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Ágrip

Fornleifarannsóknir  í  þjóðgarðinum  á  Þingvöllum  hafa  að  mestu  verið  gerðar  innan 

þingstaðarins  forna en lítið  hefur  verið fjallað  um minjar  utan  hans.  Í  þessari  ritgerð  eru 

heimildir teknar saman um eyðibyggðina á Þingvöllum. Jafnframt er greint frá kortlagningu 

minjastaða með notkun flygilda, sem stóð yfir með hléum árin 2017–2019 og náði alls yfir um 

11  km2 svæði.  Ljósmyndir  og  hitamyndir  teknar  með  flygildum  voru  unnar  með 

myndmælingum  yfir  í  upprétt  loftkort  og  yfirborðslíkön.  Greint  er  frá  áður  óskráðum 

fornleifum, sem komu í ljós á þekktum minjastöðum í kjölfar kortlagningar. Einnig er greint 

frá áður óstaðsettum eyðibýlum. Þar er sérstök áhersla lögð á Grímsstaði,  Litla-Hrauntún, 

Hrafnabjörg og Ródólfsstaði en nákvæmar staðsetningar þeirra hafa ekki legið fyrir. Eyðibýlin 

voru  fundin  á  nýjan  leik  með  notkun  flygilda  og  í  kjölfarið  voru  borkjarnarannsóknir 

framkvæmdar sem staðfestu að þar eru forn mannvirki. Sýnt er fram á að kortlagning með 

flygildum  getur  bætt  nákvæmni  fornleifaskráningar,  hvort  sem  það  er  á  bæjartúni  eða  í 

afskekktum úthögum. Einnig er sýnt fram á að hitamyndir, sem teknar eru þegar sól skín ekki 

á yfirborðið, gefa vísbendingar um fornleifar sem sjást illa eða alls ekki á yfirborðinu.
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Formáli

Þessi ritgerð er afrakstur vinnu sem stóð yfir með hléum árin 2017–2019 í þjóðgarðinum á 

Þingvöllum. Ég kynntist  Þingvöllum vel  sem landvörður árin 2014–2017 og þar kviknaði 

mikill áhugi hjá mér á fornleifum. Árið 2017 keypti ég mér flygildi, fór að reyna fyrir mér í 

kortlagningu  með  þeim  og  hélt  áfram  að  koma  til  Þingvalla  samhliða  grunnnámi  í 

fornleifafræði  við  Háskóla  Íslands.  Tilgangur  þessara  ferða  var  að  kortleggja  fornleifar 

þjóðgarðsins, með samþykki og í samvinnu við þjóðgarðsyfirvöld. Sú vinna leiddi til þess að 

mér var boðið að taka þátt í fornleifaskráningu, sem nú stendur yfir í þjóðgarðinum.

Þetta verkefni hefði líklega aldrei náð svona langt ef ekki væri fyrir ómælda hjálp frá 

þjóðgarðinum á Þingvöllum og þá sérstaklega frá Einari Á. E. Sæmundsen þjóðgarðsverði, 

sem hefur stutt mig mikið í þessari vinnu frá upphafi, hvatt mig áfram og boðið mér að taka 

virkan  þátt  í  fornleifarannsóknum innan  þjóðgarðsins.  Auk  þess  hefur  Torfi  St.  Jónsson, 

verkefnastjóri  á  Þingvöllum,  bent  mér  á  ýmsar  afar  gagnlegar  ritheimildir  og  lesið  yfir 

ritgerðina.  Ég þakka þeim kærlega fyrir  þeirra stuðning. Einnig vil  ég þakka Margréti  H. 

Hallmundsdóttur innilega fyrir alla samvinnuna og fyrir ráðgjöf tengda hvers kyns vinnu við 

fornleifaskráningu auk borkjarnarannsóknar sem við framkvæmdum í Þingvallahrauni undir 

hennar  stjórn  í  september  2019.  Guðrúnu  St.  Kristinsdóttur  í  Stíflisdal  og  Jóhannesi 

Sveinbjörnssyni  á  Heiðarbæ  þakka  ég  fyrir  samtöl  um  fornleifar,  yfirlestur  og  ýmsar 

ábendingar, sem hjálpuðu við að bæta heildarmynd eyðibyggðarinnar á Þingvöllum. Síðast en 

ekki síst vil ég þakka félaginu Ferli, með Ómar Smára Ármannsson í fararbroddi, fyrir að hafa 

deilt með mér hnitum frá ferðum sínum til Þingvalla árin 2007–2012, sem urðu mikill hvati að 

þessari vinnu.
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1. Inngangur
Þingvellir eru einn merkasti sögustaður Íslands. Þar var alþingi háð frá um 930 til 1798 eða í 

hartnær  átta  aldir.  Fyrsti  þjóðgarður  landsins  var  stofnaður  á  Þingvöllum.  Voru  lögin  um 

þjóðgarðsstofnun samþykkt 1928 og tóku þau gildi 1930 þegar haldið var upp á þúsund ára 

afmæli alþingis. Íslenska lýðveldið var formlega stofnsett á Þingvöllum 17. júní 1944 (Björn 

Þorsteinsson, 1986). Þingvellir voru samþykktir á heimsminjaskrá UNESCO árið 2004 vegna 

sögu og fornleifa staðarins auk gildis þeirra sem „helgistaðar þjóðarinnar“ (UNESCO, 2004). 

Þingvellir eru nú einn fjölsóttasti ferðamannastaður Íslands.

Þrátt fyrir langa sögu og miklar minjar hafa fornleifarannsóknir innan þjóðgarðsins á 

Þingvöllum  verið  færri  en  ætla  mætti.  Fjölmargar  minjar  hafa  verið  skráðar  innan 

þinghelginnar (Sigurður Guðmundsson, 1878; Matthías Þórðarson, 1922, 1945; Guðmundur 

Ólafsson,  1986;  Margrét  H.  Hallmundsdóttir,  óútgefið) en  lítið  hefur  verið  um eiginlega 

fornleifauppgrefti, sem hafa flestir verið tiltölulega smáir í sniðum (Sigurður Vigfússon, 1881; 

Matthías  Þórðarson,  1922,  1945;  Adolf  Friðriksson  o.fl.,  2006;  Orri  Vésteinsson,  2004; 

Margrét H. Hallmundsdóttir og Hansen, 2012). Rannsóknirnar hafa þá mestmegnis beinst að 

minjum innan þinghelginnar en ekki hefur verið fjallað eins mikið um minjar utan hennar, 

sem eru leifar eyðibyggðarinnar á Þingvöllum. Eyðibyggðarinnar er helst getið sem eins konar 

viðauka við umfjöllun um alþingisstaðinn (Sigurður Vigfússon, 1881; Matthías Þórðarson, 

1945) en hún er sjaldan í aðalhlutverki (Brynjúlfur Jónsson, 1905) og heildstæða samantekt 

vantar. Aðeins hefur verið grafið á einum stað í þjóðgarðinum utan þinghelginnar, svo vitað sé 

(Brynjúlfur Jónsson, 1895). Hugmyndir um eðli og umfang eyðibyggðarinnar á Þingvöllum 

eru því langt frá því að vera fullmótaðar.

1.1. Markmið og aðferðir
Ritgerðin  fjallar  um  leifar  byggðar  í  Þingvallasveit  með  áherslu  á  svæðið  innan 

þjóðgarðsmarka. Heimildir um byggð eru teknar saman og nýrri þekkingu, sem var aflað árin 

2017–2019,  er  bætt  við.  Markmið  þessarar  vinnu  er  að  kortleggja  eyðibýli  og  sel  innan 

þjóðgarðsins  á  Þingvöllum  með  notkun  flygilda,  útbúnum  ljósmyndavélum  og 

hitamyndavélum  og  framleiða  kort  og  yfirborðslíkön  í  hárri  upplausn  með  notkun 

myndmælinga.  Þar  á  meðal  eru  eyðibýli,  sem  getið  er  í  ritheimildum  en  nákvæmar 

staðsetningar þeirra hafa verið á huldu. Sýnt verður fram á notagildi þessara aðferða við að 

koma auga á minjastaði. Jafnframt eru möguleikar hitamyndavéla sem fjarkönnunarbúnaðar í 

fornleifarannsóknum hér á landi kannaðir.
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Ritgerðin byggist þannig upp að fyrst er almenn umfjöllun um rannsóknarsvæðið og 

sérkenni landslagsins. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um helstu aðferðir og gagnalindir 

sem  nýttust  við  þessa  vinnu.  Greint  er  stuttlega  frá  býlum  og  seljum  innan 

rannsóknarsvæðisins  í  þriðja  kafla  og  þar  eru  myndir  birtar  af  þeim  minjastöðum  sem 

kortlagðir voru árin 2017–2019. Þar er einnig rætt um borkjarnarannsóknir í eyðihjáleigunni 

Múlakoti  haustið  2019.  Fjórði  kafli  ritgerðarinnar  tekur  nánar  fyrir  eyðibýlin  Grímsstaði, 

Litla-Hrauntún, Hrafnabjörg og Ródólfsstaði. Eyðibýlin voru friðlýst af Matthíasi Þórðarsyni 

árið 1927 („Skrá um friðlýstar fornleifar“, 1990, bls. 61) en staðsetningar þeirra hafa verið á 

reiki seinustu áratugi. Í þeim kafla er sagt frá leitinni að þeim árin 2017–2019 og auk þess er 

greint  frá  borkjarnarannsóknum  á  stöðunum  haustið  2019  og  ályktanir  dregnar  um  eðli 

minjanna. Að lokum er efni ritgerðarinnar dregið saman í fimmta kafla, þar sem niðurstöður 

vinnunnar til þessa eru teknar saman og tillögur gerðar að frekari rannsóknum.

1.2. Rannsóknarsvæðið
Rannsóknarsvæði ritgerðarinnar nær frá Þingvallavatni norður að Skjaldbreið og vestur að 

Kjósarskarði. Svæðið er sýnt á mynd 1 ásamt býlum og seljum, sem fjallað verður um. Innan 

svæðisins eru ummerki  eða heimildir  um 46 mannabústaði og af þeim eru Þingvellir  eini 

kirkjustaðurinn, þar sem sóknarkirkja Þingvallasveitar (sem hefur nú verið sameinuð í önnur 

sveitarfélög) var. Fimm staðir eru merktir sem fornbýli en þar eru vísbendingar um byggð frá 

miðöldum á yfirborði. Átta staðir eru merktir sem lögbýli eftir skilgreiningu Jarðabókar Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns (2. bindi, hér eftir skammstafað JÁM II). Þá eru fjórtán staðir 

merktir sem hjáleigur: býli sem voru ekki sjálfstæðar jarðir og voru flestar í eigu Þingvalla. 

