði sem ekki hafa orðið fyrir 

miklu raski síðastliðin 1000 ár. Þá er það auðvitað vafasamt hvort við getum nokkurn tímann 

sett okkur í spor fólks sem var uppi fyrir meira en þúsund árum og reynt að hugsa eins og 

það. Vafalaust hefur þó reynsla sitt hvað að segja hér og hugsanlega er það raunhæfara fyrir 

þann sem komið hefur á mikinn fjölda kumlastaða að geta sér til um líklegt kumlastæði. En 

þetta verður þó að teljast veikur grunnur undir einhvers konar aðferðafræði við kerfisbundna 

leit að kumlum nema eitthvað meira komi til. 

Til að skoða þetta nánar er rétt að líta yfir það sem fram kemur hjá Kristjáni um 

staðsetningar kumla, en um þær segir hann: 

 

„Kumlin eru yfirleitt í nánd við bæi. Stundum finnast þau þó allfjarri 

mannabyggðum, en oft mun það áreiðanlega stafa af því að byggð hefur lagst 

af, og getur nú verið erfitt að glöggva sig á frá hvaða bæjum kumlin hafa 

verið [...] En ekki er fyrir að synja að menn sem létust á víðavangi kunni 

stundum einnig að hafa verið heygðir þar, en þetta eru algerar 

undantekningar.“ (Kristján Eldjárn, 2000: 264-265). 

 

Nokkur dæmi eru um að kuml hafi fundist í túni en um það segir Kristján:  

 

„Um ekkert þeirra er vitneskjan fullkomin. Ekkert þeirra var rannsakað af 

fagmönnum, og enginn hefur á þessum stöðum reynt að gera sér grein fyrir 

hvort líkur séu til að kumlstæðin hafi upprunalega verið innan eða utan túns. 

Reglan er augljós: Menn voru ekki heygðir í túni. En langt út fyrir túnið var 

yfirleitt ekki farið, heldur var fyrsti hentugi staðurinn fyrir utan túngarðinn 
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valinn. [...] einhver þurr og þokkalegur staður [...]. Í fundarlýsingum er mjög 

oft talað um að kumlin hafi fundist í holti, litlum hól, mel, melhrygg, lágum 

ási eða öldu, litlum höfða.“ (Kristján Eldjárn, 2000: 265).  

 

Áfram heldur Kristján og segir: 

 

„Á bökkum vatnsfalla eru mörg kuml og ekki síst á hörðum, þurrum bökkum 

gamalla árfarvega. Slíkir staðir hafa ljóslega þótt aðlaðandi kumlstæði. 

Einnig marbakkar, og þó nokkur kuml eru á litlum nesjum eða sléttum 

sjávargrundum. Stundum finnast kumlin á stórgerðum móum þar sem ekki 

eru nein áberandi kennileiti [...] og dæmi eru þess að kumlið hafi beinlínis 

verið í lægð. Þetta eru þó undantekningar, venjan er sú að kumlstæðið er 

valið á hávaða [...]“ 

 

Þótt hér virðist hafa verið nefndir nær allir hugsanlegir staðir utan túns, má setja saman lista 

yfir það sem virðist vera ákjósanlegir staðir fyrir kuml að mati Kristjáns. 

 

Kuml eru samkvæmt honum: 

• Nærri bæ 

• Utan túns 

• Á hávaða fremur en lægð 

• Við kennileiti fremur en flatneskju 

• Neðan bæjar fremur en ofan  

 

Kristján ræðir stuttlega mögulegar ástæður fyrir þessum staðsetningum sem hann byggir að 

því er virðist að mestu á eigin hyggjuviti. Hagkvæmni hefur að líkindum ráðið því að ekki var 

heygt í túni, „Túnið var of dýrmætt til að gera í því kumlateig“ (Kristján Eldjárn, 2000: 265). 

En Kristján leitar einnig mögulegra skýringa víðar og vitnar m.a. í Kristinna laga þátt 

Grágásar þar sem segir: „Það lík, er eigi á að kirkju lægt, það skal þar grafa, er firr sé túngarði 

manns en í örskotshelgi við og hvorki sé akur né eng og eigi falli vötn af til bólstaða og 

syngva eigi líksöng yfir“ (Grágás [Konungsbók], Kbh. 1852, bls. 12).  

Ef til vill segir Kristján „eru þessi fyrirmæli sniðin eftir þeirri venju sem verið hafði 

(eða boðin í lögum?) um staðsetningu kumla fyrir kristnitöku.“ (Kristján Eldjárn, 2000: 265). 

Óbeint þessu til staðfestingar bendir Kristján á að algengara hafi verið að koma kumlum fyrir 

neðan bæjar en ofar (Kristján Eldjárn, 2000: 266). 

Hvort sem til hafi verið einhver sambærileg eldri lög eða venjur er erfitt að segja, en 

reglan um að grafa hvorki í nytjaland eða vatnsból er ljóslega mjög skynsamleg og 

samræmist vel þeim kumlum sem þekkt eru í dag. Hins vegar orkar það tvímælis hvort 

kumlin fylgi þeirri reglu að vera ekki nær túngarði en svo að hægt sé að skjóta þangað ör. 
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Eins og fram hefur komið taldi Kristján meginregluna vera þá að kuml væru skammt 

frá bæ en dæmi um annað séu undantekningar eða einfaldlega merki þess að hið rétta 

bæjarstæði sé ófundið. Adolf Friðriksson hefur farið á nær alla þá staði sem á annað borð 

verða staðsettir (Adolf Friðriksson 2004: 60) og hann er hins vegar þeirrar skoðunar að hægt 

sé að skipta kumlum í tvennt, annars vegar það sem hann kallar „nærkuml“ og samræmast því 

sem komið hefur fram hjá Kristjáni, og hins vegar það sem hann kallar „fjarkuml“. 

2.4.2. Adolf Friðriksson – Nærkuml og fjarkuml 

Adolf Friðriksson hefur öðrum fremur rannsakað íslensk kuml á síðari árum. Rannsóknir 

hans á staðfræði kumla hafa staðið yfir frá árinu 2003. Markmið þeirra hefur verið að athuga 

hvort staðsetningarnar fylgi ákveðnum reglum og ef svo er, hvort ráða megi eitthvað af því 

um gerð samfélagsins í heiðni. Árið 2004 hafði Adolf kannað á vettvangi nær öll þekkt 

kumlstæði sem á annað borð er hægt að staðsetja og hann telur að hægt sé að skipta kumlum í 

tvo hópa, annars vegar það sem hann kallar „nærkuml“ og hins vegar það sem hann kallar 

„fjarkuml“. Í fyrri hópnum eru kuml skammt utan túns, innan við 300 m, en í síðari hópnum 

eru kuml sem finnast út við jaðar landareigna eða miðja vegu milli bæja, í 300 til 1500 m 

fjarlægð. Í báðum tilvikum segir hann kumlstæðin við gamlar þjóðleiðir (Adolf Friðriksson, 

2004, bls. 60). 

Áður var almennt talið að kuml sem fundist höfðu fjarri bæjum væru undantekningar 

eða að bærinn sem kumlið tilheyrði væri einfaldlega ófundinn. Það er því nauðsynlegt að fara 

yfir hugmyndir Adolfs og rök hans fyrir því að um tvo aðskilda hópa kumla sé að ræða. Ef 

svo er þá hefur það afdrifaríkar afleiðingar fyrir kumlaleit. 

 

Til að geta haldið því fram að um tvo aðgreinanlega hópa kumla sé að ræða þarf annars vegar 

að sýna fram á með nokkru öryggi að í tilfelli fjarkumla séu engir bæir í grennd sem geti verið 

samtíða kumlunum og að dæmin séu fleiri en svo að hægt sé að tala um undantekningar. Það 

verður e.t.v. seint fullsannað að bæir geti ekki leynst í grennd við kuml sem virðast annars á 

víðavangi, en það má komast nærri því með kanna þessa staði á vettvangi og það hefur Adolf 

gert. Niðurstaða hans er sú að dæmin um kuml fjarri bæjum séu það mörg að útilokað sé að 

það geti verið tilviljun (Adolf Friðriksson, 2004c: 22). Enn sem komið er verður að taka Adolf 

á orðinu um þetta atriði þar sem endanleg skýrsla um rannsókn hans hefur þegar, þetta er 

skrifað, ekki komið út. 

Næsta skref er að kanna hvort hægt er að gera einhvern greinarmun á eðli kumlanna, 

finna einhvern rauðan þráð í útliti þeirra og umbúnaði sem skilur þá skilmerkilega hvorn frá 
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öðrum. Adolf hefur í þessu skyni borið saman þessa tvo hópa hvað snertir, haugfé og 

samsetningu þess, aldur og kyn fólksins, ytri umbúnað, áttahorf og tímasetningu 

minjastaðarins (Adolf Friðriksson, 2004c: 23).  

Upplýsingar um þessi atriði eru misítarlegar eftir kumlum og stöðum en til eru 

allgóðar lýsingar á um 200 gröfum hvað ofangreind atriði snertir (Adolf Friðriksson 2004c: 

23). Um 700 gripir eru varðveittir úr kumlum og fáeina tugi þeirra má tímasetja útfrá gerð 

þeirra og skreytistíl (Adolf Friðriksson, 2004c: 23). Þá eru varðveittar rúmlega 100 

beinagrindur úr kumlum sem hægt er að greina til kyns og lífaldurs (Adolf Friðriksson, 2004c: 

23).
20

  

Þegar lífaldur einstaklinganna er skoðaður kemur samkvæmt Adolfi í ljós að í 

nærkumlunum hefur hvílt eldra fólk, en í fjarkumlunum er jafnari aldursdreifing (Adolf 

Friðriksson, 2004c: 27). Þá er töluverður munur á kynjahlutföllum í hópunum tveimur, í 

báðum tilfellum eru konur þó í miklum minnihluta. Í nærkumlunum eru konur aðeins tæp 

20% en um 30% í fjarkumlunum.  

Adolf skiptir kumlunum í tvo hópa eftir aldri, eldri kumlin eru með gripum frá því um 

miðja 10. öld en þau yngri með gripum frá því eftir miðja 10. öld. Í eldri hópnum segir hann 

enga reglu á því hvort kumlin eru heima við bæ eða úti við merki, en í yngri hópnum eru 

kumlin hins vegar undantekningalítið úti við landamerkin (Adolf Friðriksson, 2004c: 24). 

Adolf bendir þó á að varasamt sé að nota gripi í gröfum sem beina vísbendingu um aldur 

þeirra, þar sem gripir geta verið gamlir þegar þeir lenda í gröfinni. Þeir geta hins vegar ekki 

verið yngri en gröfin. Yngri hópurinn er því áreiðanlegri hvað aldursgreiningu varðar og sá 

hópur er samkvæmt Adolfi undantekningalítið út við landamerki og sver sig þar með í hóp 

fjarkumla (Adolf Friðriksson, 2004c: 24).  

 

Kuml fyrir og eftir miðja 10. öld 

 Fyrir Eftir 

Við bæ: engin regla nei 

Við leið: já já 

Við landamerki: engin regla já 

Tafla 3. Ef kumlum sem hægt er að aldursgreina útfrá haugfé er skipt í tvo hópa fyrir og eftir 

miðja 10. öld kemur í ljós að yngri kumlin eru nær undantekningalaust það sem Adolf 

Friðriksson kallar „fjarkuml“, út við landamerki skammt frá þjóðleið (Adolf Friðriksson, 

2004c: 24).  

 

                                                 
20

 Hægt hefur verið að greina lífaldur 119 einstaklinga (Adolf Friðriksson, 2004c: 26). 
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Samkvæmt þessu lítur út fyrir að breyting hafi orðið á grafsiðum um miðja 10. öld og um það 

leyti hafi verið farið að heygja fólk fjær bæjunum. Það er þó rétt að hafa í huga eins og Adolf 

segir að úrtakið er lítið, aðeins um 10% kumlanna bjóða uppá aldursgreiningu af þessu tagi 

(Adolf Friðriksson 2004c: 24).
21

 Samanburður á öðrum atriðum býður hins vegar uppá stærra 

úrtak og getur reynst traustari grunnur til kenningasmíða.  