Tíu staðir eru annaðhvort óstaðsettir eða aðeins til sem þjóðsögur eða munnmæli. Að lokum 

eru átta staðir merktir sem sel. Flokkun þessara mannabústaða er nokkur einföldun og aðeins 

til viðmiðunar þar sem staða þeirra hefur verið breytileg milli alda. Yngri býli voru t.d. reist 

ofan á eldri býlum, sumar hjáleigurnar urðu síðar að sjálfstæðum býlum, býli urðu að seljum 

og sel urðu að býlum. Árin eftir stofnun þjóðgarðsins á Þingvöllum fóru flest býlin innan 

þjóðgarðs  úr  ábúð  og  byggðin  er  nú  komin  í  eyði,  að  ríkisjörðunum  Kárastöðum  og 

Brúsastöðum undanskildum en þau bættust inn í þjóðgarðinn við stækkun hans árin 2004. 

Utan þjóðgarðs eru Mjóanes, Heiðarbær, Skálabrekka, Stíflisdalur og Fellsendi enn í byggð.

Sérstætt  landslag  er  á  Þingvöllum.  Við  lok  síðustu  ísaldar,  þegar  jökull  hopaði  af 

svæðinu, urðu dyngjugos innan rannsóknarsvæðisins og rann hraun úr þeim yfir um 400 km2 

svæði.  Í  öðru  þeirra  myndaðist  fjallið  Skjaldbreiður  og  eru  hraunin  úr  því  gosi  nefnd 

Skjaldbreiðarhraun. Á svipuðum tíma gaus suðvestan móbergsfjallsins Hrafnabjarga svo úr 
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varð lág dyngja og kallast gígar hennar Eldborgir. Hraunrennslin úr þeirri eldstöð eru kölluð í 

heild sinni Eldborgahraun en hlutar þess heita nöfnum eins og Þingvallahraun, Gjábakkahraun

Mynd 1: Yfirlitsmynd af Þingvöllum og stöðunum sem fjallað verður um. Byggt á gögnum frá Landmælingum 
Íslands (IS 50V).

og Miðfellshraun,  eftir  því  hvaða bæ eða  örnefni  hraunin eru við.  Nokkuð er  um hella  í 

hraununum, sérstaklega sunnan Eldborga. Eldsumbrot fyrir um 6000 og 3000 árum hafa þá 

myndað hraun, sem kallast í heild sinni Þjófahraun. Hraunin runnu norðan Hrafnabjarga og 
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suður undir móbergsfjallið Ármannsfell. Vestari hlutar hraunsins eru þykkari og eru hálfgert 

apalhraun (Kristján Sæmundsson, 2002, bls. 49–52).

Þingvellir liggja á virkum flekaskilum Norður-Ameríkuflekans og Evrasíuflekans og 

sökum þess hefur landrek og landsig frá lokum ísaldar gert það að verkum að sigdæld hefur 

orðið til  og myndað gjár.  Sigdældin afmarkast af  Almannagjá í  vestri  og af Hrafnagjá og 

Hlíðargjá í austri. Hæð og breidd gjánna geta numið tugum metra. Einnig eru ótal gjásprungur 

í landi Þingvalla sem hafa myndast í kjölfar jarðskjálfta og þá sérstaklega Suðurlandsskjálfta, 

sem verða að jafnaði einu sinni á öld. Talið er að landið á Þingvöllum hafi gliðnað um 70–75 

metra og sigið um 40–50 metra á seinustu tíu þúsund árum (Kristján Sæmundsson, 2002, bls. 

57–58).

Kjarrskógar vaxa ofan á hraununum og kallast þeir í heild sinni Bláskógar. Skógarnir 

vaxa helst á gömlum hraunflötum Eldborgahrauns en þeir virðast síður ná fótfestu á grófari 

flötum Þjófahrauns. Þeir eru mestir um sig innan sigdældarinnar en þrátt fyrir beitarfriðun eru 

þeir þó víðs vegar slitróttir vegna ofbeitar og landrofs seinustu alda. Vestan sigdældarinnar eru 

einstaka birkitorfur í annars gróðurlitlum brekkum og fjallshlíðum og eru þær til marks um 

gróðurfar  fyrri  alda.  Skógarnir  austan  sigdældarinnar  eru  mestmegnis  í  svonefndu 

Gjábakkahrauni en hraunrennslin austan þess eru grófari og gætu ekki verið jafn ákjósanleg 

fyrir trjágróður að vaxa á. Einstaka runnar vaxa þar þó í brekkum og lautum en svæðið hefur 

þó ekki farið varhluta af ofbeit og landeyðingu. Kjarrið eins og það er í dag vex upp í ríflega 

200  metra  hæð  yfir  sjávarmáli  en  staðnæmist  að  mestu  þar  sem  Þjófahraun  rennur  yfir 

Eldborgahraun. Þó hafa verið hugmyndir uppi um að skógar hafi getað náð enn lengra inn til 

landsins á fyrri öldum en þeir gera nú á dögum (Matthías Þórðarson, 1945, bls. 78–79).

Þegar  Skjaldbreiður  myndaðist  í  lok síðustu ísaldar  gátu jökulár  úr  Langjökli  ekki 

lengur átt greiða leið niður af hálendinu. Þess í stað rann jökulvatnið ofan í gljúpt hraunið og 

ferðaðist neðanjarðar, sem það gerir enn í dag. Hraunið síar óhreinindi úr jökulvatninu og því 

er það afar tært þegar það kemur upp á yfirborðið í Þingvallavatni  (Kristján Sæmundsson, 

2002,  bls.  53).  Ekkert  yfirborðsvatn  rennur  hins  vegar  í  sigdældinni,  að  árstíðabundnu 

leysingavatni úr fjöllum undanskildu.  Aðgengi að vatni í hrauninu veltur því á regnvatni og 

uppsöfnuðum vetrarsnjó í dældum og gjám en gæði slíkra vatnsbóla velta þá einkum á því 

hversu  vel  vatn  helst  í  yfirborðsjarðlögum.  Það helst  líklegast  best  þar  sem jarðvegur  er 

þykkur og þegar frost er í jörðu. Þar sem landið er gróðursnautt og frostlaust á vatnið greiða  

leið niður í hraunið. Rennandi vatn er að finna á nokkrum stöðum vestan Almannagjár en þar 

hafa  ár  og  lækir  rutt  framburði  yfir  hluta  hraunsins  og  myndað  valllendi.  Þar  er  Öxará 
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vatnsmest  en  hún  rennur  niður  í  Almannagjá..  Ekkert  vatn  rennur  í  hrauninu  austan 

sigdældarinnar.

Náttúran hefur skiljanlega mótað byggð á Þingvöllum mikið. Gjárnar á svæðinu hafa 

afmarkað leiðir fólks um landið og ýmsir hellar hafa verið notaðir sem fjárskjól. Skógarnir 

voru mikilvæg auðlind og notaðir til skepnuhalds og beitar, eldiviðartöku og kolagerðar af 

bændum í sveitinni og einnig voru þeir nýttir af þingmönnum sem sóttu alþingi  (Matthías 

Þórðarson, 1945, bls. 79). Þeir hafa einnig verið nýttir af aðilum utan sveita en um miðbik 15. 

aldar seldi Þingvallakirkja t.d. hluta skóganna til Skálholtsdómkirkju í skiptum fyrir reka í 

Herdísarvík í Selvogi (Diplomatarium Islandicum IV, hér eftir skammstafað DI IV, bls. 731). 

Skortur á vatni hefur einnig mótað byggð á Þingvöllum gríðarlega mikið, sérstaklega innan 

sigdældarinnar og uppi í hraunum þar sem ekkert vatn rennur. Byggð hefur þurft að reiða sig á 

vatnsból,  sem geta auðveldlega  þornað upp.  Þetta  hefur  gert  byggðina nokkuð sérstaka  á 

landsvísu  og  á  hún  sér  fáar  hliðstæður.  Mögulega  væri  hægt  að  bera  hana  saman  við 

rústaþyrpingar  í  Kelduhverfi  í  Norður-Þingeyjarsýslu,  þar  sem byggð hefur  verið í  gömlu 

hrauni á miðju gliðnunarbelti og vatnsaðgengi mestmegnis í litlum vatnsbólum á yfirborðinu 

(Stefán Ólafsson, 2012).
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2. Aðferðafræði og gagnalindir
Flygildi eru notuð í þessari rannsókn til að fljúga skipulega yfir landsvæði, þar sem heimildir 

benda á tilvist fornleifa. Flygildin taka sjálfvirkt myndir með reglulegu millibili sem eru unnar 

í upprétt loftkort og yfirborðslíkön. Skimað er eftir útlínum mögulegra fornleifa á kortunum 

og  þær  teiknaðar  upp  í  landupplýsingakerfum.  Út  frá  því  er  hægt  að  fara  á  staðina  og 

sannreyna hvort þar leynist fornleifar, til dæmis með notkun kjarnabors.

2.1. Flygildi og myndmælingar
Miklar tækniframfarir hafa orðið í þróun flygilda (e. drones) á seinustu árum og samhliða því 

hafa  myndmælingar  (e. photogrammetry) einnig  orðið  mikilvægt  verkfæri  í 

fornleifarannsóknum, jafnt til að koma auga á áður óþekktar minjar (Campana, 2017) og til að 

kortleggja  uppgraftarsvæði  (Willis,  Koenig,  Black  og  Castaneda,  2016).  Á  Íslandi  hafa 

myndmælingar  t.d.  verið  notaðar  til  að  kortleggja  eyðibýli  í  Þjórsárdal  (Ragnheiður  Gló 

Gylfadóttir  og  Garðar  Guðmundsson,  2019) og  til  að  endurskapa  sokkið  skipsflak  í 

Breiðafirði í sýndarveruleika (McCarthy og Martin, 2019).

Eyðibýli innan þjóðgarðsins á Þingvöllum voru kortlögð með flygildi árin 2017–2019. 