Áttahorf eru einn þessara þátta en þar er töluverður munur á fjar- og nærkumlum 

samkvæmt Adolfi. „Fjarkumlin snúa oftast í suðvestur eða vestur, en nærkumlin snúa oftast í 

norður eða suður.“ (Adolf Friðriksson, 2004c: 24). Fjarkumlin sem jafnframt virðast yngri 

gætu því hafa orðið fyrir vaxandi áhrifum frá kristnum grafsiðum að þessu leyti eins og Adolf 

segir, þótt hann hafi fyrirvara á aldursgreiningunni (Adolf Friðriksson, 2004c: 24).  

Hins vegar segir hann gripi yfirleitt færri og fábrotnari í nærkumlum, oftast einn til sex 

og takmarkast af um 30 tegundum á meðan að í fjarkumlum séu þeir fleiri og fjölbreyttari, 

einn til 20 gripir af um 70 tegundum (Adolf Friðriksson, 2004c: 28). Hross eru nær 

undantekningalaust í nærkumlum, en gripir sem annars eru algengir í kumlum frá víkingaöld 

finnast þar sjaldan, s.s. sverð og met, þá eru aldrei kistur í nærkumlum og öll bátkuml eru 

fjarkuml (Adolf Friðriksson, 2004c: 28). Niðurstaða Adolfs er sú að nærkumlin virðist 

frumstæðari og fátæklegri en fjarkuml sem beri meiri keim af kristnum grafsiðum þrátt fyrir 

aukinn gripafjölda. 

Að lokum bætir Adolf því við að fjarkuml séu mörg en nærkuml fá. Nærkuml segir 

hann aðeins þriðjung allra þekkra kumla en afganginn fjarkuml.
22

 Við fyrstu sýn kann þetta að 

virðast algjör viðsnúningur á því sem hingað til hefur verið haldið fram um staðsetningu 

kumla. Ekki aðeins er kominn nýr flokkur kumla sem fram til þessa hafði verið litið á sem 

undantekningar, það er kuml annarsstaðar en skammt frá bæ og rétt utan túns, heldur er því 

haldið fram að slík kuml séu raunar í miklum minnihluta.  

Það er hins vegar rétt að ítreka að skilgreiningar Adolfs og Kristjáns útiloka ekki 

sjálfkrafa hver aðra, þannig að ef kuml samræmist hópi fjarkumla þá geti það ekki verið í 

samræmi við hugmyndir Kristjáns. Atriðin sem liggja til grundvallar hugmyndum Kristjáns 

eru mun frjálslegri. Hann talar einfaldlega um ákjósanlegan stað utan túns í allt að nokkur 

hundruð metra fjarlægð frá bænum, yfirleitt neðan túns og við kennileiti af einhverju tagi. 

Nálgun Adolfs er hins vegar tilraun til að finna nákvæmari reglu fyrir þessum staðsetningum 

og byggir á greiningu mun fleiri þátta. Svo lengi sem tiltekið kuml er ekki þeim mun lengra 
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 Það eru væntanlega um 20 kuml ef miðað er við að kuml sem á annað borð er hægt að staðsetja séu um 200 

(Adolf Friðriksson, 2004c: 23). 
22

 Hér hlýtur þó áfram að vera miðað við 200 kumla úrtakið fremur en öll þekkt kuml, þar sem fram hefur komið 

að aðeins um 200 séu með nægilegar upplýsingar svo hægt sé að skipa þeim í annan hvorn hópinn. 
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frá bæ myndi Kristján vel geta talið þar eðlilegt kumlstæði óháð því hvort Adolf myndi flokka 

það til nær eða fjarkumla.  

 

 
„Nærkuml“ „Fjarkuml“ 

Fjarlægð frá bæ: < 300 m 300-1500 m 

Við leið: Já Já 

Við landamerki: nei já 

Algengasta áttahorf: n-s sv-na/a-v 

Aldur: Hár (36+) Blandaðri 

Kynjahlutföll (kk:kvk): 5:1 3:1 

Gripafjöldi: 1-6 1-20 

Tegundir gripa: 30 70 

Hross: Mjög algeng fátíð 

Sverð og met: fátíð algeng 

Kistur: óþekktar fátíðar 

Bátkuml: óþekkt fátíð 

Hlutfallslegur fjöldi: 1/4 3/4 

Tafla 4, Adolf Friðriksson skiptir kumlum í tvo hópa eftir staðsetningu þeirra með tilliti til afstöðu þeirra til bæja 

og landamerkja. Ýmislegt fleira aðgreinir kumlin í hópunum tveimur eins og sést á þessari töflu. 

 

Fjarlægðirnar í greiningu Adolfs eru afstæðar. Það sem skiptir máli er afstaða til leiða og 

landamerkja, jarðir eru misstórar og bæir misjafnlega staðsettir innan þeirra. Það gerir það að 

verkum að umtalsverður munur getur verið á fjarlægð milli kumla og bæja ef þau eru út við 

merkin. Skiptingin er engu að síður skýr samkvæmt Adolfi, fjarkuml eru í 95% tilfella á bilinu 

300-1500 m og nærkuml í 95% tilfella innan við 300 m frá bæ (Adolf Friðriksson, 2004c: 22). 

Miðað við tölurnar sem hér eru gefnar upp er ljóst að fjarlægðirnar sjálfar skipta kumlunum 

ekki skýrt í tvo aðskilda hópa. Bæði fjarkuml og nærkuml geta verið í um 300 m fjarlægð frá 

bæ. 

Eitt megin einkenni fjarkumla er samkvæmt Adolfi nálægð þeirra við útmörk jarða eða 

landamerki. Augljóst vandamál við greiningu sem þessa er eins og Adolf segir sjálfur að ekki 

er alltaf full vissa fyrir því hvar bærinn stóð í öndverðu eða hvar lönd skiptust á milli bæja 

(Adolf Friðriksson, 2004, bls. 60). Raunar mætti taka enn dýpra í árinni og segja að nær aldrei 

sé full vissa fyrir því hvar bæirnir sem kumlin eru frá hafi staðið. Að minnsta kosti 30 staðir 

hafa í dag verið grafnir upp og aldursgreindir til víkingaaldar en af þeim eru aðeins tveir sem 
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hægt er að setja í samband við staðfest kuml, það er á Hólmi í Hornafirði (Bjarni F. Einarsson, 

2007) og Keldudal í Skagafirði (Guðný Zoëga, 2008).  

Fornleifarannsóknir benda til þess að byggðamynstur á Íslandi sé afar stöðugt og að 

meiri hluti bæja hafi haldist í byggð frá fornu fari til dagsins í dag (Orri Vésteinsson, ofl., 

2002, bls. 2), en þetta kemur auðvitað ekki í veg fyrir að bæjarstæði geti hafa flust til innan 

jarðanna. Allmörg dæmi eru um það í Skagafirði að fornleifarannsóknir hafi leitt í ljós 

byggingaleifar frá 10. og 11. öld undir sverði nokkra tugi og hundruði metra frá bæjarstæðum 

síðari alda.
23

 Það getur því verið mjög erfitt að nota þetta viðmið til leitar nema eins og 

Kristján leggur til þegar um er að ræða staði sem tekið hafa litlum breytingum síðustu 1000 

ár.  

Það má hins vegar velta því fyrir sér hversu mikið vandamál það sé í raun fyrir 

kumlaleit sem slíka. Ef við viljum halda því fram að það hafi haft táknræna merkingu í huga 

fólks að vera heygt við landamerki og leiðir, þá þurfum við að færa sannfærandi rök fyrir því 

að leiðirnar og landamerkin séu samtíða kumlunum. Það er hinsvegar ekki jafn ströng krafa 

um slíkt ef það eina sem vakir fyrir okkur er að finna kuml. Ef það er staðreynd að kuml séu 

við gamlar leiðir, skammt frá bæ eða mitt á milli bæja og út við núverandi landamerki þá er 

það í raun allt og sumt sem við þurfum sem viðmið til markvissar leitar. Með þetta módel að 

leiðarljósi ættum við að geta farið á vettvang með skýrari sýn á hvar skuli leita. Það sem við 

þurfum að huga að eru eftirfarandi atriði: 

 

1. Gömul bæjarstæði 

2. Hugsanlegt umfang túns 

3. Hugsanlegar leiðir 

4. Landamerki dagsins í dag (og hugsanlega forn landamerki) 

 

Best væri auðvitað ef hægt væri að sýna fram á að allt þetta væri frá sama tíma, þannig að 

hægt væri að fullyrða að um merkingarbær tengsl væri að ræða. Tímaásinn er hins vegar 

erfiður viðfangs og það er ekki alltaf gott að fá úr því skorið nema með umfangsmikilli 

                                                 
23

 Hópur bandarískra fornleifafræðinga og jarðvísindamanna undir stjórn John Steinberg og Douglas Bolender 

hefur unnið að rannsóknum á byggðamynstri í Skagafirði frá árinu 2001. Rannsókn þeirra á bæjum á Langholti 

benda til að byggðin hafi færst upp á holtið einhvern tíma á 11. öld og elstu bæjarleifarnar séu því víða í túnum 

neðan við þekktu bæjarstæðin. Rannsóknarskýrslur SASS (Skagafjordur Arhceological Survey) er hægt að 

nálgast á slóðinni: http://www.fiskecenter.umb.edu/SASS/SASS.htm 
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rannsókn hve gamalt tiltekið bæjar- og túnstæði er ef það á annað borð finnst og enn erfiðara 

er að staðfesta aldur leiða og landamerkja aftur til 9., 10. og 11. aldar.  

Án þess að hengja okkur um of í það hvort hægt sé að rekja aldur einstakra leiða eða 

landamerkja aftur til heiðni þá er það engu að síður gagnlegt ef rétt er að tengsl séu milli 

kumla annars vegar og bæjarstæða, túnjaðra, leiða og landamerkja hins vegar.  

2.5. Kuml og bæir 

Staðfestur aldur bæjarstæða liggur ekki fyrir nema í undantekningatilfellum og raunar eru 

aðeins eitt kuml á landinu öllu sem hægt er að setja í beint samhengi við uppgrafinn bæi frá 

sama eða svipuðum tíma. Það er á Keldudal í Hegranesi þar sem kumlateigur fannst í um 500 

m fjarlægð frá skálabyggingu sem var undir kirkjugarði frá 11. öld (Guðný Zoëga, 2009). 

Annað mögulegt dæmi er kumlið í Hólmi í landi Árnaness í Hornafirði, þar sem 

Bjarni F. Einarsson hefur grafið fram rústir skála frá víkingaöld í um 250 m fjarlægð frá 

meintu kumlstæði sem Daniel Bruun hafði grafið upp í byrjun 20. aldar (Bruun 1903, bls. 24-

25; Bjarni F. Einarsson, 2008, bls. 156). Það er þó ekki hafið yfir allan vafa að staðurinn sem 

Bjarni rannsakaði sé sá sami og Bruun gróf. (Bjarni F. E inarsson, 2008, b ls. 156) 

Rannsóknir á búsetumynstri í Skagafirði (Steinberg og Bolender, 2003) benda til þess 

að frá landnámi og fram til 1000 hafi verið alllangt á milli stórbýla, en að á 11. öld hafi verið 

stofnuð smærri býli umhverfis þau stóru (Steinberg og Bolender, 2003, bls. 111). Um 1100 

virðast bæjarstæðum stórbýlanna auk þess vera valinn nýr staður, sem svo hafa haldist í 

byggð fram á 20. öld.  

Þessi fyrstu bæjarstæði sem voru yfirgefin voru á láglendum svæðum og virðast hafa 

orpist jarðvegi áður en veður og vindar fengu grandað þeim. Á láglendinu hefur hlaðist um 

um 30-90sm þykk foklög síðastliðin 1100 ár, vegna foks af hálendinu (Steinberg og 

Bolender, 2003, bls. 111), en auk þess má ímynda sér að einhver hluti þessara uppsöfnuðu 

setlaga eigi rætur að rekja til flóða í Héraðsvötnunum sem leggja reglulega undir sig stóran 

hluta láglendisins í miðhéraði Skagafjarðar. Rannsóknir á þessum jarðvegslögum, benda til 

þess að mest hafi hlaðist upp á tímabilinu 850 – 1100 (Grétar Guðbergsson, 1975; 1994). 

Afleiðing þessarar miklu jarðvegsþykknunar og tilfærslu bæjanna um 1100 er, eins og 

Steinberg og Bolender benda á, sú að fornar byggingar frá víkingaöld eru nú víða undir 

ræktuðum túnum, hugsanlega í tiltölulega góðu ástandi, en verða þó ekki greindar með berum 

augum (Steinberg og Bolender, 2003, bls. 111). 
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Þetta hefur afdrifaríkar afleiðingar fyrir kumlaleit. Ef stór hluti bæjarstæðanna eins og 

þau eru þekkt útfrá bæjarhólum og tóftaleifum í dag geta gefið ranga mynd af staðsetningu 

hugsanlegra bæjarstæða samtíða kumlum, er ljóst að leitarhringurinn hefur breyst mikið. 

Árið 2003 höfðu 17 staðir verið kannaðir, misítarlega, af SASS hópnum, 10 höfðu 

verið aldursgreindir með könnunarskurðum í rústir og sorphauga. Steinberg og Bolender 

skiptu bæjunum sem þeir könnuðu í tvo flokka eftir umfangi rústa og sorphauga (annarsvegar 

yfir 2500 m
2
 og hins vegar undir 700 m

2
). Smábýlin voru flest byggð á tímabilinu 1000-1100 

meðan á öllum stórbýlunum voru ummerki um mannvist frá því fyrir 1000 (Steinberg og 

Bolender, 2003, bls. 117). Elsta byggðin á helmingi stóru jarðanna var nokkuð frá stærstu 

bæjarhólunum (á þremur stöðum væntanlega af sex), engin merki voru um þessa staði á 

yfirborði og engin örnefni eða sagnir vísuðu á bæi á þessum slóðum (Steinberg og Bolender, 

2003, bls. 116). Rannsóknir þeirra benda því til að um 25-50% staða þar sem minjar eru eldri 

en frá 1000, kunni að vera ósýnilegar á yfirborði (Steinberg og Bolender, 2003, bls. 117). 

Samkvæmt Steinberg og Bolender lítur út fyrir að bæjarstæðin færist lítið til eftir 1100 

og sýnilegir bæjarhólar nú á dögum kunni því að endurspegla búsetumynstrið á miðöldum í 

meginatriðum. Fyrir 1100 virðist búsetumynstrið hins vegar ekki hafa verið í jafn föstum 

skorðum (Steinberg og Bolender, 2003, bls. 125). 

2.6. Fara aftur á þekkta staði  

Flest kuml sem hingað til hafa fundist, eða um 60% hafa fundist stök. Hin 40% hafa fundist 

tvö eða fleiri saman en til þessa hafa aðeins 13 þekktir kumlateigar á Íslandi fundist með fleiri 

en 5 einstaklinga.
24

 Stærsti kumlateigurinn sem til þessa hefur verið skoðaður var með a.m.k. 

14 kuml.
25

 En þótt þetta virðist benda til ákveðinnar reglu er ljóst að aðeins lítill hluti þessara 

staða hefur hlotið gagngera rannsókn og því ekki fullkannað hvort fleiri kunni að leynast á 

hverjum stað. 

Þar sem eitt kuml hefur fundist í fyrstu hafa raunar oft komið fleiri í ljós síðar. Þannig 

voru 25 kuml fundin á stöðum þar sem áður höfðu komið kuml í ljós árið 2000. Af yngri 

dæmum má nefna kumlin í Hringsdal í Arnarfirði sem hafa verið að finnast undanfarin ár 

eftir að það fyrsta kom í ljós árið 2006 (Adolf Friðriksson, 2006; Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 

                                                 
24

 Þetta eru kt. 51, 155, 20, 54, 74, 41, 87, 89 og 50, auk þess sem nýlegar rannsóknir á Ingiríðarstöðum í 

Þegjandadal sem benda til að þar sé fundinn teigur með á annan tug kumla (Elín Hreiðarsdóttir og Howell 

Roberts, 2009, bls. 22).  
25

 Það er kumlateigurinn á Dalvík (kt. 89), flest kuml hafa þó fundist saman á Berufirði (kt. 50) a.m.k. 27 en þau 

fundust þó í 4 aðskildum teigum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 109-12, 163-70). 
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2008). Þessi aðferð þarfnast því í raun ekki frekari staðfestingar. Þar sem eitt eða fleiri kuml 

hafa fundist er vel þess virði að fara aftur á staðinn og leita betur. 

Það er þó fremur ólíklegt að ný kuml bætist við með þessari aðferð nema með 

uppgrefti, engu að síður var farið á 10 staðfesta kumlastaði í Skagafirði og kannað hvort finna 

mætti fleiri kuml í nágrenni þeirra.
26

 Niðurstaðan var sú að engin ný kuml fundust, né heldur 

hleðslur, niðurgreftir eða annað sem bent gæti til fleiri kumla. 

 

  

                                                 
26

 Farið var á Sólheima í Sæmundarhlíð (kt. 70), Vík í Staðarhreppi (kt. 71), Skíðastaði (Varmalæk) í 

Lýtingsstaðahreppi (kt. 73), Miklabæ (Borgarhól) í Blönduhlíð (kt. 75), Öxnadalsheiði (kt. 76). Syðri-Hofdali 

og Brimnes í Viðvíkursveit (kt. 78 og kt. 79), Ljótsstaði (Á) og Grafargerði í Hofshreppi (kt. 80-81) og Keldudal 

í Hegranesi (án kt.). Ekki var farið í Elivoga í Sæmundarhlíð (kt. 72), Þorljótsstaði í Lýtingsstaðahreppi (kt. 74), 

Enni í Viðvíkurhreppi (kt. 77) og Austarihól í Fljótum (kt. 82). 
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3. hluti – Skagfirsk kuml 

Árið 2000 þegar Kuml og haugfé Kristjáns Eldjárn var endurútgefin og uppfærð af Adolfi 

Friðrikssyni voru sögð 26 staðfest kuml í Skagafirði á þrettán stöðum (Kristján Eldjárn, 2000, 

bls. 255).
27

 Síðan þá hafa bæst við fjögur kuml á Keldudal í Hegranesi (Guðný Zoëga, 2008b, 

bls. 7-10). Staðfest kuml í Skagafirði eru því 30 talsins á 14 stöðum, eða um 11% af 

heildarfjölda kumla í landinu.
28

  

Þótt prósentuhlutfallið sé tiltölulega hátt eru dæmin fá og verður því að fara varlega í 

að draga ályktanir útfrá þeim um íslensk kuml almennt, auk þess sem möguleiki er á 

svæðisbundnum mun. Hugsanlega sýna kumlin sem hér eru til umræðu einhver sér skagfirsk 

einkenni.  

Svæðisbundinn munur á eiginleikum kumla á Íslandi hefur lítið verið kannaður, að 

öðru leyti en við kemur fundaraðstæðum og varðveisluskilyrðum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

258-261; Bjarni F. Einarsson, 1994, bls. 46-48). Það hefur þó vakið athygli að sérstaklega 

mikið er um að hestar hafi verið heygðir með fólki í Skagafirði og er munurinn umtalsverður 

miðað við landið í heild. Á landinu öllu voru árið 2000 staðfestar 113 hrossgrafir á 85 

stöðum, eða á 54% kumlastaða (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 308).
29

 Í Skagafirði hafa hins 

vegar fundist hrosskuml á ellefu stöðum af 14 eða í tæplega 80% tilfella, að minnsta kosti 15 

hrosskuml í allt. Það hefur ekki verið kannað hvort skagfirsk kuml skeri sig að öðru leyti frá 

heildinni.  

Í þessum kafla verður farið yfir öll staðfest kuml í Skagafirði og kannað hvernig þau 

samræmast þeim hugmyndum sem hér hafa verið ræddar um staðsetningar kumla. Um flesta 

þessa staði eru til greinagóðar upplýsingar sem litlu er við að bæta. Hér verður því reynt að 

hafa lýsingarnar eins stuttar og kostur er án þess að sleppa úr atriðum sem máli skipta fyrir 

áðurnefndar hugmyndir.  

Farið verður yfir það hvernig staðsetning skagfirsku kumlanna samræmist 

hugmyndum Kristjáns Eldjárn um staðsetningar kumla annarsvegar og hugmyndum Adolfs 

                                                 
27

 Hins vegar eru tveir fundir sem fræðimenn hafa rannsakað og talið vera kuml ekki taldir með í 2. útg. Kumla 

og haugfjár. Annars vegar beinafundur á Bessastöðum í Sæmundarhlíð sem Matthías Þórðarson rannsakaði og 

taldi til kumla (Þór Magnússon, 1971, bls. 137) og hins vegar beinafundur í landi Fremri-Svartárdals í 

Lýtingsstaðahreppi sem Kristján Eldjárn rannsakaði og taldi greinileg kuml (Kristján Eldjárn, 1965: 12-13). Við 

þetta má bæta fundi manns og svínsbeins á Kolkuósi (Ragnheiður Traustadóttir et. al, 2005) og fundur beinaleifa 

þriggja einstaklinga í gröf á melbrún í landi Ármúla á Langholti (Guðný Zoëga, 2006). 
28

 Miðað við 330 kuml á 162 stöðum á landinu. 
29

 Á 179 stöðum eru fundarupplýsingar, samkvæmt Kristjáni, nægilegar til að hægt sé að fullyrða um hvort þar 

hafi verið hrosskuml eða ekki. Þar af eru 113 staðir örugglega með hrossi en aðeins 46 örugglega ekki (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 308) og telur Kristján að reikna megi með því að tala hrosskumla sé enn hærri þar sem meiri 

hluti kumlanna sem ekki er hægt að fullyrða neitt um hafi að líkindum verið með hrossi. 

 



63 

 

Friðrikssonar um nær- og fjarkuml hins vegar. Að lokum verður kannað hvort sjá megi 

eitthvert samhengi milli kirkjujarða, kirkna og kirkjugarða annarsvegar og kumla hins vegar.  

 

Þessi samantekt á helstu staðreyndum um kumlin er sniðin eftir enskri samantekt Adolfs 

Friðrikssonar á kumlatali annarrar útgáfu Kumla og haugfjár, þar sem helstu atriði um hvert 

kuml eru tekin saman í stuttu máli (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 569-71). Við þessar 

upplýsingar er hins vegar bætt eftir því sem þurfa þykir úr ýmsum áttum, úr íslensku útgáfu 

kumlatalsins, örnefnaskrám bæjanna sem og öðrum heimildum. Rétt er að taka fram að flestir 

gripanna voru greindir til gerðar af Kristjáni Eldjárn og hann byggði á samanburðarritum Jans 

Petersen (1919, 1928 og 1951) og Olufs Rygh (1885). Til þessara rita er vitnað innan sviga 

„Petersen“ eða „Rygh“ ásamt númeri eða bókstaf viðkomandi gripagerðar. 

Allar mælingar á fjarlægðum aðrar en þær sem fram koma í Kuml og haugfé eru 

fengnar með mælingum af hnituðum loftmyndum í eigu Byggðasafns Skagfirðinga. 

Loftmyndir voru ekki aðgengilegar fyrir allar jarðirnar og standa þá mælingarnar eins og frá 

þeim er greint í Kumli og haugfé. Rétt er að geta þess að ekki er alltaf samræmi milli þessara 

mælinga en þar sem svo háttar er þess getið sérstaklega. Stundum kann það að stafa af 

óljósum staðsetningum kumlanna en í nokkrum tilfellum virðast tölurnar um fjarlægðir í 

Kumlum og haugfé ekki byggðar á nákvæmum mælingum.  