Árin 2017–2018 voru kortlögð svæði mæld í hekturum. Þá voru Þingvellir og þinghelgin til 

og með Öxarárfossi  kortlögð en einnig Vatnskot,  Skógarkot,  Hrauntún, Múlakot,  Bárukot, 

Gjábakki, Böðvarshóll og Fornasel. Breyting varð á aðferðafræðinni 2018 og 2019. Í stað þess 

að mynda lítil svæði var flogið yfir fleiri ferkílómetra lands. Tilgangur þess var að kortleggja 

svæði þar sem ritheimildir bentu til að eyðibýlin Grímsstaðir, Litla-Hrauntún, Hrafnabjörg og 

Ródólfsstaðir  hafi  verið.  Alls  voru  um  11  ferkílómetrar  kortlagðir  með  flygildi  innan 

þjóðgarðs árin 2017–2019. Þar er ekki talið með þegar svæði eru mynduð oftar en einu sinni 

en  þá  væri  heildarsvæðið  talsvert  stærra.  Flygildin  sem  hér  hafa  verið  notuð  heita  DJI 

Phantom  4  með  12,4  megapixla  ljósmyndavél  og  DJI  Matrice  210  með  20  megapixla 

ljósmyndavél (Zenmuse X4S) og 640x512 pixla hitamyndavél frá FLIR (Zenmuse XT-R) sem 

nemur 7,5–13,5 µm bylgjulengdir og er með 0,05°C næmni. Flygildið síðarnefnda er í eigu 

fyrirtækisins Warm Arctic ehf. sem sér um jarðhitaráðgjöf. Sá sem þetta ritar hefur starfað hjá 

fyrirtækinu og stjórnað flygildinu við kortlagningu jarðhitasvæða.

2.1.1. Gagnasöfnun og úrvinnsla

Myndmælingar snúast í grunninn um að skapa þrívítt umhverfi úr myndum en til þess þarf að 

mynda viðfangsefnið frá nokkrum mismunandi sjónarhornum. Helstu afurðir myndmælinga 

sem eru nýttar í  þessari  ritgerð eru  upprétt  loftkort (e.  orthomosaic)  og  yfirborðslíkön (e. 
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digital surface model). Mörg fyrirtæki bjóða upp á myndmælingahugbúnað og hefur hér helst 

verið  stuðst  við  hugbúnaðinn  Pix4DMapper (https://www.pix4d.com).  Einnig  hefur  verið 

stuðst við hugbúnaðinn MapsMadeEasy (https://www.mapsmadeeasy.com) og opna og frjálsa 

hugbúnaðinn OpenDroneMap (https://www.opendronemap.org).

Myndmælingar með flygildum eru að stóru leyti sjálfvirk aðferð (mynd 2) en hægt er 

að skipuleggja flugferð flygilda fyrirfram og láta þau fljúga og taka myndir sjálfvirkt. Slíkt er 

hægt  að  gera  í  ýmsum  forritum  og  smáforritum  eins  og  DJI  GroundStationPro 

(https://www.dji.com)  og  Pix4DCapture (https://www.pix4d.com).  Þar  er  hægt  að  ákvarða 

hraða flygildisins, myndavélastillingar, skörun tekinna mynda o.s.frv. Helsti kostur þess að 

fljúga sjálfvirkt er að það tryggir að svæðið sé myndað í bak og fyrir fremur en ef flogið er 

handvirkt. Þótt flygildin fljúgi sjálfvirkt er ávallt fylgst með þeim til að tryggja öryggi. Ekki er 

flogið yfir viðkvæmar varpstöðvar fugla.  Ef mikillar nákvæmni í hnitsetningu kortanna er 

krafist eru staðsetningapunktar (e. ground control points) settir á svæðið sem skal mynda áður 

en flygildið er látið fljúga yfir það. 

Að gagnasöfnun lokinni er vanalega farið yfir myndirnar og hreyfðum myndum eytt út 

ef þær eru til staðar. Einnig er hægt að eiga við myndirnar í myndvinnslu, t.d. til að hafa  

samræmi í birtuskilyrðum en slíkt er ekki nauðsynlegt. Að öllu jöfnu er myndunum hlaðið í 

myndmælingaforrit,  sem  greinir  sameiginlega  eiginleika  á  myndunum  og  framleiðir 

punktaský (e. point cloud). Landslagið er þar endurskapað í „punktum“ þar sem hver punktur 

er  sameiginlegt  einkenni  á  mörgum  myndum.  Staðsetning  landslags  er  þar  ákvörðuð  í 

hnitakerfi  að  vild  (hér  er  ISN93-hnitakerfið  ávallt  notað)  og  hugbúnaðurinn  endurskapar 

hæðarbreytingar í landslaginu ítarlega eða sem nemur upplausn kortanna (2,5 sm upplausn 

gerir t.d. grein fyrir um 2,5 sm háum upphækkunum). Punktaskýið er hnitsett sjálfvirkt, þar 

sem GPS-hnit eru innbyggð í myndunum en hægt er að lágmarka skekkju hnitsetningarinnar 

ef  nákvæmir  staðsetningapunktar  eru  teknir  á  svæðinu.  Slíkt  var  ekki  gert  hér  nema yfir 

þinghelginni.  Nákvæmni  hnitsetningar  á  kortunum  er  að  jafnaði  um  1–2  metrar,  að 

þinghelginni undanskilinni þar sem skekkjan er innan við hálfur metri. Lóðrétt skekkja, þ.e. 

hæðin yfir sjávarmáli, getur verið með skekkjumörkum um tugi metra ef það er ekki leiðrétt í 

kortagerðarferlinu. Samt sem áður helst hlutfallsleg hæð innan korts oftast afar vel þrátt fyrir 

enga leiðréttingu. Þessi skekkjumörk eru ásættanleg í þessari vinnu þar sem markmiðið er 

einfaldlega að bera kennsl á mannvirkjaleifar.
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Mynd 2: Myndmælingar. Flæðirit sem sýnir helstu skref kortlagningar með flygildum.

Hægt er að framleiða þrívíddarlíkan (e. 3D mesh) úr punktaskýinu en það er ekki gert 

í  þessari  ritgerð.  Hér  er  punktaskýið  unnið  í  yfirborðslíkan (e.  digital  surface  model). 

Yfirborðslíkan er í grunninn kort  þar sem hver mynddíll  (e.  pixel) táknar hæð yfirborðs í 

metrum og sentimetrum. Einnig er hægt að framleiða landslagslíkan (e. digital terrain model) 

úr punktaskýinu þar sem reynt er að afmá gróður og mannvirki á yfirborðslíkaninu. Slíkt var 

ekki gert hér. Að lokum er  upprétt loftkort eða  hitakort (e.  orthomosaic) unnið með því að 

varpa ljósmyndum ofan á yfirborðslíkanið. Upplausn þessara korta veltur á hæð flygildisins 

yfir  jörðu en að jafnaði er  upplausn korta í  þessari  ritgerð milli  1,5–5 sm á mynddíl.  Til 

samanburðar er upplausn hefðbundinna loftmynda í góðum gæðum margfalt minni eða tugir 

sentimetra á mynddíl.
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2.1.2. Túlkun gagna

Að kortavinnslu  lokinni  er  loftkorti  og yfirborðslíkani  hlaðið  inn  í  QGIS-landupplýsinga-

kerfið  þar  sem þau  eru  túlkuð.  Við  skimun fornleifa  á  kortunum er  yfirleitt  hentugra  að 

notfæra  sér  yfirborðslíkönin  þar  sem  þau  gera  ítarlega  grein  fyrir  hæðarbreytingum  í 

landslaginu. Túlkun fornleifa á þennan hátt er í grundvallaratriðum eins og túlkun fornleifa á 

vettvangi. Reynt er að átta sig á hvernig landið liggur en fornleifar skera sig oft nokkuð úr í  

landslaginu, þar sem þær rísa upp úr yfirborðinu og stangast gjarnan á við legu landsins. Oft 

eru  fornleifarnar  ferhyrndar  eða  rétthyrndar.  Á  Þingvöllum  er  mikið  af  rofabörðum, 

sérstaklega í  útjöðrum skóganna,  sem líta oft  út  fyrir  að vera fornleifar þegar staðið er á 

vettvangi. Hins vegar er mun auðveldara að aðgreina rofabörð frá eiginlegum fornleifum á 

yfirborðslíkani, þar sem rofabörðin falla betur inn í umhverfið og lögun þeirra er sundurleitari. 

Við skimun kortanna er ýmist horft frjálst á kortin eða þau skoðuð skipulega, t.d. einn hektari 

skoðaður í einu. Í þessari vinnu voru fornleifar alfarið teiknaðar upp í landupplýsingakerfum 

en aldrei á vettvangi. Það hefur reynst nákvæmt og fljótlegt en það hefur vanalega tekið innan 

við eina mínútu að teikna eitt fornt mannvirki vandvirknislega í þessari vinnu. Athuganir á 

vettvangi  við  framkvæmd  borkjarnarannsókna  hjálpuðu  þó  til  við  að  móta  uppdrætti  á 

Hrafnabjörgum og Ródólfsstöðum, þar sem trjágróður vex ofan á sumum minjunum.

Greining fornleifa á korti,  sem unnið er með myndmælingum, er mun hentugri  og 

áreiðanlegri  en greining hefðbundinna loftmynda úr flugvélum eða gervihnöttum. Bæði er 

upplausn  kortanna  margfalt  hærri  en  upplausn  loftmynda  og  auk  þess  endurskapa 

yfirborðslíkönin umhverfið og gera grein fyrir afar smáum hæðarójöfnum, sem erfitt getur 

verið að nema á vettvangi.  Annar kostur  yfirborðslíkana er að það er ekki þörf á  góðum 

birtuskilyrðum til að sjá betur einstaka minjar, t.d. með löngum skuggum þegar sól er lágt á 

lofti.  Skuggar  eru  hreinlega  endurskapaðir  í  landupplýsingakerfum  með  því  að  birta 

yfirborðslíkan sem hæðarskyggnu (e.  hillshade) og þannig er einnig hægt að ráða stærð og 

stefnu skugganna.  Í  raun er  hægt að fá sæmilegar  niðurstöður  með lélegum og hreyfðum 

myndum. Eyðibýlið Litla-Hrauntún var einmitt staðsett með korti, sem var unnið úr dimmum, 

hreyfðum myndum teknum á þungbúnum degi snemmsumars 2018 (mynd 3). Sú gagnasöfnun 

var  síður  en  svo  misheppnuð,  því  þó  svo  að  loftkortið  hafi  komið  að  litlu  gagni  var 

yfirborðslíkan þess nógu skýrt til að koma auga á fornminjar, sem voru myndaðar aftur síðar 

við  góð  birtuskilyrði  í  hærri  upplausn  (sjá  umfjöllun  á  bls.  46).  Yfirborðslíkanið  er  því 

mikilvægara en sjálft loftkortið en þó er best að samtúlka hvort tveggja til að útiloka mynstur 

af völdum trjágróðurs eða rofabarða, sem gætu litið út fyrir að vera fornleifar við fyrstu sýn.
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Mynd 3: Samanburður á kortum og yfirborðslíkönum við góð og léleg birtuskilyrði. Þrátt fyrir að nær ekkert 
sjáist á loftkorti frá 2. júní tókst að framleiða yfirborðslíkan, sem sýnir útlínur rétthyrnds, tvískipts mannvirkis. 
Svarta örin vísar á mannvirkið, sem nánar verður fjallað um á bls. 51.