Aftast eru kort með loftmyndum þar sem þeirra nýtur við, þar er sýnd staðsetning 

kumlanna eftir því sem næst verður komist og hugsanlegar leiðir milli bæja. Gerð þessara 

tilgátuleiða byggir á einfaldri reglu. Gert er ráð fyrir því að farin sé stysta greiðfæra leiðin 

milli bæja og hún fengin út með því að draga fyrst beina línu milli bæjanna og sveigja hana 

síðan til til að sneiða hjá helstu fyrirsjánlegum hindraunum, ófærum giljum, vötnum og 

mýrum.
30

 Ekki er gerð tilraun til að draga línur sem sýnt gætu helstu leiðir milli svæða. Oft 

hafa þær þó að líkindum farið saman við leiðir á milli bæja. Til að auka líkurnar á að um 

„gamlar“ leiðir sé að ræða er hér haft fyrir reglu að sleppa nýbýlum og jörðum sem vitað er 

að eiga sér ekki langa sögu.  

Vandamálin við aðferð sem þessa eru a.m.k. tvennskonar. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir 

að landslag og gróðurfar sé nokkuð fyrirsjáanlegt og að hægt sé að gera sér grein fyrir því 

hvernig hafi verið að komast um landið í grófum dráttum. Í öðru lagi er ekki alltaf ljóst hve 

langt aftur byggð á tilteknum jörðum nær eða hvar nákvæmlega bærinn hefur staðið. Það er 

þó misjafnt hve mikil áhrif nákvæm staðsetning bæjanna kann að hafa á einstakar leiðir þegar 

                                                 
30

 Þetta er aðferð sem Adolf Friðriksson hefur beitt og er frá honum komin. 
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fjær dregur bæjarhúsunum, sumstaðar sníðir umhverfið leiðum þröngan stakk en annarsstaðar 

virðast möguleikarnir nær endalausir. Oft er þó hægt að færa rök fyrir því að ákveðnar leiðir 

séu líklegri en aðrar.  

Landamerki eins og þau eru í dag eru einnig sýnd á kortunum og geta hugsanlega 

varpað ljósi á staðarval kumlanna þótt auðvitað sé enginn vissa fyrir því að þau séu þeim 

samtíða.  

Ekki gafst kostur á að skoða allar kumlajarðirnar á vettvangi. Jarðirnar sem farið var á 

voru Sólheimar, Vík, Skíðastaðir (Varmilækur), Miklibær (Borgarhóll), Öxnadalsheiði, 

Syðri-Hofdalir, Ljótsstaðir og Grafargerði. Þá var farið á nýjasta kumlastaðinn í Keldudal í 

Hegranesi og auk þess á Kolkuós og Holtsmúla á Langholti þar sem mögulega eru fundin 

kuml þótt það eigi eftir að fá endanlega staðfest. Ekki var farið á Elivoga, Austarihól og Enni. 

Fyrir öllum þessum stöðum verður gerð grein hér á eftir hverjum fyrir sig í sömu röð og í 

Kumli og haugfé, en Keldudal bætt aftan við.  

 

Sólheimar í Sæmundarhlíð (kt. 70) 

Að minnsta kosti tvö kuml fundust árið 1956 við malartöku vegna vegagerðar á stórum 

melhól, Torfhóli eða Torfmel, um 250-350 m suðaustur af bæjarstæði Sólheima.
31

 

  

1. Karlmaður („miðaldra“) og hestur, vestarlega í hólnum, óvíst um útlit á yfirborði;  

2. 35m suðaustur af nr. 1 var gröf karlmanns („fullorðinn“) og hests undir þúfu, sem 

snéri norður-suður. Mannsgröfin var 200x100 sm og 30 sm djúp og hestgröfin sunnan 

við 120-135 sm í þvermál. Í hestgröfinni var gjarðahringja, rónagli og auk þess sex 

óskilgreind járnbrot sem talin voru tilheyra söðli; síðar var tilkynnt um beinafund 

manns og hests, á svipuðum slóðum en það er óvíst hvort beinin hafa komið úr sér 

kumli eða leifum hinna (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 133, 568). 

 

Búið er að slétta hólinn og bylta í tún, en hann var skammt utan túns árið 1958. Upphaflegt 

bæjarstæði er að því er best er vitað á sama stað (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 46), hér um bil í 

hvarfi frá kumlastaðnum (Kristján Eldjárn 1958, bls. 130). Landið er hallalítið en kumlin hafa 

þó staðið nokkru neðar en bæjarstæðið. Staðsetningin kemur því vel heim og saman við 

algenga staðsetningu kumla samkvæmt Kristjáni Eldjárn. Skammt utan túns, við kennileiti 

neðan bæjar. 

                                                 
31

 Kristján segir um 200 m (Kristján Eldjárn, 1958, bls. 130). 
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Þá er að huga að því hvernig kumlin falla að hugmyndum Adolfs og hvort hægt er að 

skipa þeim skilmerkilega í annan hvorn flokk fjar- eða nærkumla. Kumlin eru um 300 m frá 

bæ og geta fallið í hvorn flokkinn hvað það varðar. Sé dregin lína milli Sólheima og næstu 

bæja vestan Sæmundarár er ljóst að kumlin lenda ekki í þeirri bæjarleið. Vegurinn sem var 

verið að leggja þegar kumlin fundust liggur skammt vestan við hólinn til suðurs yfir 

uppþurrkað mýrlendi. Sú leið hefur tæplega verið greiðfær áður en farið var að ræsa fram og 

sömuleiðis hefur verið blaut mýri vestan við hólinn þar sem heitir Torfmýri (Örn.skr. 

Sólheimar og Lindabær, 2006, bls. 12). Hins vegar lendir staðurinn í nokkuð beinni línu milli 

Sólheima og Elivoga
32

 og heimild er um gamla reiðleið og kerruslóð eftir brekkustallinum 

um 70 m austan við hólinn (Örn.skr. Sólheimar og Lindabær, 2006, bls. 12). Kumlið er því 

samkvæmt tilgátunni við leið milli bæja. () 

Gripirnir segja lítið um nákvæman aldur kumlanna og eini gripurinn sem virðist hægt 

að greina til gerðar er gjarðahringjan sem sögð er af algengri víkingaaldargerð (Kristján 

Eldjárn, Þrjú kuml fundin norðanlands, 1958, bls. 133). Lífaldur kumlbúanna gæti sömuleiðis 

bent til hvors hópsins sem er. 

 Í kumlunum voru hins vegar hross sem er fátítt í fjarkumlum samkvæmt Adolfi. 

Aðeins var hægt að segja til um áttahorf í öðru kumlinu (kumli 2) og snéri það norður-suður 

eins og algengast er um nærkuml. Þá er gripafæðin einnig meira í ætt við nærkuml, auk þess 

sem ekki er hægt að segja að kumlin séu út við merki eða í útjaðri neinnar landareignar í 

dag.
33

  

Staðsetningin tekur því ekki af skarið hvort um nær eða fjarkuml er að ræða. Fyrra 

kumlið gæti fallið í hvorn flokkinn sem er en hesturinn bendur þó frekar til nærkumls. Síðara 

kumlið er auk þess meir í ætt við nærkuml sé haugféð og umbúnaðurinn kannaður. Það virðist 

því óhætt setja kumlin í hóp nærkumla.  

 

Vík í Staðarhreppi (kt. 71) 

Skóslitur sem sögð voru kumlfundin bárust Þjóðminjasafninu árið 1908. Engin rannsókn fór 

fram á staðnum en samkvæmt lýsingu finnandans kom í ljós ferhyrnd hleðsla um 2x2 m 

þegar verið var að grafa fyrir kjallara núverandi íbúðarhúss. Inní hleðslunni fundust leifar 

mannsbeinagrindar og hrossabeina, nokkrar leðurpjötlur og málmbrot úr kopar og járni, þar á 

                                                 
32

 Tvö bæjarstæði eru á Elivogum eins og fram hefur komið en sama er við hvort er miðað, kumlastaðurinn á 

Sólheimum er í línu milli bæjanna. 
33

 Kumlin eru í um 200 m fjarlægð frá Sæmundará sem skilur lönd Sólheima og Elivoga að austan. Önnur 

landamerki í grennd eru frá 20. öld, annars vegar að norðan við Árgerði frá 1976 og hins vegar Lindabæjar að 

norðaustan frá 1999 (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 50-51). 
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meðal áðurnefnd skóslitur og brotnar sylgjur. Allt er tapað utan skósins (Kristján Eldjárn, 

2000, bls. 568).  

Fundurinn var efst á svokölluðum Bænhúsvelli þar sem bærinn hafði staðið áður og 

engar heimildir eru um annað bæjarstæði. Staðsetningin kemur afar illa heim og saman við 

algengar staðsetningar kumla samkvæmt Kristjáni og virðast í það minnsta örugglega ekki 

samræmast hópi fjarkumla, nema að bærinn samtíða kumlinu hafi staðið einhvers staðar 

annarsstaðar.  

Kristján nefndi það sem möguleika að þarna hafi verið komið niður á kirkjugarð 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 134), en elsta heimild um kirkju á Vík er frá 1440 (DI IV: 606). 

Það verður þó að teljast ólíklegt ef marka má fraságnir fundaraðila af umbúnaði grafarinnar 

og að þar hafi fundist hrossbein og leifar reiðtygja (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 134).
34

  

Við þetta má bæta að grafið var meðfram kjallara íbúðarhússins að sunnan og vestan 

vegna framkvæmda sumarið 2007 og kom þá í ljós þykkt móöskulag og aðrar 

mannvistarleifar milli gjóskulaga frá 1000 og 1104, sem sýnir talsverð umsvif á þessum stað 

á þeim tíma (Guðný Zoëga, Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu, óútg. skýrsla).  

 

Elivogar (kt. 72) 

Kuml karlmanns, á aldrinum 26-35, fannst á svokölluðum Einstakahól, sem er stakur melhóll 

sunnan við melhóla sem kallast Ketilhólar (-hóll). Einstakihóll er um 930 m SSA af túninu á 

Elivogum, en um 570 m suð-suðvestur af túngarði þess sem talið er eldra bæjarstæði Elivoga 

og rúma 600 m austur af Dæli sem er næsti bær vestan Sæmundarár. Kumlið var rannsakað af 

Kristjáni Eldjárn árið 1956 en hafði áður verið raskað áður af mannavöldum (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 134). Gröfin snéri vest-norðvestur - aust-suðaustur og var 4 m löng, 1 m 

breið og yfir henni voru nokkrir stórir steinar. Beinahrafl úr manni var í vesturenda og úr 

hesti „til fóta“ í austurenda. Eina haugféð voru fimm óskilgreind járnbrot (Kristján Eldjárn, 

2000, bls. 134-35 og 568).  

                                                 
34

 Hins vegar fundust bein um 60 m norðaustan við þennan stað þegar grafið var fyrir kartöflugeymslu í 

bakkanum norðan við fjósið fyrir allmörgum árum og taldi núverandi ábúandi Sigurður Sigfússon að það hefðu 

verið mannabein (Bryndís Zoëga, Víkurtorfa, óútg. skýrsla).  
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Mynd 1, teikning Kristjáns Eldjárn af kumlinu á Elivogum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 135, mynd 57). 

Kumlstæðið er við gamlar reiðgötur sem liggja annarsvegar norður-suður meðfram melunum 

og ánni og hins vegar austur-vestur fast norðan við kumlið og yfir Sæmundará í átt að Dæli 

(Bryndís Zoëga og Christian Keller, 2006, bls. 2). 

Kristjáni Eldjárn þótti kumlið óvenju langt frá bænum Elivogum en benti á að bærinn 

hafi áður staðið nær, þar sem nú heitir Bæjarstæði (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 134).
35

 Í 

jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín er sagt frá munnmælum um býli að nafni Skálá 

þar sem þá var stekkur frá Elivogum (JÁM IX: 81) og hefur verið talið að þar sé átt við 

áðurnefnt Bæjarstæði (Örn.skr. Elivogar [ártal vantar]: 4). 