2.2. Hitamyndir
Hitamyndir hafa verið notaðar í  fornleifarannsóknum erlendis í nokkra áratugi en í litlum 

mæli  sökum kostnaðar,  sem veldur  því  einnig að aðferðafræði  bak við notkun hitamynda 

hefur ekki verið þróuð langt. Með auknum tækniframförum á seinustu árum hafa hitamyndir 

þó hægt og rólega tekið að ryðja sér til rúms  (Casana, Kantner, Wiewel og Cothren, 2014; 

Cool,  2015;  Casana  o.fl.,  2017;  Agudo,  Pajas,  Pérez-Cabello,  Redón  og  Lebrón,  2018). 

Hitamyndirnar  eru  á  langbylgju-innrauðri-tíðni  eða  hitainnrauðri  tíðni  og  því  frábrugðnar 
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skammbylgju-innrauðum eða nærinnrauðum myndum,  sem nema t.d.  hlutfall  blaðgrænu  í 

gróðri og geta einnig komið að gagni í fornleifarannsóknum hér á landi (Sveinbjörn Rafnsson, 

1990; Lilja Laufey Davíðsdóttir og Ragnheiður Traustadóttir, 2013).

Grunnhugmyndin á bak við myndir á hitainnrauðri bylgjulengd er að nema fornleifar 

út frá hitanum sem þær geisla frá sér. Sum efni safna og viðhalda hita betur en önnur, líkt og 

hleðslusteinar í byggingum og geta því sést á hitamyndum en ekki á venjulegum ljósmyndum. 

Mismunandi efni og gróður hafa einnig mismunandi eðlisgeislun (e.  emissivity) og geta því 

geislað  mismunandi  yfirborðshita  og  þannig  gefið  vísbendingar  um  fornleifar.  Nytsemi 

hitamyndavéla veltur á ýmsum gróður- og veðurfarsaðstæðum en við ákveðin skilyrði virðist 

mögulegt að koma auga á fornleifar sem eru illsjáanlegar eða leynast jafnvel grunnt undir 

yfirborði  (Prakash,  Sastry,  Gupta og Saraf,  1995).  Hitamyndir  hafa lítið  sem ekkert  verið 

notaðar  við  greiningu  fornleifa  hér  á  landi  fram  að  þessu  en  áður  hafa  fornleifar  á 

Seltjarnarnesi  verið  greindar  á  hitamyndum,  sem  teknar  voru  í  flugvél  við  mælingar  á 

jarðhitasvæðum og skolpútrásum á höfuðborgarsvæðinu (Kolbeinn Árnason, 1996). Í þessari 

vinnu var hitamyndavél notuð í Bárukoti í apríl 2018 (bls.  30), Litla-Hrauntúni í júní 2018 

(bls.  46) og yfir þinghelginni í maí 2019 (bls.  13). Síðan þá hafa vísindamenn frá Indiana í 

Bandaríkjunum  notað  hitamyndavél  til  að  mæla  uppgraftarsvæði  stórs  skála  á  Stöð  í 

Stöðvarfirði undir stjórn Bjarna F. Einarssonar (Bjarni F. Einarsson, 2020, bls. 4).

Söfnun hitamynda með flygildi virkar í grunninn eins og þegar ljósmyndir eru teknar. 

Þó er betra að fljúga þéttar og taka fleiri myndir, sökum lægri upplausnar og hægar, þar sem 

hitamyndir verða frekar hreyfðar en ljósmyndir. Veðurfar hefur áhrif á söfnun hitamynda og 

spilar  sólin  hvað  mest  inn  í  notagildi  þeirra.  Enn  þarf  að  móta  aðferðafræði  kringum 

hitamyndir við íslenskar aðstæður en gögn úr þessari ritgerð benda til að hitamyndir virki best 

þegar sól skín ekki beint á yfirborð jarðar, t.d. eftir sólsetur (sjá bls.  16–20 og bls.  51) en 

sólgeislar jafna út yfirborðshitann og hylja þannig ummerki hita sem kemur úr jörðu.

2.3. Helstu ritheimildir og gögn
Notkun ritheimilda er mikilvæg samhliða notkun flygilda og eru þær notaðar til að ákvarða 

grófa staðsetningu minjastaða og jafnvel eðli og umfang þeirra. Helstu ritheimildir sem stuðst 

er við eru Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns um Árnessýslu (2. bindi) frá árinu 

1711  (JÁM  II),  sóknarlýsing  Þingvalla  árið  1840  (Björn  Pálsson,  1979),  rannsóknarferð 

Brynjúlfs  Jónssonar fornfræðings um Árnessýslu árið  1904  (Brynjúlfur Jónsson, 1905) og 

Þingvöllur  –  Alþingisstaðurinn  forni  eftir  Matthías  Þórðarson  þjóðminjavörð  frá  1945 

(Matthías Þórðarson, 1945). Örnefni eru einnig afar mikilvægar heimildir í þessari ritgerð en 
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helstu heimildarmenn í þeim efnum eru Ásgeir Jónasson frá Hrauntúni (1932, 1939) og Pétur 

Júlíus  Jóhannsson  frá  Skógarkoti  (1983).  Pétur  merkti  á  sjöunda  hundrað  örnefna  inn  á 

loftmyndir á 9. áratug seinustu aldar ásamt því að skrifa ritgerðina Þingvallaþankar (Pétur J. 

Jóhannsson, e.d.). Framlag Péturs er ómetanleg heimild um sögu Þingvallasveitar. Einar Á. E. 

Sæmundsen  þjóðgarðsvörður  hefur  tekið  saman  örnefnaskrár  Péturs,  Ásgeirs  auk  fleiri 

heimildarmanna í sérstaka örnefnaskrá þjóðgarðsins og afhent Landmælingum Íslands, sem 

hefur  gert  þau  aðgengileg.  Sá  sem  þetta  ritar  aðstoðaði  við  lokagerð  á  örnefnaskránni 

samhliða  landvörslu  í  þjóðgarðinum  árið  2017  og  bætti  við  örnefnum  út  frá  lýsingum 

ritheimilda,  jafnt  með  vettvangsferðum  um  þjóðgarðinn  sem  og  með  notkun 

landupplýsingakerfa og loftmynda. Loftmyndir af Þingvöllum frá Samsýn frá árinu 2014 voru 

þá notaðar til að ákvarða staðsetningar eyðibýlanna Kárastaðakots (bls.  29) og Hólkots (bls. 

37). Loftmyndirnar eru í vörslu þjóðgarðsins á Þingvöllum sem veitti aðgang að þeim fyrir 

þessa vinnu. Þá eru gögn frá Landmælingum Íslands (IS 50V) um samgöngur og vatnafar 

notuð í sumum kortum.

2.4. Borkjarnarannsóknir í september 2019
Greining  mögulegra  minjastaða  á  loftkortum  og  yfirborðslíkönum  varð  hvati  að 

borkjarnarannsókn  undir  stjórn  Margrétar  H.  Hallmundsdóttur,  sem  er  umsjónarmaður 

fornleifaskráningarvinnu í þjóðgarðinum sem nú stendur yfir. Sá er þetta ritar fór fjórar ferðir 

með Margréti á slóðir Grímsstaða (bls. 41), Litla-Hrauntúns (bls. 46), Hrafnabjarga (bls. 54), 

Ródólfsstaða (bls. 59) auk Múlakots (bls. 32) dagana 18., 23., 27. og 29. september 2019, þar 

sem borað var í mögulega minjastaði sem sést höfðu á loftkortum og yfirborðslíkönum. Nánar 

er  greint  frá  niðurstöðum borkjarnarannsóknanna í  viðeigandi  köflum. Borkjarnaskrá með 

hnitum er að finna í viðaukaskrá á blaðsíðu 79.
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3. Rannsóknir í Þingvallasveit 2017–2019
Í þessum kafla verður farið yfir býli, eyðibýli og sel í Þingvallasveit. Hver staður fær stutta 

umfjöllun  en  eigin  athugunum er  bætt  við  eldri  heimildir  og  myndir  eru  sýndar  af  þeim 

stöðum sem voru kortlagðir með flygildi árin 2017–2019. Á flestum myndum eru fjögur kort 

sýnd hlið við hlið og sýnir eitt þeirra upprétt loftkort, annað staðsetningu innan sveitar, þriðja 

yfirborðslíkan og hið fjórða uppdrátt fornminja sem sést á loftkorti og yfirborðslíkani. Kaflinn 

skiptist í sex undirkafla og er fyrst fjallað um Þingvelli og þinghelgina. Síðan er getið um 

staði innan Þingvallasigdældarinnar, ofan Almannagjár, ofan Hrafnagjár, í nágrenni Stíflisdals 

og að lokum er getið um möguleg býli á hálendinu inn til Skjaldbreiðar.  Býlin og selin eru 

tekin saman í viðaukaskrá á bls. 75 ásamt hnitum.

3.1. Þingvellir og þinghelgin
Í Íslendingabók er sagt frá Þóri kroppinskeggja sem átti land í Bláskógum og var sakfelldur 

fyrir morð á þræl sínum eða leysingja. Sagt er að land Þóris hafi verið gert upptækt og lagt 

undir nýstofnað alþingi en landið þar í kring var gert að almenningi, þar sem þingmenn hafi 

nýtt skóga og heiðar til viðartöku og hestabeitar  (Íslenzk fornrit  I, bls. 8–9). Landið hefur 

síðan heitið Þingvöllur eða Þingvellir og eru þeir myndaðir af framburði frá Öxará, sem hefur 

runnið niður Almannagjá í mismunandi farvegum. Ekki er ljóst hvort Þórir hafi búið þar sem 

alþingi var stofnað eða hvort hann hafi aðeins átt landið. Þar sem Þingvallabærinn er nefndur 

eftir þinginu mætti álykta að ekki hafi verið búið þar fyrir stofnun alþingis, því væri bærinn 

eldri  en þingið hefði það frekar dregið nafn sitt af  bænum og heitið Bláskógaþing  (Adolf 

Friðriksson og Orri Vésteinsson, 1998, bls. 5). Vellirnir hafa þó náð mun lengra til suðurs við 

landnám  en  þeir  gera  nú.  Mikill  hluti  þeirra  hefur  sigið  ofan  í  Þingvallavatn  vegna 

flekahreyfinga  og  væntanlega  einnig  þær  fornleifar  sem  þar  gætu  hafa  verið.  Stór  hluti 

Þingvallatúns sökk til dæmis undir vatn í Suðurlandsskjálftanum 1789 (Vigfús Guðmundsson, 

1950). Aðrir hlutar Þingvallatúns ná einnig yfir hraunklappir og bendir fornleifarannsókn við 

Þingvallakirkju 1999 til þess að þar hafi jarðvegi verið komið á af manna völdum þegar á 11. 

öld (Orri Vésteinsson, 2004).

Elstu mannvirki sem tengjast fastri búsetu á Þingvöllum gætu verið í Miðmundatúni, 

skammt sunnan við Þingvallakirkjugarð (mynd 4). Guðmundur Einarsson, sem var prestur á 

Þingvöllum  1923–1928,  skrifar  að  hann  sjái  greinileg  ummerki  allstórrar  þingbúðar  í 

Miðmundatúni, og sunnan hennar hleðslur eftir a.m.k. tvö stór hús  (Guðmundur Einarsson, 

1942, bls. 39). Búðin allstóra er sjáanleg á korti Guðmundar Davíðssonar þjóðgarðsvarðar af 

þinghelginni frá 1944 (Guðmundur Davíðsson, 1944, bls. 4) en ekki á öðrum kortum, t.d. hjá 
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Matthíasi Þórðarsyni þjóðminjaverði (1945). Þegar jarðstrengur var lagður í túnið 1957 kom í 

ljós 11. aldar biskupsbagall og fornlegur hnífur, ásamt ummerkjum gólflags, sem er 5–6 sm 

þykkt, en einnig vottaði fyrir gólflagi annarrar byggingar  („Áður óséð koparskraut finnst í 

fornum  húsgrunni  í  Þingvallatúni“,  1957;  Kristján  Eldjárn,  1970).  Rannsóknir  á  vegum 

Fornleifastofnunar  Íslands laust eftir  aldamótin 2000 vörpuðu ljósi  á þykkan og voldugan 

vegg sem tilheyrði  byggingu ásamt  þéttu,  dökkgráu gólflagi.  Þyrping annarra  mannvirkja 

leyndist  nálægt  veggnum í  túninu  en  ekki  var  hægt  að  skera  úr  um hvort  veggurinn  og 

minjarnar tilheyrðu þinghaldi eða fastri  búsetu  (Adolf Friðriksson o.fl.,  2006, bls. 26–29). 

Borkjarnarannsókn, undir stjórn Margrétar H. Hallmundsdóttur sumarið 2019, sýndi fram á 

með borkjarnasýnum að gólflag þetta er í kringum 30 metrar að lengd. Jarðsjármælingar sama 

sumar  gáfu  einnig  til  kynna stærð  og lögun vegghleðslunnar.  Rannsóknir  Margrétar  gáfu 

sterkar vísbendingar um að stór skáli sé í Miðmundatúni ásamt öðrum byggingum, sem gætu 

tengst  fyrstu búsetu  á  Þingvöllum  („Áður óþekktar  minjar  bætast  við“,  2019;  Margrét  H. 

Hallmundsdóttir, óútgefið). Þó er enn óvíst hvort kom á undan: bærinn eða þingið.

Kirkja  hefur  lengi  verið  á  Þingvöllum.  Fyrst  er  getið  um  kirkju  á  staðnum  í 

Hungurvöku en þar er greint frá miklu óveðri árið 1118 sem braut kirkjuna (Byskupa sögur I, 

bls. 14). Þingvallakirkja var eina sóknarkirkjan í Þingvallasveit og virðist hún lengi hafa haft 

mikil ítök í sveitinni. Hún virðist þegar hafa átt Bláskóga á 15. öld þegar hún skipti á hluta 

þeirra við Skálholtsbiskupsstól  (DI IV,  bls. 731). Hjáleigur sveitarinnar voru flestar í eigu 

Þingvalla.  Sumar  hjáleigurnar  skiptust  á  að  vera  hjáleigur  og  sel,  líkt  og  Hrauntún og 

Svartagil. Þingvellir áttu einnig ónefnt  sel við austurbakka Öxarár, skammt ofan Öxarárfoss 

og Fornasel, norðan Arnarfells (bls. 23). 

Þingvallabær og þinghelgin voru kortlögð með flygildi  10.  júní  2017.  Svæðið  var 

kortlagt á ný 5. maí 2019 en þá var svæðið stærra, um 0,8 km2 og náði frá Þingvallavatni til og 

með furulundinum norðan Öxarárfoss (mynd 4). Loftkort og yfirborðslíkön úr þessum ferðum 

hafa  verið  notuð  af  Margréti  H.  Hallmundsdóttur  fornleifafræðingi,  sem  hefur  unnið  að 

fornleifaskráningu á Þingvöllum undanfarin ár. Gögnin hafa nýst henni til að staðsetja fjölda 

áður óþekktra minja í þinghelginni, sem sjást illa á yfirborðinu og var tilvist margra þeirra 

staðfest í borkjarnarannsókn sumarið 2019 (Margrét H. Hallmundsdóttir, óútgefið).
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Mynd 4: Þingvellir og hluti þinghelginnar, kortlagt 5. maí 2019. Óbirt vinnugögn Margrétar H. 
Hallmundsdóttur sýnd, með leyfi. Rauðlituð svæði sýna líklegan skála í Miðmundatúni auk gruns um fornleifar á  
Lögbergi (bls. 16), suðvestan Njálsbúðar (bls. 17) og í Þingvallakirkjugarði (bls. 19).

Hitamyndir voru teknar  yfir  þinghelginni  við sólarupprás og sólarlag 5.  maí 2019. 

Hitamyndirnar,  sem teknar  voru  um morguninn,  sýndu mjög  vel  hæðarójöfnur  og  útlínur 
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fornleifa sem sjást á yfirborðinu. Hitamyndir teknar eftir sólarlag sýndu hins vegar annars 

konar útlínur, sem gætu verið vísbendingar um fornleifar undir yfirborðinu. Hér verður fjallað 

um þess konar vísbendingar á Lögbergi, í mýrinni suðvestan Njálsbúðar og í suðausturhorni 

Þingvallakirkjugarðs. Staðirnir eru merktir á mynd 4.

3.1.1. Hleðsla á Lögbergi

Á eystri barmi Almannagjár er Lögberg opinberlega merkt en ekki verður afstaða tekin með 

eða á móti því í þessari ritgerð. Jón Ólafsson frá Grunnavík lýsir þar hálfhringlaga mannvirki 

árið 1724, sem var hlaðið úr stórum, ferköntuðum hraunsteinum og hann telur vera leifar 

Lögbergs eða lögréttu. Hann velti nokkrum steinum úr mannvirkinu niður gjárhallinn sama ár 

og  notaði  sem  stiklusteina  yfir  Öxará  (Matthías  Þórðarson,  1945,  bls.  157).  Sigurður 

Vigfússon fornfræðingur lýsir hleðslu eða upphækkun á sama stað, sem er að hans sögn um 

17x20 metrar að stærð.  Sigurður gróf tvo könnunarskurði í  kross í mannvirkið árið 1880. 

Neðst í A–V skurðinum kom hann niður á mikla grjóthleðslu, tæplega tveggja metra breiða og 

eins metra háa. Mikla grjóthleðslu var einnig að finna í suðurenda N–S skurðarins auk þykks 

öskulags við bergið. Við miðju A–V skurðarins kom hann auga á lítinn grjótbálk en annars 

virtist mannvirkið hafa verið fyllt upp af jarðvegi  (Sigurður Vigfússon, 1881, bls. 14–17). 

Matthías Þórðarson þjóðminjavörður mælir stærð mannvirkisins um 21x20 metra þar sem það 

er mest og segir það „hið langstærsta mannvirki, sem sýnilegar leifar eru af frá fornöld“ innan 

þinghelginnar (1945, bls. 152–153). Við rannsóknir Fornleifastofnunar Íslands á Þingvöllum 

2005 var grafið ofan í hluta A–V skurðar Sigurðar Vigfússonar, vestan miðju. Engir gripir eða 

mannvistarlög fundust í skurðinum en nær miðju var dálítið hrafl af steinum, sem gætu hafa 

verið leifar litla grjótbálksins sem Sigurður Vigfússon hafði áður lýst (Adolf Friðriksson o.fl., 

2005, bls. 11).

Mannvirkið ofan á hallinum sést vel á loftkorti, yfirborðslíkani og hitakorti. Á loftkorti 

sést greinilega hringlaga grasblettur á annars gróðurlítilli klöpp. Yfirborðslíkan sýnir þá vel að 

þarna mótar fyrir stóru hringlaga eða sporöskjulaga mannvirki, um 22x20 metrum að stærð 

þar sem það er mest og innan þess sjást fyrri könnunarskurðir. Hitakort, unnið úr hitamyndum 

teknum eftir sólsetur 5. maí 2019, sýnir glöggt mun á hita í mannvirkinu. Yfirborðið er örlítið 

kaldara í hálfhring í neðri helmingi mannvirkisins en efst á hallinum er yfirborðshitinn hærri. 

Sennileg útskýring á hitamuninum er sú að jörðin, þar sem jarðvegur er þykkur, er lengur að 

hitna  en  þar  sem  jarðvegur  er  þunnur  og  stutt  er  niður  á  klöpp.  Gæti  þetta  verið 

uppfyllingarefnið sem Sigurður Vigfússon lýsir. Skil kaldara og heitara yfirborðs eru einnig 

hér um bil þar sem grjóthraflið, eða litla grjótbálkinn, í miðju mannvirkisins er að finna.
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Mynd 5: Hleðsla á Lögbergi. 