Þessi fundur virðist miðað við staðsetninguna frekar geta samræmst hópi fjarkumla. 

Staðurinn er langt frá næsta þekkta bæjarstæði (570-600 m), það er í grennd við landamerki 

(minnst í um 150 m fjarlægð frá Sæmundará sem ræður merkjum milli Elivoga og Dælis). 

Áttahorf grafarinnar er meir í ætt við fjarkuml en hrossbeinin benda til nærkumls. Gripafæðin 

er þó varla marktæk vegna slæmra fundaraðstæðna. 

 

Skíðastaðir í Lýtingsstaðahreppi (kt. 73) 

Mannsgröf fannst við malartöku á lágri hæð um 600 m norðaustur af Skíðastöðum (um 150 m 

norðan við íbúðarhúsið á Varmalæk I). Kristján Eldjárn rannsakaði staðinn og fann gröf með 

beinum sem tilheyrt hafa einstaklingi á aldrinum 36-45, líklega kvenmanns. Gröfin sem sneri 

norður-suður og var í viðarkistu (25-30 sm breiðri). Ekkert haugfé (Kristján Eldjárn, 2000, 

bls. 135-36 og 569). 

Staðsetningin er ekki í góðu samræmi við hugmyndir Kristjáns nema gert sé ráð fyrir 

að óþekkt fornbýli sé einhvers staðar í grenndinni, annars er kumlið einfaldlega of langt frá 

                                                 
35

Christian Keller telur rökrétt að álykta að kumlið sé frá Dæli fremur en Elivogum á grundvelli 

staðsetningarinnar sem hann skilgreinir sem móttökustaðsetningu (e. welcoming position) (Bryndís Zoëga og 

Christian Keller, 2006, bls. 2). 
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bæ. Kumlið flokkast hins vegar til fjarkumla samkvæmt skilgreiningu Adolfs bæði vegna 

fjarlægðar frá bænum og vegna þess að viðarkistur eru samkvæmt honum óþekktar í 

nærkumlum. Áttahorfið, gripafæðin og fjarlægðin frá þekktum landamerkjum samræmist 

fjarkumlum þó ekki eins vel. Kumlið er ekki í beinni línu milli bæjarstæði Skíðastaða og 

næstu bæja og ekki í grennd við hugsanleg landamerki. Það er þó í um 30-40 m frá 

landamerkjum Varmalækjar og Reykjaborgar í dag, sem eru hvort tveggja nýbýli úr landi 

Skíðastaða (Hjalti Pálsson, 2004, bls. 96 og 195). 

 

Þorljótsstaðir (kt. 74) 

Kumlin á Þorljótsstöðum fundust samkvæmt Kristjáni norðarlega í landareigninni, um 1,5 km 

frá bænum, og því væntanlega annað eins frá landamerkjum Þorljótsstaða og Gilja. Fyrst varð 

vart við grafir á staðnum vegna jarðvegseyðingar fyrir árið 1869. 

 

1-6. Sigurður Guðmundsson málari greindi frá fundi sex höfuðkúpa, hringprjóni 

(þjms. 736) og „litlum silfurskildi“ sem nú er tapaður.  

7. Kristján Eldjárn gróf upp kuml, hugsanlega á sama stað, árið 1948. Gröfin snéri 

norðvestur-suðaustur, 200x80 sm, 50 sm djúp, og var þakin grjóti. Búið var að eiga 

við gröfina áður en í henni voru rótuð mannabein (karlmanns?) (46+), hundsbein (til 

fóta), hrossbein (í sér gröf), brot úr járnkatli, svipt af ól og sprotaendi úr bronsi auk 

þess nokkrar trjá- og járnleifar. Gröfin fannst upphaflega um 1900 og þá var teknar úr 

henni tvær sörvistölur úr gleri (önnur töpuð) og kringlótt næla úr bronsi í Borróstíl 

(Petersen 128) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 136-37 og 569). 

 

Guðrún Sveinbjarnardóttir fornleifafræðingur segir kumlstæðið í 335,4 metra hæð yfir 

sjávarmáli og fallegt útsýni vera af staðnum yfir dalinn en bæinn Þorljótsstaði í hvarfi. 

Þorljótsstaða er fyrst getið árið 1522 (DI IX, 93) en talið er mögulegt að jörðin sé ein af 

þremur ónefndum í máldaga frá 1318. Guðrún teygir hins vegar aldur bæjarins aftur til 9. til 

10. aldar á grundvelli þess að kumlin hljóti að vera frá Þorljótsstöðum, en hringprjónninn 

samræmist flokkun Fannings 3, 4 og 5 sem aldurssetji hann til 9.-10. aldar, og nælan er með 

skrautverk í svokölluðum Borróstíll bendi til sama tíma (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1992,  

bls. 85-88).  

Hér er bærinn aldursgreindur útfrá kumlunum sem sögð eru í eðlilegu sambandi við 

hann, það er hins vegar spurning hvort það fæst staðist. Staðsetningn fellur illa að 

hugmyndum Kristjáns um „eðlilegt“ kumlstæði frá Þorljótsstöðum fjarlægðarinnar vegna.  
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Eina sæmilega rannsakaða kumlið er kuml manns og hests sem er óalgengt með 

fjarkuml en ekki óþekkt, áttahorfið er tvírætt, en fjarlægðin frá bæ bendir fremur til 

fjarkumla. 

Það má hins vegar benda á að sunnan við merki Þorljótsstaða og Gilja er hústóft á 

sléttum grasbala ofan við veginn sem heita Snorrahús (sbr. Hjalti Pálsson, 2004: 326-27). 

Þetta hafa verið talin beitarhús frá Þorljótsstöðum en staðsetningin þótt sérkennileg, langt 

fyrir utan bæinn en ekki fram á dalnum eins og er algengast. Munnmæli útskýra staðarvalið á 

þá leið að bóndinn á Þorljótstöðum hafi fært beitarhúsin á þennan stað að hafa misst alla 

sauði sína suður í hreppa sem hann hafði á húsum fram í dalnum (Örn.skr. Þorljótsstaðir 

[ártal vantar], bls. 1-2; Gríma 6, bls. 60-62). Í örnefnaskrá segir: „Allmikill grösugur 

valllendisblettur er í kring og lækur skammt frá, en enginn túngarðsleif sést og ekkert grjót. 

Stæðileg varða er á mel spöl sunnar og neðar. Kunnugur maður segir; að þetta hafi verið 

ákjósanlegur staður fyrir beitarhús, því þarna bregst nánast aldrei hagi allan veturinn, um 

Stóragrjótið og úteftir. Versta haglendið, raunverulega, er í kringum Þorljótsstaði.” (Örn.skr. 

Þorljótsstaðir, 2003, bls. 7). Bruun taldi um sel að ræða og lýsti þar stakri tóft, 10x5 fet 

(Bruun, 1898, bls. 49-77). Guðrún Sveinbjarnardóttir kannaði staðinn einnig en taldi líklegast 

að um beitarhús væri að ræða (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1992,  bls. 83). Staðinn segir hún í 

323 m hæð yfir sjávarmáli og tóftina segir hún tvískipta, 5x10 m að innanmáli, fremri hlutinn 

3 m langur en innri hlutinn 7 m. Árni Magnússon og Páll Vídalín minnast ekki á staðinn í 

Jarðabókinni frá 1713 og Guðrún telur því líklegast að húsin séu tilkomin eftir það (Guðrún 

Sveinbjarnardóttir, 1992,  bls. 83). () () () 

Af þessum lýsingum verður að teljast ólíklegt, en þó ekki útilokað að kumlin tengist 

einhverjum umsvifum á þessum stað. En Bjarni F. Einarsson hefur sett fram þá tilgátu að 

kumlum hafi m.a. verið valinn staður við útstöðvar, eins og sel, beitarhús, kolagerðarstaði 

o.s.frv. (Bjarni F. Einarsson, 1998).  

 

Miklibær (kt. 75) 

Árið 1895-96 komu í ljós mannabein þegar tekin var möl á svokölluðum Torfhól eða 

Torfholti 330-340 m norður af bænum, um 80 m frá gamla Miklabæjartúninu. 

 

1. Aðeins einni mannsbeinagrind var bjargað auk nokkurra hrossbeina, tveimur sylgjum 

og tveimur járnnöglum. Sjónarvottur greinir hins vegar frá fundi a.m.k. þriggja 

höfuðkúpa. 
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2. Matthías Þórðarson rannsakaði staðinn árið 1910 og fann leifar mannsgrafar á öðrum 

stað undir grjótlagi sem var 4,7x8 m að ummáli, gröfin var ferhyrnd 200x70 sm og lá 

norður-suður og var höfuðið í suðurenda. Í gröfinni fannst hnífsbrot og stór nagli. Við 

höfðalagið var töluvert af hrossbeinum en ekki heil beinagrind. Sem bendir til þess að 

hrossakjöt kunni að hafa verið lagt niður með manninum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

138-39 og 569). 

 

Á þessum sama stað stendur í dag íbúðarhúsið á Borgarhóli (byggt árið 1966-67), en 

Borgarhóll varð sér jörð árið 1979, skipt úr landi Miklabæjar (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 304-

305). Staðsetningin kemur vel heim og saman við hugmyndir Kristjáns þótt kumlin séu að 

vísu nokkru ofar en bæjarstæðið á Miklabæ. 

Óvíst er með umbúnað kumlanna sem vegagerðarmennirnir rótuðu upp en kumlið sem 

Matthías gróf, snéri norður-suður. Í því voru fáir gripir en nokkur fjöldi hrossbeina sem 

virtust hafa verið lögð í gröfina sem matarfórn, bestu bitarnir af hestinum, en ekki heilt hross 

eins og vanalegt er. Það virðist þó óhætt að setja kumlið í hóp nærkumla. 

 

Öxnadalsheiði (kt. 76) 

Kristján Eldjárn rannsakaði gröf sem var að blása upp á Skógarnefi árið 1962. 

 

1. Gröfin lá suðvestur-norðaustur og var 180x80 sm og hafði verið rótað áður en í 

henni voru bein konu (36-45), viðarleifar, tvær perlur, tvær sörvistölur, 20 lítil 

járnbrot, þar af hnífsoddur, járnspöng, brot úr potti (Petersen 198) eða ausu (Petersen 

200-202), 11 brot úr nöglum og óljóst með afganginn. Hrosskuml í sér gröf til fóta (30 

sm til norðausturs) 150x90 sm og í henni auk hrossbeinagrindarinnar, sylgja og þrír 

naglar (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 569). 

2. Kristján lýsir auk þess leifum annarrar grafar á svokölluðum Mannabeinahól 75 m 

norðar, það eina sem eftir var af henni voru nokkur bein manns og hests (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 140-41 og 569-70). 

 

Þessi staðsetning samræmist illa hugmyndum Kristjáns. Næsti bær þarna megin ár er 

Hálfdánartungur, sem eru í um 3 km fjarlægð ef farið er stysta leið yfir háan háls sem skilur 

að kumlstæðið og bæinn. Þar sem kumlin voru fleiri en eitt taldi hann ólíklegt að tilviljun hafi 

ráðið staðsetningunni, en gældi við þá hugmynd að annaðhvort hafi bær staðið í grennd sem 
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skriður hafi hulið eða bæjarins væri að leita undir tóftum meintra beitarhúsa (Kristján Eldjárn 

1966:18). Þessi tóft er í um 180 m vestur af kumlstæðinu og önnur lítil tóft er enn nær, um 60 

norð-norðvestur af kumli 1 um 20 m vestur af Mannabeinahóli, það taldi hann hins vegar 

útilokað að gætu verið bæjarleifar. 