3.1.2. Mýrin suðvestan Njálsbúðar

Landrek seinustu alda, ásamt hækkun vatnsborðs í kjölfar vatnsaflsvirkjana í Soginu, hefur 

valdið því að landið suðvestan Njálsbúðar hefur orðið að mýrlendi. Þar merkir Guðmundur 

Davíðsson þjóðgarðsvörður þrjár þingbúðir í minni kantinum á kort í bók sinni Leiðsögn um 

Þingvelli við Öxará (1944, bls. 4) en þær eru t.a.m. ekki á uppdrætti Matthíasar Þórðarsonar 

(1945).  Fjarsjármælingar  voru  framkvæmdar  á  vegum  Fornleifastofnunar  Íslands  í  hluta 

mýrarinnar árið 2002, sem sýndu reglulega viðnámsójöfnu. Könnunarskurður í mýrinni það ár 
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leiddi  í  ljós  vegghleðslu,  sem er  talin  vera  úr  áður  óþekktri  þingbúð  (Adolf  Friðriksson, 

Garðar Guðmundsson og Roberts, 2002, bls. 37–38).

Mynd 6: Mýrin suðvestan Njálsbúðar. Örvarnar vísa til hugsanlegra fornleifa.

Engar fornleifar sjást í mýrinni á loftkortum flygildis en á yfirborðslíkönum má greina 

þrjár mjög óljósar upphækkanir, sem gætu hugsanlega verið af manna völdum. Hitakort af 

mýrinni  kvöldið 5.  maí  2019 er  öllu  áhugaverðara en sólgeislar  höfðu þá hitað vatnið úr 

mýrinni upp allan daginn. Þegar vatnið var tekið að kólna um kvöldið var hægt að sjá móta 

fyrir útlínum hugsanlegra fornleifa ofan í mýrinni. Syðst má greina um 20 metra aflangar og 

bogadregnar útlínur hugsanlegs mannvirkis, sem snýr SV–NA og við norðurenda þess má sjá 
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móta fyrir hluta annars hugsanlegs mannvirkis, sem snýr hornrétt á hitt. Á svæðinu þar sem 

fjarsjármælingar  voru framkvæmdar 2002 og könnunarskurður  grafinn  má sjá  dauf  skil  á 

yfirborðshita, sem er aðeins 0,3°C. Þessi hitaójafna er, að því er virðist vera, um 45 metrar að 

lengd. Útlínur hennar passa við útlínur fjarsjármælinganna 2002 þegar þær eru lagðar yfir 

hitakortið. Austan af þessari ójöfnu má sjá móta fyrir útlínum hringlaga mynsturs, sem er um 

sjö  metrar  að  þvermáli.  Ef  hér  eru  fornleifar  væri  stærri  hitaójafnan  frekar  vottur  um 

búðaþyrpingu  heldur  en  eitt  risavaxið  mannvirki.  Stefna  ójöfnunnar  er  samskonar  og  á 

búðaþyrpingunum norðan mýrarinnar.

3.1.3. Suðausturhorn Þingvallakirkjugarðs

Viðnámsmælingar voru framkvæmdar í Þingvallakirkjugarði samhliða fornleifarannsókn við 

Þingvallakirkju árið 1999. Í suðausturhorni kirkjugarðsins kom í ljós hátt viðnám á reglulegu 

svæði, sem er um 7x3 metrar að stærð og snýr austur–vestur. Viðnámsójafnan er talin geta 

verið af náttúrulegum orsökum en hugsanlega gæti hún verið til marks um fornleifar tengdar 

búskap eða jafnvel fyrri Þingvallakirkju  (Horsley, 1999, bls. 39). Loftkort frá 5. maí 2019 

sýnir að gras er ekki tekið að grænka á ákveðnum blettum í kirkjugarðshorninu en slíkt getur 

gerst  þar  sem  jarðvegur  er  þunnur.  Ekkert  er  að  sjá  á  yfirborðslíkani,  að  legsteinum 

undanskildum.  Á  hitakorti  eru  hins  vegar  tvær  hitaójöfnur,  sem  gætu  mögulega  bent  til 

fornleifa. Önnur hitaójafnan er þar sem viðnámsójafnan var greind árið 1999. Þar er yfirborð 

kaldara á um 8,5x3,5 metra rétthyrndum fleti og umhverfis það er yfirborðið örlítið heitara, 

líkt og um útveggi mannvirkis er að ræða. Ef svo er raunin gæti mannvirkið verið allt að 10 

metrar að lengd. Önnur hitaójafna er norðaustur af þessu. Hún er hringlaga og um sex metrar í 

þvermál.

Ekki verður fullyrt að hitaójöfnurnar í kirkjugarðinum, mýrinni og innan hleðslunnar á 

Lögbergi séu til marks um fornleifar. Aftur á móti hafa hitamyndirnar numið sömu ummerki 

og hafa komið fram við uppgrefti og hefðbundna fjarkönnun. Bendir það til að hitamyndir geti 

haft gildi sem sjálfstæð fjarkönnunaraðferð.
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Mynd 7: Suðausturhorn Þingvallakirkjugarðs.

3.2. Þingvallasigdældin

3.2.1. Vatnskot

Tveimur kílómetrum austan Þingvallabæjar er  Vatnskot  (mynd  8).  Kotsins er  fyrst  getið  í 

máldagakveri Odds Einarssonar frá um 1600 sem einni af hjáleigum Þingvalla (AM 66 a 8vo) 

og var kotið enn í byggð við skrif Jarðabókarinnar árið 1711 (JÁM II, bls. 363). Vatnskot var 

í  stopulli  byggð  á  18.  og  19.  öld.  Byggð  er  sögð  hafa  lagst  af  í  Vatnskoti  í  kjölfar 
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Suðurlandsskjálftanna árið 1789 en þá sökk land mikið í Vatnskoti og tún hjáleigunnar spilltist 

af tjörnum sem komu upp í því (Vigfús Guðmundsson, 1950). Byggð var aftur komin á árið 

1840 og segir í sóknarlýsingu Þingvalla það ár að Vatnskotsbændur hafi stundað seljabúskap í 

Sigurðarseli í skógunum skammt vestan Hrafnagjár (Björn Pálsson, 1979, bls. 182). Ekki er 

þó greint frá hversu langt er síðan selið var í notkun en félagið Ferlir gekk fram á rústir þess  

árið 2011  (Ómar Smári Ármannsson, 2011b).  Á seinni helmingi 19. aldar er Vatnskot mest 

notað sem þurrabúðir frá Þingvöllum en árið 1911 er Vatnskot byggt að nýju og þar búið til 

1966 (Björn Th. Björnsson, 1987, bls. 139–140).

Mynd 8: Vatnskot, kortlagt 15. apríl 2018 kl. 07:40.
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Vatnskot var kortlagt í lygnu veðri fyrir sólarupprás og við þær aðstæður sást vel ofan í 

Þingvallavatn. Því var hægt að endurskapa landslagið undir vatnsborði. Fornleifar voru alfarið 

teiknaðar upp í landupplýsingakerfum með því að skima frjálst yfir kortin (mynd  8). Fyrri 

uppdrættir af Vatnskoti voru ekki hafðir til hliðsjónar. Sjáanlegar minjar á yfirborði eru flestar 

frá 19. og 20. öld en einnig var hægt að teikna upp hluta túngarðs, sem fór undir vatn árið  

1789 og sést vel á yfirborðslíkani. Garðurinn nær niður á 2,8 metra vatnsdýpi og gefur til  

kynna að landið hafi sigið um 2,5 metra það ár (Kristján Sæmundsson, 2002, bls. 58).

3.2.2. Kolgrafir

Einhvers  staðar  milli  Vatnskots  og  Þingvalla  var  tómthúsið  Kolgrafir,  sem  var  í  ábúð  í 

skamman tíma um miðbik 19. aldar. Nákvæm staðsetning Kolgrafa er ókunn en nafngiftin 

gæti  hafa  tekið  mið  af  örnefninu  Kolgrafarhól  mitt  á  milli  Vatnskots  og  Þingvallabæjar. 

Ábúendur Kolgrafa fluttu úr tómthúsinu um 1845 og byggðu hjáleiguna Arnarfell  úr eyði 

(Matthías Þórðarson, 1945, bls. 86).

3.2.3. Böðvarshóll

Rúmum  tveimur  kílómetrum  austan  Vatnskots,  skammt  frá  Vellankötlu,  var  hjáleigan 

Böðvarshóll (mynd 9) við samnefndan hól. Í Jarðabókinni er getið um að þar hafi verið býli 

löngu fyrir manna minni í byrjun 18. aldar, sem var nefnt eftir Böðvari nokkrum. Þar reyndi 

maður að nafni Sæfinnur að koma upp býli í kringum árið 1680 en dó þar eftir aðeins hálfs árs 

búsetu (JÁM II, bls. 362–363). Sá sem þetta ritar hefur áður gengið um Böðvarshól en líkt og 

með Vatnskot byggir uppdráttur fornleifa alfarið á loftkorti og yfirborðslíkani. Eina sjáanlega 

rústin við hólinn er fjárhúsrúst, sem var hlaðin af Vatnskotsbændum við lok 19. aldar (Björn 

Th. Björnsson, 1987, bls. 167). Þarna hefur trjágróður tekið vel við sér og gerir það skimun 

fornleifa á kortum erfiða. Hvorki er hægt að sjá bæjarrúst Sæfinns á kortum né neinar eldri 

bæjarrústir en trjágróður hefur verið fjarlægður af fjárhúsrústinni. Norðan hennar virðist sem 

það móti fyrir útlínum fornleifa á yfirborðslíkani en á loftkorti sést að þarna er aðeins um 

hraunklöpp að ræða. Sýnir þetta mikilvægi þess að samtúlka loftkort og yfirborðslíkan.
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Mynd 9: Böðvarshóll, kortlagður 15. apríl 2018 kl. 07:20.