 Kumlin eru ekki í bæjarleið milli neinna þekktra bæja en í alfaraleið milli Eyjafjarðar 

og Skagafjarðar. Kuml 1 samræmist ekki fullkomlega flokki fjarkumla en verður þó líklega 

að teljast til þeirra, þrátt fyrir hrosskumlið og þá staðreynd að kumlstæðið er ekki í grennd við 

nein þekkt landamerki. Staðurinn er vissulega fjarri bæ (jafnvel þótt bæjarstæðið reyndist 

vera undir hinum meintu beitarhúsatóftum), gripirnir eru fremur fátæklegir en þó fleiri en sex 

(sé hver perla og hvert brot talið sem gripur) og auk þess sem annað algengasta áttahorf 

fjarkumla er suðvestur-norðaustur. Ekki er hægt að greina Kuml 2 í annan hvorn flokkinn. 

Um 30 m norðvestur af kumlstæði 1 virðist geta verið hleðsla á lágum melhól, því 

næst sem bátur í laginu, um 3,5x2,5m og snýr norðaustur-suðvestur. Hér gæti verið þriðja 

kumlið, en þetta er þó afar óljóst. 

Vestasti hluti Öxnadalsheiðar heitir Skógarhlíð og er þetta sagt veðursælasti staðurinn 

í Silfrastaðaafrétt (Hjalti Pálsson, 2007, bls. 416). Austast í hlíðinni eru svokallaðir 

Blómsturvellir og Skógarnef er austast í henni, við ármót Krókár og Heiðarár. Samkvæmt 

Hjalta Pálssyni sagnfræðingi er Skógarhlíðin líklegasti staðurinn til að hafa orðið fyrir valinu 

hafi einhvern tíma verið búið á Öxnadalsheiði (2007, bls. 417).
36

 

   

Enni (kt. 77) 

Kuml fannst við vegagerð á litlum melhól neðan við túnið árið 1934. Matthías Þórðarson 

rannsakaði það árið 1935. Gröfin var rótuð, en í henni voru bein (karlmanns?) (36-45). 

Hestkuml var 1,75 m vestan við einnig rótað og í því ásamt hrossbeinum var nagli og járnbrot 

og viðarleifar á naglanum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 141-42 og 570).  

Staðsetningin er óljós en líklega er þetta þó annaðhvort þar sem íbúðarhúsið stendur í 

dag eða suðvestan við það þar sem afleggjarinn liggur heim að bænum, fáir aðrir melhólar 

virðast koma til greina þar sem vegur hefur verið lagður neðan við túnið. 

Þótt staðsetningin sé ónákvæm virðist þetta samræmast vel hugmyndum Kristjáns 

Eldjárn, neðan við tún skammt frá bæ. Sömuleiðis virðist þetta falla vel að hópi nærkumla 

samkvæmt skilgreiningu Adolfs, fullorðinn eða „aldraður“ einstaklingur, líklega karlmaður, 

                                                 
36

 Hjalti Pálsson lýsir bátlaga hleðslu á melkolli utan og ofan við Skógarnef, sem hann telur að geti verið kuml. 

Af myndinni í Árbók fornleifafélagsins (Kristján Eldjárn, 1966, bls. 14) virðist þó kumlið einmitt geta hafa verið 

á þeim stað sem Kristján gróf, fremur en það hafi verið niðri á sjálfum höfðanum sem gengur út gegnt Krókárdal 

og kallaður er Skógarnef. 
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með hesti í fábrotnu kumli. Það ber þó að hafa í huga að kumlið var rótað og óvíst hvort búið 

hafi verið að fjarlægja eitthvað úr kumlinu. 

 

Syðri-Hofdalir (kt. 78) 

Kuml fannst við vegagerð á svokölluðu Brotholti um 1,5 km suður af bænum, en um 300 m 

frá merkjum milli Syðri-Hofdala og Ytri-Brekkna. Brotum úr höfuðkúpu, járn hring og kúptri 

nælu (Petersen 56/ Rygh 656) var haldið til haga (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 142 og 570). 

Staðsetningin er í miklu ósamræmi við hugmyndir Kristjáns Eldjárn, en virðist falla 

ágætlega að skilgreiningu Adolfs á fjarkumlum, að svo miklu leyti sem upplýsingar um það 

gefa færi á slíkri greiningu. Haugféð tímasetur kumlið til síðari hluta 10. aldar eða upphaf 11. 

aldar, en kúpta nælan er af svokallaðri úrkynjunargerð sem talin er hafa verið algengust á 11. 

öld þótt nokkur dæmi hennar þekkist frá því fyrir 1000 (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 361).  

Mjög miklar líkur eru á að það sé í bæjarleið milli Hofdalabæjanna og 

Brekknabæjanna. Á sama tíma er það líklega á einni af aðalleiðunum um sveitina. Það virðist 

hins vegar ekki vera alveg í útjaðri neinnar landareignar, að vísu ekki langt frá, en þó um 

300-500 m. 

Þegar örnefni í grennd við kumlstæðið eru athuguð kemur ýmislegt fróðlegt í ljós. 

Kumlið fannst á svokölluðu Brotholti, en í örnefnskrá Syðri-Hofdala segir að sunnan við 

Brotholt sé Marklág öðru nafni Brotholtslækur og jafnframt að svæðið milli Marklágar og 

Kyrfisár kallist Þrætupartur (Örn.skr. Syðri-Hofdalir, 1936, bls. 2). Deilur hafa staðið um 

þetta landsvæði, þar sem Brekknamenn sögðu landamerkin við Marklág en Hofdælir við 

Kyrfisá. Ekki virðist hafa fengist afdráttarlaus niðurstaða um rétt merki en úrskurðað með 

dómi um 1890 að Hofdælir skildu hafa eignarrétt á partinum en Brekknamenn beitarítök 

(Örn.skr. Syðri-Hofdalir, 1936, bls. 1). Hugsanlega er kumlið því við forn merki og 

samræmist þá enn frekar flokki fjarkumla. () 

Hins vegar er sögn um bæjarstæði neðst í Þrætupartinum sem virðist geta flækt málið. 

Í örnefnaskrá Margeirs Jónssonar er haft eftir Pétri Jónassyni að neðst í Þrætupartinum sé 

eyðibýli sem kallað sé Tyrfingsstaðir um 10-20 faðma norðan við Kyrfisá, „Þar eru 

rústarbrot, túnstæði fornlegt mjög og vallargarður jarðgróinn [...]“ (Örn.skr. Syðri-Hofdalir, 

1936, bls. 2). Í annarri örnefnskrá er hins vegar aðeins talað um smátóft eftir heystæði eða 

stekk, syðst og neðst í Þrætuparti sem kölluð er Grænatóft (Örn.skr. Syðri-Hofdalir, 1978, 

bls. 2). Engar aðrar heimildir virðast vera um býli á þessum stað.  

Á loftmynd sést móta fyrir hugsanlegum túngarði umhverfis áberandi tóft um 300 m 

suður af Brotholti fast norðan við Kyrfisá. Ekki reyndist unnt að finna túngarðinn á vettvangi, 
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en þýft er umhverfis tóftina og mikil sina þegar staðurinn var skoðaður. Nánari rannsókna er 

þörf til að afskrifa býlið með öllu.  () 

 

Brimnes (kt. 79) 

Matthías Þórðarson gróf upp þrjú kuml við Bátagil árið 1937.  

 

1. Hafði þegar verið rótað, en grjótdreif var yfir gröfinni sem var 180x75 sm og snéri í 

norðvestur-suðaustur, þar fundust mannabein í hrúgu auk spjótsodds (Petersen K 21). 

Tvær hestsbeinagrindur fundust í sporöskjulaga 25 sm djúpri holu, 165x125 sm við 

suðausturenda grafarinnar, auk mélbrota og járnleifa. 

2. Annað kuml virtist einnig hafa verið rofið áður, það var suðvestur af kumli 1, það 

snéri einnig norðvestur-suðaustur, 90x75sm, undir ferhyrndu steinalagi 3x1,5 m og 15 

sm djúpt. Auk mannsbeinagrindarinnar fundust fimm brot úr sigð og brot úr skærum 

með sauðaklippulagi (Rygh 433) Sunnan og austan við mannsgröfina var hrossgröf, 

125x100 sm. 

3. Þriðja kumlið var norðaustur af kumli 1 undir lítilli hringlaga grjóthrúgu. Gröfin var 

140x75 sm og snéri eins og hinar norðvestur-suðaustur. Leifar birkigreina voru undir 

beinunum. Í kumlinu var öxi (Petersen G), hnífur, brot úr silfurhring og tvö blýlóð 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 142-44 og 570). 

 

Staðurinn er rúma 900 m vestan við núverandi bæ á Brimnesi á sléttum en grónum mel, 

sunnan við gil sem skerst niður í gegnum háan melbakka niður að sjó. Fjarlægðin er of mikil 

til að hægt sé að tala um „næsta hentuga stað utan túns“ eins og Kristján Eldjárn taldi 

algengast að kumlum væri valin staður. 

 Það er hins vegar spurning hvernig kumlin falla að flokkun Adolfs. Kumlin snúa öll 

norðaustur-suðvestur eins og algengt er með fjarkuml. Kuml 1 og 2 eru með hrosskuml til 

fóta sem er hins vegar meir í anda nærkumla. Gripafæðin fyrri kumlunum er varla marktæk 

þar sem þau virtust bæði hafa verið rofin áður og óvíst hvað kann að hafa verið tekið úr þeim. 

Í kumli 3 var hins vegar brotið spjót með silfur og eirskrauti (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 341) 

sem verður að teljast ríkulegt. Spjót af þessari gerð eru talin til 10. aldar (Kristján Eldjárn, 

2000, bls. 341). Kuml 3 virtist hins vegar ósnert en gripirnir fremur ríkulegir á íslenskan 

mælikvarða og met eru samkvæmt Adolfi algeng í fjarkumlum. Aldur gripanna bendir ekki 

ótvírætt til annars flokksins, Axir af G-gerð Petersens eru yfirleitt taldar frá 9. öld, en getur 

vel hafa haldist fram á 10. öld (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 347). Klippur af gerð 433 hjá 
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Rygh eru ekki skýrt afmarkaðar í aldri (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 398-99). Kumlin eru í 

útjaðri landareignarinnar þótt ekki séu þau á merkjum milli jarða í dag í það minnsta. Eftir 

stendur að kuml 1 og 2 gætu fallið í hvorn flokkinn sem er en kuml 3 ber fleiri einkenni 

fjarkumla. 

 

Ljótsstaðir (kt. 80) 

Árið 1958 fannst kuml við vegagerð á Árhólum sem eru á blásnum melum niður við 

Unadalsá. Fundurinn er kenndur við Ljótsstaði sem er í um 7-800m fjarlægð
37

, bærinn Á er 

hins vegar heldur nær handan Gráslækjar. Kristján Eldjárn rannsakaði staðinn árið 1959. 

Gróin grjóthleðsla eða þúfa var yfir mannsgröf sem var 80 sm breið og snéri vest-suðvestur – 

aust-norðaustur og var skammt frá gömlum reiðgötum. Haugfé var útskorin plata úr 

hvalbeini, brýni og nokkur járnbrot. Útskorna hvalbeinið er í Mammenstíl sem einnig er 

kallaður yngri Jalangursstíll. Bæði yngra og eldra stig Jalangursstíls ná yfir tímabilið frá 925-

1025 og skarast nokkuð. Það bendir til að beinplatan sé frá lokum 10. aldar eða upphafi 11. 

aldar. Um 70 sm austan við mannsgröfina var hestkuml, 120x80 sm að ummáli og hafði verið 

rótað áður (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 144-45 og 570-71).  

Fjarlægðin frá næstu bæjum er meiri en það sem Kristján taldi algengast. 

Staðsetningin fellur hins vegar ágætlega að flokki fjarkumla sé miðað við fjarlægð frá bæ og 

nálægð við landamerki. Áttahorfið er nálægt því að vera austur-vestur og kumlið tæplega 

eldra en frá lokum 10. aldar, byggt á gerðfræði beinplötunnar, hvort tveggja fellur vel að 

greiningu kumlsins sem fjarkumls. 