3.2.4. Fornasel

Við vatnið sunnan Böðvarshóls, norður undir Arnarfelli og við rætur Hrafnagjár, er Fornasel 

(mynd 10). Selið er merkt á kort sem fylgir sóknarlýsingu Þingvalla 1840 og þar er selið talið 

hafa verið notað frá Þingvöllum  (Björn Pálsson, 1979) en hversu langt mun síðan er ekki 

vitað. Lítið fór fyrir rústum Fornasels þegar horft var á þær fyrir ofan Hrafnagjá, þar sem 

flygildinu var komið fyrir. Rústir Fornasels eru þó vel sjáanlegar á yfirborðslíkani, þar sem 

það var teiknað upp og þar sést að selið skiptist í þrjú hólf. Miðhólfið er þar stærst en veggir  

þess gætu verið bogadregnir. Tvær tóftir eru við vesturenda selsins og gætu þær mögulega 

verið sambyggðar.  Þær gætu verið stekkur eða annars konar aðhald samtíma Fornaseli  en 
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Ómar Smári Ármannsson  (2011c) bendir á að síðarnefndu tóftirnar gætu einnig verið eldri 

minjar. Ómar telur útlit Fornasels líkt Sigurðarseli,  sem hann staðsetur um fjóra kílómetra 

norðaustar, skammt vestan Hrafnagjár. Gæti það bent til svipaðs aldurs seljanna tveggja að 

hans mati. Gjásprungur hafa myndast umhverfis selið og hætta er á að þær gliðni frekar í 

framtíðinni og geti því raskað minjum Fornasels.

Mynd 10: Fornasel, kortlagt 15. apríl 2018 kl. 07:00.

3.2.5. Skógarkot

Rúmum tveimur kílómetrum norðan Vatnskots er  Skógarkot (mynd 11). Þessarar hjáleigu er 

fyrst getið í  visitasíu Þórðar Þorlákssonar árið 1679 (Bps. AII 11, bls. 299) og er hún enn í 

byggð við skrif Jarðabókarinnar (JÁM II, bls. 364–365). Skógarkot fór í eyði 1936 og voru 
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bæjarhúsin rifin þremur árum síðar til að fyrirbyggja ólifnað eftir að meðvitundarlaus maður 

fannst  í  bæjarhúsinu (Halldór  Jónasson,  1941).  Minjar  Skógarkots  voru  teiknaðar  út  frá 

loftkorti og yfirborðslíkani með því að skipta kortunum í 50x50 metra reiti og taka einn reit 

fyrir í einu. Niðurstöður voru svipaðar uppdrætti Björns Th. Björnssonar (1987, bls. 146) en 

uppdráttur hans var ekki hafður til hliðsjónar. Einnig voru minjar nyrst í túninu teiknaðar upp 

sem voru ekki á uppdrætti Björns en þær hafa ekki verið athugaðar á vettvangi.

Í korti sem fylgir sóknarlýsingu Þingvalla árið 1840 er bærinn sagður hafa átt sel við 

Selhóla, um 2,3 km norðaustan bæjarins (Björn Pálsson, 1979). Selið sjálft hefur ekki verið 

staðsett og ekki er vitað um aldur þess. Á 19. og 20. öld nýttu Skógarkotsbændur sér fjárhelli 
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Mynd 11: Skógarkot, kortlagt 10. júní 2017 kl. 11:15. Svartar örvar benda á selstöður og fjárhella kotsins auk 
áður óskráðra minja nyrst í bæjartúninu.



á Hellishæð, rúmum kílómetra sunnan Selhóla. Skammt sunnan Skógarkots er þá annar hellir 

með garðhleðslu  innan í,  sem hefur  væntanlega  verið  nýttur  sem fjárhellir  fyrr  á  tímum. 

Ásgeir Jónasson í Hrauntúni fann þann helli á nýjan leik sem barn í upphafi 20. aldar og fékk 

hellirinn nafnið Hallshellir í höfuðið á enska rithöfundinum Hall Caine, sem sótti hellinn heim 

(Ásgeir  Jónasson,  1939,  bls.  153).  Hellirinn  er  nú  nefndur  Ásgeirshellir eftir  Ásgeiri 

Jónassyni.

3.2.6. Þórhallsstaðir

Um 600 metrum austan Skógarkots eru Þórhallsstaðir (mynd 12) eða Þórhallastaðir.  Nafnið 

tengist Ölkofra þætti, sem fjallar um Þórhall „ölkofra“ sem býr á Þórhallsstöðum í Bláskógum 

en  ekki  er  sagt  nánar  frá  staðsetningu  bæjarins  í  sögunni.  Það er  alls  ekki  sjálfgefið  að 

Þórhallur, ef hann var í raun og veru til, hafi búið á þessum stað en ekki annars staðar, eins og 

í Skógarkoti eða lengra uppi í hrauninu, þar sem hann vann til kolagerðar (Íslenzk fornrit XI, 

bls. 83–85). Í  Jarðabókinni er  sagt frá munnmælum um að hinir  fornu Þórhallsstaðir  hafi 

verið þar sem Skógarkot er nú. Samkvæmt Jarðabókinni var búið á þessum stað 1695–1704 

og bærinn kallaður Ölkofrastaðir eða Ölkofra  (JÁM II, bls. 364) en síðar varð staðurinn að 

stekkjartúni frá Skógarkoti og var kallaður Gamli-Stekkur (Ásgeir Jónasson, 1939, bls. 152).

Sjáanlegar minjar á yfirborðinu tengjast flestar búskap Skógarkotsmanna á 19. og 20. 

öld. Þar hefur verið ræktað tún sem helst enn og á því er nokkuð heillegt fjárhús. Brunnur er á 

miðju túninu og einnig er annar náttúrulegur brunnur í dæld, Ölkofradal, vestan túnsins. Lítill 

túngarður hefur verið hlaðinn umhverfis túnið en hann er víða horfinn undir gróður. Norðan 

fjárhússins sést móta fyrir leifum ferhyrnds mannvirkis. Gæti það annaðhvort verið kálgarður, 

sem Skógarkotsbóndi  hlóð  úr  veggjarústum Ölkofrastaða  um aldamótin  1900  (Brynjúlfur 

Jónsson, 1905, bls. 46) eða Gamli-Stekkur (Ásgeir Jónasson, 1939, bls. 152). Athygli vekur 

þó að mannvirkjaleifarnar standa ofan á yfir metra hárri upphækkun, mögulega manngerðum 

bæjarhól, með tilheyrandi rannsóknarmöguleikum.
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3.2.7. Hrauntún

Tveimur og hálfum kílómetrum norðan Þórhallsstaða er Hrauntún (mynd 13), sem er aðeins 

„örnefni eitt í skóginum“ í Jarðabókinni 1711. Þar átti þó að hafa verið byggð fyrir pláguna 

miklu  en  staðurinn  varð  síðar  að  seli  frá  Þingvöllum  (JÁM II,  bls.  366).  Árið  1830 var 

Hrauntún byggt að nýju sem hjáleiga Þingvalla. Í tímaritsgreininni Hrauntúns þætti frá 1952 

segir samtímamaður eins Hrauntúnsbóndans að nýi bærinn hafi verið byggður ofan á gömlu 

seljarústunum og lítill túnblettur hafi verið við selið, sem gaf fimm hesta af töðu. Í grennd við 

selið hafi þá verið leifar eyðibýlisins, sem talið var hafa farið í eyði í plágunni miklu og var  
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Mynd 12: Þórhallsstaðir, kortlagðir 16. október 2018 kl. 16:00. Mögulegur bæjarhóll er litaður gegnsær. Ofan á  
honum er annaðhvort kálgarður eða stekkur. Austan bæjarhólsins er brunnur og umhverfis túnið er lítill 
túngarður, sem lítur út eins og svört strik á korti.



kallað  Gamla-Hrauntún  (Kolbeinn Guðmundsson, 1952, bls. 214). Óljóst er hvort hér sé átt 

við Hrauntún eða eyðibýlið Litla-Hrauntún, þremur kílómetrum norðaustar, sem nánar verður 

greint  frá  á  blaðsíðu  46.  Hrauntúnsbændur  nýttu  sér  fjárhellinn  Gapa  tæpum  tveim 

kílómetrum suðaustan bæjarins.  Í  Hrauntúni  bjuggu þrjár  kynslóðir  feðga í  104 ár þar  til 

byggð  var  aflögð  árið  1934  í  kjölfar  þjóðgarðsstofnunar  fjórum  árum  áður.  Bæjarhús 

Hrauntúns var rifið 1939 samhliða Skógarkoti (Halldór Jónasson, 1941).

Mynd 13: Hrauntún, kortlagt 10. júní 2017 kl. 12:20. Svört ör bendir á Gapa, þar sem Hrauntúnsbændur voru 
með fjárhelli. Rauðir hringir eru dregnir umhverfis áður óskráðar minjar á bæjartúninu.

Í Hrauntúni eru sjáanlegar leifar margra rústa og voru þær teiknaðar upp út frá kortum 

með því að taka kerfisbundið fyrir 50x50 metra svæði í einu. Fyrri uppdrættir af bænum voru 

ekki hafðir til hliðsjónar, t.d. uppdráttur Björns Th. Björnssonar  (1987, bls. 158). Teikning 
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fornleifanna í landupplýsingakerfum leiddi einnig í ljós fleiri fornleifar en sjást á uppdrætti 

Björns en þær hafa þó ekki verið skoðaðar á vettvangi. Þar á meðal eru tóftir í norðvesturhluta 

túnsins og ein stök í austurhluta þess. Einnig eru margar grjóthrúgur dreifðar víða um túnið, 

sem gætu  verið  til  komnar  vegna stækkunar  þess  og viðhalds.  Halldór  Jónasson,  seinasti 

ábúandi  Hrauntúns,  bað  Þingvallanefnd  þó  einnig  um  að  hlaða  grjóthrúgur  úr  útihúsum 

bæjarins, gróðursetja jurtir í þeim og gera Hrauntún að skrúðgarði (Halldór Jónasson, 1941).