Í örnefnaskrá er kumlstæðið sagt skammt frá tóftum gamallar lambaréttar, skammt frá 

því þar sem kumlið fannst og túngarður sagður í kring. Minnst er á nokkrar eldri minjar innan 

túngarðsins. Þessar minjar voru kannaðar á vettvangi og vekja óneitanlega grunsemdir um að 

hér kunni á einhverjum tíma að hafa verið býli. (Sjá uppmælingu á tóftunum á korti aftast í 

ritgerðinni). 

 

  

                                                 
37

 Í Kumlum og haugfé er staðurinn sagður um 1 km frá Ljótsstöðum, en svo langt nær land bæjarins ekki í þá 

átt.  



75 

 

Grafargerði (kt. 81) 

Tvær grafir fundust við vegaframkvæmdir árið 1934. 

1. Gröf karlmanns (36-45). 

2. 1,5-2 m norðvestur af nr. 1 fundust undir aflöngum grónum haugi, annars vegar gröf 

kvenmanns í norðurenda haugsins og hins vegar gröf hests í suðurendanum (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 145-46 og 571). 

Ekki er ljóst nákvæmlega hvar kumlið hefur fundist eins og áður hefur komið fram en það er 

sagt hafa komið í ljós „ofanundan“ Grafargerði (bréf Jóns Þ. Björnssonar til Matthíasar 

Þórðarsonar dags. 6 jan. 1935; tilvitnun í Matthías Þórðarson, 1936, bls. 40). Hugsanlega 

hefur það þó verið á malartökusvæðinu norður af bænum. Þetta er þó aðeins einn staður af 

mörgum sem til greina kemur. 

Miðað við skilgreiningar Adolfs á fjar- og nærkumlum virðast meiri líkur á að kuml 2 

sé nærkuml þrátt fyrir að þar sé grafin kona, það er að vísu óalgengara að konur séu í 

nærkumlum en fjarkumlum en á hinn bóginn eru hross algeng í nærkumlum en fátíð í 

fjarkumlum. Ekkert er hægt að segja um kuml 1. Þessi kuml virðast því geta fallið í hvorn 

hópinn sem er. 

 

Austarihóll (kt. 82) 

Vegaframkvæmdir árið 1964 leiddu í ljós gröf um 100 m suðvestur af bænum sem Kristján 

Eldjárn rannsakaði sama ár. Gröfin var 4x1 m og snéri norðaustur-suðvestur, í 

norðausturenda voru hrossbein en engin mannabein fundust. Haugfé var spjótsoddur 

(hugsanlega Petersen I eða K), fimm örvaroddar (Rygh 539), skæri úr járni (Rygh 443), 

snældusnúður úr blýi, nagli, steinar, járnstykki, járnplata, naglar, járnbrot, beinaleifar 

hugsanlega úr kambi og ísbroddur (hestbroddur) auk allmargra viðarkolamola (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 146-48 og 571). 

Staðsetningin er í góðu samræmi við hugmyndir Kristjáns um algengar staðsetningar 

kumla. Eðlilegt virðist að flokka þetta til nærkumla samkvæmt skilgreiningu Adolfs. Þrátt 

fyrir að haugféð sé raunar með því ríkulegra sem gerist í Skagafirði og nærkuml séu 

samkvæmt honum að jafnaði fremur fábrotin. Gerð haugfjárins bendir til að kumlið sé ekki 

eldra en frá 10. öld en gefur ekki möguleika á nákvæmari greiningu. Spjótið telst til 10. aldar 

(K-gerð), hugsanlega fyrrihluta aldarinnar (I-gerð) (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 341). 

Örvaroddarnir eru af algengustu gerð frá víkingaöld, en ekki hægt að tímasetja þá nánar 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 349) og skærin eða klippurnar eru heldur ekki nákvæmt 

tímasettar (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 399). 
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Keldudalur (ekki með númer í kumlatali) 

Fjögur kuml fundust við jarðvinnslu á gróinni mel- og klapparhæð 500 m norðan við bæinn 

árið 2003. Kumlin voru rétt undir grasrót í röð frá norðvestri-suðausturs á alls um 20x5 m 

svæði. 

1. Kumlinu hafði verið mokað algjörlega í burtu með vélgröfu en hauskúpa og fleiri 

bein fundust í uppmokstrinum, í þessu kumli hafði hvílt kona (30-45).  

2. Greinileg gröf sem snéri norður-suður en öll bein voru horfin utan við fótabeinin. Í 

gröfinni fundust þrjár glerperlur/sörvistölur og tvær þeirra skreyttar. Til fóta 

fundust hundsbein (mjóhundur, e. greyhound). 

3. Grunn gröf og mikið röskuð. Í henni fundust fáein illa farin mannabein og 

hundsbein. 

4. Kuml ungrar konu sem hefur verið rótað áður. Gröfin snéri austur-vestur og í henni 

fannst auk beinagrindarinnar, lítið blýlóð (met) og útskorinn beinprjónn (Guðný 

Zoëga, 2008a, bls. 59-62). 

 

Þetta er eina tilfellið í Skagafirði þar sem hægt er að setja kumlin í samband við staðfest 

bæjarstæði frá svipuðum tíma, skála frá 10. öld (sjá Guðný Zoëga, 2008). Kumlin eru helst til 

langt í burtu samkvæmt skilgreiningu Kristjáns á algengustu staðsetningum kumla. 

Staðsetningin virðist hins vegar samræmast ágætlega flokki fjarkumla samkvæmt 

skilgreiningu Adolfs. Landið hefur verið fremur blautt suðaustan og austan við 

klapparhæðina og mýrarsund virðist einnig hafa verið vestan við hana, áður en ræst var fram. 

Engu að síður er vel hugsanlegt að kumlin séu við forna leið, þótt ekki séu þau í beinni línu 

milli bæja, en fyrrum lá kirkjuvegur frá norðvestanverðu Hegranesi skammt norðan við 

kumlateiginn að Ríp, norðaustan við Keldudal og má vera að það sé forn leið. Þá eru kumlin 

innan við 100 m frá núverandi merkjum milli Keldudals og Hróarsdals. 

Lítið er hægt að segja um hvernig kumlin falla að flokki fjar- eða nærkumla útfrá 

gripunum sem í þeim fundust, bæði vegna þess að þau fundust við jarðrask og vegna þess að 

hluti þeirra virðist hafa verið rofinn áður. Eina kumlið sem eitthvað er á að græða í þessu 

tilliti er kuml 4 þar sem fannst beinprjónn og met. Beinprjónar eru að vísu algengir meðal 

fornleifafunda frá víkingaöld og miðöldum en met eru samkvæmt Adolfi fátíð í nærkumlum. 

3.1. Niðurstaða 

Eitt af vandamálunum við flokkun kumla í nær- og fjarkuml er að ákvarða hversu mörg 

skilyrði séu nauðsynleg til að kuml eigi að teljast tilheyra öðrum hópnum frekar en hinum. 

Fjarlægðir eru afstæðar, leiðir eru viðeigandi í báðum tilfellum. Algeng áttahorf eru fremur 

ólík en ekki afgerandi, nærkuml oftast norður-suður, en fjarkuml suðvestur-norðaustur eða 
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austur-vestur. Aldur er í báðum tilfellum fremur hár að jafnaði en þó meiri aldursdreifing í 

fjarkumlum. Tala karla er sömuleiðis há í báðum tilfellum en þó er meira um konur í 

fjarkumlum. Gripir eru á vissum skala þar sem má segja að fjöldinn á bilinu 1-6 geti tilheyrt 

hvoru sem er (Adolf segir gripafjölda 1-6 í nærkumlum en 1-20 í fjarkumlum). Tegundir 

gripa eru sömuleiðis fremur óljós, sverð og met fátíð í nærkumlum en algeng í fjarkumlum. 

Hross mjög algeng í nærkumlum en fátíð í fjarkumlum. Það er þó þrennt sem þekkist ekki í 

hópi nærkumla, það er staðsetning við landamerki og þar finnast hvorki kistur né bátar. 

Flokkun skagfirsku kumlanna á grundvelli skilgreininga Adolfs sýnir að ekki er alltaf 

samræmi milli einstakra grafa á sama stað sé litið til haugfjársamsetningarinnar og 

umbúnaðar (sjá töflu í fylgiskjölum). Að jafnaði stangast túlkun einstakra kumla þó ekki á 

við önnur á sama stað þótt ekki sé fullt samræmi á milli þeirra. Eina undantekningin er á 

Brimnesi þar sem tvö kumlanna sverja sig fremur í ætt við nærkuml (nr. 1 og 2) en þriðja 

kumlið fjarkuml. Þetta skýrist þó líklega af því að fyrri kumlin tvö virtust hafa verið rofin 

einhvern tíma áður en það þriðja var óhreyft. Aðeins þrjú kuml af 30 í Skagafirði eru talin 

hafa verið óhreyfð þegar þau voru rannsökuð, hin komu öll í ljós við jarðrask af einhverju 

tagi og/eða höfðu verið rofin áður. Það er því ljóst að erfitt getur verið að nota greiningu á 

umbúnaði og haugfjársamsetningu kumla eina og sér til aðgreiningar nær- og fjærkumla. 

Yfirleitt verður því að flokka kumlin útfrá því hve mörg einkenni þau bera af hvoru fyrir sig 

og hve þungt þau vega. Ef kumlin eru fleiri en eitt á sama stað er eðlilegt að kumlin sem hafa 

óskertast heimildagildi og bera skýrust einkenni annarshvors hópsins hafi mest um það að 

segja hvort telja eigi öll kumlin til nær- eða fjarkumla. Ef það er gert má telja kumlin á sex 

kumlastöðum til nærkumla en fimm til fjarkumla. Þrír kumlastaðir eru þó óljósir vegna lítilla 

upplýsinga um staðsetningu en benda fremur í átt til nærkumla. 

Miðað við að hlutfallslegur fjöldi fjar- og nærkumla sé 1:3 fjarkumlum í hag, ætti að 

vera þrisvar sinnum líklegra á að rekast á fjarkuml (Adolf Friðriksson, 2004c). Fjöldi hrossa í 

skagfirskum kumlum gaf í upphafi vísbendingu um að nærkuml eins og Adolf skilgreinir þau 

kynnu að vera hlutfallslega fleiri í Skagafirði en á landinu í heild. Það er enda raunin ef 

skagfirsku kumlin eru flokkuð á grundvelli þeirra atriða sem Adolf hefur gert grein fyrir að 

einkenni nærkuml annarsvegar og fjarkuml hinsvegar. 

Í Skagafirði virðist skiptingin milli nær og fjarkumla vera nokkuð jöfn ef rétt er farið 

með aðferðafræði Adolfs. Það virðist því vera um sérstök skagfirsk einkenni að ræða, þ.e. að 

hlutfallslega sé meira af nærkumlum í Skagafirði en gengur og gerist á landinu í heild, enn 

sem komið er er samanburður við einstök svæði þó ekki möguleg þar sem nákvæmar 

útlistanir eða greiningar einstakra kumla til nær- og fjarkumla hefur ekki komið út. 
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Bær Samræmist hugmyndum K.E. Flokkast samkv. Adolfi 

Sólheimar (kt. 70) Vel Nærkuml 

Vík (kt. 71) Illa Óljóst (en meir í ætt við nærkuml) 

Elivogar (kt. 72) Illa Óljóst (en meir í ætt við nærkuml) 

Skíðastaðir (kt. 73) Illa Fjarkuml 

Þorljótsstaðir (kt. 74) Illa Fjarkuml 

Miklibær (kt. 75) Vel Nærkuml 

Öxnadalsheiði  (kt. 76) Illa Fjarkuml 

Enni (kt. 77) Vel Nærkuml 

Syðri-Hofdalir (kt. 78) Illa Fjarkuml 

Brimnes (kt. 79) Vel Fjarkuml 

Ljótsstaðir (kt. 80) Vel Fjarkuml 

Grafargerði (kt. 81) Óvíst  Óljóst (líklega fremur nærkuml) 

Austarihóll (kt. 82) Vel Nærkuml 

Keldudalur Vel Nærkuml 

Tafla 5. 

 

Það kemur hins vegar á óvart að staðsetningar skagfirsku kumlanna samræmast hugmyndum 

Kristjáns Eldjárn um algenga fjarlægð milli bæja og kumla ekki sérlega vel. Þó er ekki hægt 

að segja að hún gangi í berhögg við hana þar sem Kristján gefur ekki upp neinar tölur um 

eðlilega fjarlægð milli bæja og kumla. Engu að síður er ljóst að kumlin eru tæplega á fyrsta 

hentuga stað utan túns eins og Kristján taldi algengast (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 265). 

Skagfirsku kumlin eru á bilinu 0-1500 m frá bæjarstæðum þeirra jarða sem þau eru innan í 

dag. Hægt er að mæla fjarlægð 21 þeirra frá bæjarstæðunum og er miðgildið 650 m og 

algengasta fjarlægðin 500. Þetta eru umtalsvert hærri tölur en búast mætti við ef fyrsti hentugi 

staðurinn utan túns væri valinn. 
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Tafla 6. 

3.2. Kuml og kirkjujarðir 

Hugmyndin um að haldið hafi verið áfram að jarða í kumlateiga fyrst eftir að fólk tók kristni 

er ekki ólíkleg. Ekkert dæmi er um að kuml hafi fundist í kirkjugarði, hvorki í Skagfirði né 

annarsstaðar þótt óstaðfestar heimildir séu til um slíkt.
38

 Athugun á samhengi kumla og 

kirkjugarða í Skagafirði bendir auk þess ekki til að sérstök tengsl séu þar á milli. 

Fimm af 14 kumlajörðum í Skagafirði voru kirkjujarðir. Þar af ein núverandi 

kirkjujörð, Miklibær og þrjár sem koma fyrir í rituðum heimildum; Vík, Sólheimar og 

Skíðastaðir. Engar heimildir voru hins vegar fyrir kirkjunni og kirkjugarðinum í Keldudal og 

er það jafnframt eini kirkjugarðurinn af þessum fimm sem hefur verið aldursgreindur og 

reyndist hann vera frá 11. öld. 

  

                                                 
38

 Heimildir eru um að kuml hafi fundist í aflögðum Kirkjugarði á Hrafnagili í Eyjafirði, en ekki er full visa fyrir 

því (Orri Vésteinsson, 2000, bls. 48).  
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Jörð Elsta heimild Heimild Fjarlægð 

Vík 1440 Bréf (DI IV: 606), 

beinafundur (Bryndís 

Zoëga, 2009). 

60 m ? 

Sólheimar 1378 Bréf (DI VIII: 13). 200 m ? 

Miklibær 1234 Söguleg heimild (Sturl.: 

409). 
300 m 

Skíðastaðir 1713 Munnmæli (JÁM IX: 

114), beinafundur (Hjalti 

Pálsson, 2004, bls. 92) 

600 m ? 

Keldudalur 11. öld Fornleifarannsókn 

(Guðný Zoëga, 2008). 
500 m 

Tafla 7, kuml eru á fimm þekktum og hugsanlegum kirkjujörðum í Skagafirði. 

 

Í Keldudal er kumlateigurinn í 500 m fjarlægð frá kirkjugarðinum. Á Miklabæ eru um 300 m 

milli kumlanna og kirkjugarðsins, en ekki er vitað um nákvæma staðsetningu kirkjugarðanna 

á hinum jörðunum. Kumlið í Vík fannst á svokölluðum Bænhúsvelli, en engra annarra beina 

hefur orðið þar vart. Hins vegar komu í ljós bein, sem núverandi ábúandi taldi geta verið 

mannabein, fyrir allmörgum árum þegar grafið var fyrir kartöflugeymslu um 60 m norðaustur 

af staðnum þar sem kumlið fannst (Bryndís Zoëga, óútgefið). (Zoëga)Sömuleiðis fundust mannabein 

skammt norðvestan við bæinn á Skíðastöðum í Tungusveit, þar sést nú móta fyrir hringlaga 

mannvirki og kann það að vísa á kirkjugarðinn, sem er þá í um 600 m fjarlægð frá kumlinu. 

Munnmæli eru um staðsetningu kirkjunnar á Sólheimum austan við bæinn skammt vestan við 

núverandi heimagrafreit (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 47) og kann hann því að hafa verið í um 

200 m fjarlægð frá kumlunum. Fjarlægðir milli þekktra kirkjugarða og staðfestra kumla í 

Skagafirði virðast því vera á bilinu 60-600 m.  

4. Niðurstöður 

Rannsókn af því tagi sem hér var gerð á örnefnum og sögnum er ekki tæmandi. Fleiri sagnir 

en hér hafa verið týndar til kunna að vera í grennd við skagfirsku kumlastaðina. Hún er að 

sama skapi þeim annmörkum háð að ekki var farið í kerfisbundna leit á yfirborði, né grafið á 

stöðum þar sem sagnir eða örnefni virðast gefa tilefni til að leita kumla. Engu að síður var 

gerð tilraun til að kanna, útfrá þeim gögnum sem til staðar eru, hvort raunhæft sé að ætla að 

örnefni og sagnir geti gagnast við leit kumla. Niðurstöðurnar benda ekki til þess. Þessi 
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forkönnun, ef svo má segja, á notagildi sagna og örnefna gefur því ekki mikla von í þessum 

efnum en er á engan hátt afsönnun á því að sagnir eða örnefni geti vísað á kuml. Hér er 

umfangsmikilla rannsókna þörf á meintum kumlastöðum sem örnefni og sagnir vísa á, en fáir 

slíkir staðir hafa verið rannsakaðir og nær engir með nútímaaðferðum. 

 Athugun á nöfnum þekktra kumlajarða er sömuleiðis takmörkuð að því leyti að ekki 

er ljóst hvort kumlin tilheyri þeim bæ sem þau hafa verið sett í samhengi við eða að þeir séu 

yfir höfuð samtíða kumlunum. Engu að síður kom í ljós athyglisverð fylgni þar sem áberandi 

flest kuml tengjast jörðum með nafnendinguna –staðir í fleirtölu. Óháð því hvaða merkingu 

leggja má í nöfn af þessu tagi virðist ljóst að -staðirnir ættu að lenda ofarlega á forgangslista 

yfir jarðir til athugunar ef leita á kumla með kerfisbundnum hætti. 

 Önnur aðferð er að fara á þekkta kumlastaði og leita fleiri kumla í kring. Þessi aðferð 

hefur gefist vel en tilraun til frekari leitar á tíu af 14 kumlastöðunum í Skagafirði bar þó ekki 

árangur.  

 Tillaga Kristjáns Eldjárn um að finna megi fleiri kuml með því að fara á staði sem 

ekki hafa orðið fyrir miklu raski stórvirkra vinnuvéla og reyna að setja sig í spor fornmanns 

sem þarf að velja sér eða sínum legstað, virðist við fyrstu sýn ólíkleg til árangurs. Hún er þó 

ekki alveg útí bláinn og hjá Kristjáni kemur fjölmargt fram sem nota mætti sem nákvæmari 

viðmið við slíka leit. Samkvæmt honum eru kuml að jafnaði nærri bæ, utan túns, á hávaða 

fremur en lægð, við kennileiti fremur en flatneskju og neðan bæjar fremur en ofan. 

Greining á skagfirsku kumlunum með hliðsjón af hugmyndum Kristjáns leiddi í ljós 

að þau eru flest líkt og hann taldi algengast, utan túns á eða við áberandi kennileiti af 

einhverju tagi. Stór hluti þeirra er hins vegar fjær bæ en svo að líklegt sé að fyrsti hentugi 

staðurinn utan túns hafi verið valinn eins og Kristján virðist hafa talið eðlilegt.  

 Samkvæmt Adolfi Friðrikssyni bendir nákvæmari athugun á staðsetningum kumla til 

þess að tvær mismunandi staðsetningar séu algengastar, þ.e. að kuml séu annars vegar nærri 

bæjum utan túns og hins vegar fjær bæ í útjaðri landareigna. Almennt virðast skagfirsku 

kumlin falla vel að greiningu Adolfs. Skagfirsku kumlunum má skipta í tvennt í grófum 

dráttum útfrá staðsetningu þeirra miðað við núverandi mörk jarða og bæjarstæða. 

Gripasamsetning og umbúnaður sitthvors hópsins er auk þess í samræmi við niðurstöður 

Adolfs fyrir landið í heild. Það virðist því óhætt að segja að um tvo aðskilda hópa sé að ræða, 

eins og Adolf hefur haldið fram, þótt greinargerð fyrir flokkun einstakra staða til annars hvors 

hópsins hafi hingað til ekki komið út. Það er því gild ástæða til að veita stöðum miðja vegu 

milli núverandi bæja sérstaka athygli við kumlaleit. 
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Staðsetning kumla við útstöðvar af einhverju tagi eins og Bjarni F. Einarsson hefur 

haldið fram er ekki ólíkleg. Athugun á örnefnum sem greint er frá í Kumlum og haugfé í 

grennd þekktra kumla, bendir til að svo geti hafa verið í einhverjum tilfellum en er fjarri því 

afdráttarlaus. Nánari rannsókn á örnefnum og umhverfi skagfirsku kumlanna tók heldur ekki 

af skarið. Möguleg dæmi eru þó kumlastaðirnir á Þorljótsstöðum og Öxnadalsheiði, þar sem 

fleiri en eitt kuml fundust fjarri þekktum bæjarstæðum en í grennd við seinnitíma beitarhús 

og hugsanlega eldri tóftir sem virðast ekki standa undir því að kallast fornbýli. Það er því 

ekki útilokað að könnun á næsta umhverfi slíkra staða gæti leitt kuml í ljós en ekki er ástæða 

til að setja slíka staði ofarlega á forgangslistann þegar leita á kumla með kerfisbundum hætti. 

Hugmyndin um að fyrstu kirkjugarðarnir kunni að hafa verið settir niður á eldri 

kumlateigum er ekki óhugsandi þótt engin örugg dæmi séu um slíkt hér á landi. Engu að síður 

var samhengi  kumla og kirkjugarða í Skagafirði kannað og fjarlægðir mældar frá þekktum og 

líklegum staðsetningum kirkna og kirkjugarða á kumlajörðunum. Ekkert afgerandi mynstur 

kom í ljós við þessa athugun og virðist, ef marka má það, ekki ástæða til að leggja sérstök 

merki til kirkjugarða eða hugsanlegra kirkjujarða við kumlaleit.  

Að þessu sögðu má setja fram nokkrar einfaldar reglur sem ástæða virðist að hafa í 

huga við kumlaleit. 

4.1. Einfaldar reglur við kumlaleit 

 Til að byrja með er gott að reyna að átta sig á upphaflegum útmörkum túnsins.  

o Ef bæjarstæði er þekkt er túnjaðar gjarnan á bilinu 150-450 m í radíus frá því.  

 Ganga því næst umhverfis túnið og leita uppá öllum hávöðum, hæðum, hryggjum, 

hólum, bökkum, börðum, giljum og öðrum áberandi kennileitum.  

o Það sem verið er að leita að eru einkum grjótdreifar sem skera sig frá 

umhverfinu, hringlaga eða aflangar og grunnar dældir eða holur, sömuleiðis 

aflangar eða hringlaga. Aflöngu mannvirkin eru oftast á bilinu 1,5-5 m að 

lengd og 1-2 m á breidd, en þau hringlaga á bilinu 1-5 m í þvermál.  

 Þá er æskilegt að fylgja götum útfrá bænum og að lokum að ganga á áberandi 

kennileiti á landamerkjum.  

 Ef þörf er á að forgangsraða jörðum til rannsókna er gott að velja bæji með 

nafnaendingunni –staðir og þá best að velja þær jarðir sem hafa orðið fyrir minnstu 

raski.  
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