3.3. Vestan sigdældarinnar

3.3.1. Heiðarbær, Skálabrekka og Móakot

Fjögur lögbýli eru ofan Almannagjár og á þeim er enn búið. Syðst er  Heiðarbær,  þar sem 

Hrolleifur Einarsson er sagður hafa búið og er landnám hans talið hafa náð frá Öxará og suður 

fyrir Heiðarbæ (Íslenzk fornrit I, bls. 391). Heiðarbær átti sel við Selbrúnir í hlíðunum norðan 

bæjarins  („Heiðarbær  1“,  e.d.,  bls.  2).  Norðaustan  Heiðarbæjar  er Skálabrekka,  þar  sem 

Landnámabók getur þess að Ketilbjörn hinn gamli hafi reist sér skála á leið sinni til að nema 

land  á  Mosfelli  í  Grímsnesi  (Íslenzk  fornrit  I,  bls.  385).  Áin  Móakotsá  rennur  sunnan 

Skálabrekku en hún er kennd við hjáleiguna Móakot, sem var í byggð á miðri 19. öld og fór í 

eyði um 1865  (Hjörtur Björnsson, 1937, bls. 165; „Skálabrekka 1“, e.d., bls. 4). Rústir eru 

sjáanlegar  við  árbakka  Móakotsár,  Skálabrekkumegin,  nokkuð  skammt  frá  Þingvallavatni 

(Jóhannes  Sveinbjörnsson,  munnleg  heimild,  febrúar  2020).  Bæjarrúst  Móakots  var  skráð 

ásamt útihúsum af nemendum í fornleifafræði við Háskóla Íslands árið 2004, í trjáreit austan 

Móakotsárfoss. Var það hluti af vettvangsnámskeiði sem var haldið í kjölfar svæðisskráningar 

fornleifa  í  Þingvallasveit  þar  um  kring  árið  áður  (Guðrún  Alda  Gísladóttir  og  Orri 

Vésteinsson, 2003).

3.3.2. Kárastaðir og Kárastaðakot

Tæpum þremur kílómetrum norðaustan Skálabrekku  eru  Kárastaðir, sem eru enn í byggð í 

dag.  Kárastaðabændur  stunduðu  seljabúskap  í  Seldal,  suðvestan  bæjarins  og  var  það 

einfaldlega nefnt Selið („Kárastaðir“, e.d., bls. 3). Eyðihjáleiga Kárastaða, Kárastaðakot, var 

byggð  upp  úr  stekk  bæjarins  milli  1685–1691  (JÁM  II,  bls.  369).  Mögulegar  rústir 

Kárastaðakots sáust á loftmyndum Samsýnar í október 2019 fyrir tilviljun við skrásetningu 

leiða á Þingvöllum (mynd  14). Rústirnar hafa ekki verið heimsóttar á vettvangi og frekari 

rannsókna er þörf til að ákvarða hvort þær séu í raun bæjarstæði. Rústirnar, sem eru mitt á  

milli Kárastaða og Brúsastaða, eru sambyggðar og þeim svipar nokkuð til Bárukots (mynd 15) 

í útliti. Kárastaðakot og Bárukot voru byggð og fóru í eyði á sama áratugnum.
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Mynd 14: Kárastaðakot. Mögulegar rústir Kárastaðakots teiknaðar 26. október 2019 á loftmyndum Samsýnar 
frá 2014.

3.3.3. Brúsastaðir

Tveimur og hálfum kílómetrum norðaustan Kárastaða eru Brúsastaðir og eru þeir enn í byggð. 

Land  Brúsastaða  nær  að  vesturbakka  Öxarár  og  því  er  stór  hluti  alþingis  á  Þingvöllum 

tæknilega  í  landi  Brúsastaða.  Í  Vilkinsmáldaga á  14.  öld  eru  Þingvellir  sagðir  eiga  í 

Brúsastöðum (DI XV, bls. 93–94). Í bæjartúninu er getið um svokallaða hoftóft, sem grafið 

var í seint á 19. öld og meintan blótstein (Brynjúlfur Jónsson, 1895, bls. 21).

3.3.4. Bárukot

Öðrum  tveimur  og  hálfum  kílómetrum  norðaustan  Brúsastaða  eru  Grímsstaðir  (eða 

Grímastaðir) sem  nánar  verður  fjallað  um  á  blaðsíðu  41.  Rúmum  kílómetra  sunnan 

Grímsstaða eru rústir Bárukots (mynd  15), sem var byggt í um átta ár milli 1684–1692. Þá 

þóttu  landkostir  á  Grímsstöðum  lakari  til  búsetu.  Bárukot  fékk  fljótlega  viðurnefnin 

Þverspyrna og Fótakefli (JÁM II, bls. 367) líkt og ferðalangar hafi gjarnan hrasað um tóftirnar 

á  leið  sinni  þar  um.  Matthías  Þórðarson  þjóðminjavörður  mælir  um  1250  metra  milli 

Grímsstaða  og  Bárukots  og  lýsir  kotinu  sem „ferhyrndri  hvirfingu,  9x11 m að stærð,  og 

girðing vestan við, líklega fyrir fé. Dálítið suðvestar er hraungrýtistóft niðurfallin; hefur þar 

verið smákofi fyrir skepnur“ (Matthías Þórðarson, 1945, bls. 86).

Bárukot var fyrsta býlið á Þingvöllum sem var myndað með hitamyndavél í þessari 

vinnu. Það var ekki heimsótt  á vettvangi en lagt var við vegkant og flygildið látið fljúga 

rúman kílómetra að því. Hitamyndirnar voru teknar í byrjun apríl 2018 um miðjan dag í sól og 
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frosti. Veggir bæjarrústarinnar eru mjög greinilegir á myndunum þar sem sólin skín á þá úr 

suðri og þeir draga hitann í sig. Lítil smátóft er 100 metrum norðan bæjarins en hennar er ekki 

getið  í  lýsingu Matthíasar Þórðarsonar.  Mitt  á milli  bæjarins og smátóftarinnar má greina 

rétthyrnt mynstur sem líkist útlínum mannvirkis. Það gæti þó allt eins verið rofabarð en þar 

sem ekki voru teknar ljósmyndir af Bárukoti er ekki hægt að samtúlka ljós- og hitamyndir. 

Rúmum 50 metrum suðvestan bæjarins er lítil rétt í hraunsprungu. Hún er utan hitakortsins en 

sést glöggt á loftmyndum Samsýnar frá 2014.

Mynd 15: Bárukot, kortlagt 5. apríl 2018 kl. 15:00. Hitakort: gulur litur táknar hærri hita. Sól skín úr suðri og 
hitar upp nyrðri bakka lækjarfarvegsins og veggi bæjarrústarinnar.

31



3.3.5. Svartagil

Tveimur  og  hálfum  kílómetrum  norðaustan  Grímsstaða  er  Svartagil,  sem  var  enn  önnur 

hjáleiga Þingvallabæjar en varð síðar að sjálfstæðu býli. Hennar er fyrst getið í máldagakveri 

Odds Einarssonar um árið  1600 en þá var Svartagil  sel  frá Þingvöllum  (AM 66 a 8vo).  Í 

Jarðabókinni er sagt að þar hafi byggð komist á aftur um árið 1684 (JÁM II, bls. 367). Breskt 

og síðar bandarískt setulið hafðist við í Svartagili í seinni heimsstyrjöldinni og brotlenti þar 

bandarísk sjóflugvél árið 1942 með þeim afleiðingum að einn úr áhöfninni fórst. Reykvísk 

ungmenni  kveiktu  í  bæjarhúsum  Svartagils  1957  („Hann  flytur  nú  úr  fjárhúsinu  í  ‘Nýtt 

Svartagil’“, 1957). Bærinn var endurbyggður en fór í eyði árið 1973 og voru bæjarhúsin rifin.

3.3.6. Múlakot

Austan Svartagils, við rætur Ármannsfells, er eyðihjáleigan Múlakot (mynd 16). Eina heimild 

um byggð þar er í Jarðabókinni en þar er þess getið að þar hafi verið búið í eitt ár milli 1681 

og 1682. Kotið er sagt hafa verið kallað  Mosastaðir og var það byggt upp úr fjárhúsum frá 

Svartagili,  sem var þá í  eyði (JÁM II,  bls.  366–367).  Nafnið hefur síðan breyst  og hefur 

eyðibýlið verið kennt við múlann Fjárhúsmúla, sem skagar fram úr Ármannsfelli og kotið stóð 

undir.  Rétt  hjá  er  hestamannaaðstaða  í  Skógarhólum.  Minjar  Múlakots  voru  friðlýstar  af 

Matthíasi Þórðarsyni þjóðminjaverði árið 1927 og lýsir hann þeim árið 1945. Þar segir hann 

sjást greinilegar rústir tveggja fjárhúsa, sem voru í notkun fram eftir 19. öld. Fjárhúsin standa 

ofan á sporöskjulaga garði, 40x32 m að stærð. Innan hans eru tvær sambyggðar tóftir, sem 

Matthías telur hafa verið sjálft eyðibýlið og austan þeirra er önnur smátóft, sem Matthías telur 

nýlegri (Matthías Þórðarson, 1945, bls. 84–85).

Minjar  Múlakots  voru  teiknaðar  upp  eftir  loftkorti  og  yfirborðslíkani  en  lýsingar 

Matthíasar Þórðarsonar voru hafðar til hliðsjónar. Sporöskjulaga garðurinn lítur á vissan hátt 

út eins og hringlaga upphækkun, sennilega að hluta til vegna þess að framburður úr hlíðum 

Ármannsfells hefur fyllt upp í það. Borkjarnasýni voru tekin á níu stöðum í Múlakoti 18. 

september  2019  en  athuganir  á  vettvangi  höfðu  ekki  áhrif  á  uppdrátt  minjanna.  Grófur 

sandkenndur jarðvegur fannst í sýnum innan garðsins, sem er líklega upprunninn úr hlíðum 

Ármannsfells. Skammt sunnan miðju innan sporöskjunnar fannst þunnt lag af viðarkolum í 

lítilli dæld, sem er teiknuð upp sem smátóft. Tóftin gæti þó verið stærri en hún er teiknuð en 

frekari rannsókna er þörf til að skera úr um það. Ekki tókst að bora í gólf tvískiptu tóftarinnar,  

sem Matthías telur leifar Mosastaða.  Hvar sem reynt var að stinga bor niður var komið í 

steina. Ótvíræð ummerki um gjóskulög fundust ekki.
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Sporöskjulaga  garðurinn  er  afar  athyglisverður  þar  sem hann  á  sér  engar  þekktar 

hliðstæður  á  öðrum  býlum  eða  seljum  í  Þingvallasveit.  Einu  mannvirkin  innan 

rannsóknarsvæðis ritgerðarinnar, sem komast nærri þessari stærð og lögun, eru annars vegar 

mannvirkið ofan á eystri gjárhalli Almannagjár (u.þ.b. 22x20 m, sjá bls.  16) og mannvirkið 

ofan á Spönginni (u.þ.b. 18x20 m). Báðir staðirnir hafa verið kenndir við Lögberg (Matthías 

Þórðarson, 1945, bls. 146-167) og er sá fyrrnefndi opinberlega kenndur sem Lögberg. Það er 

ekkert víst að garðurinn í Múlakoti sé samtíma Mosastöðum, þ.e. frá lokum 17. aldar og hann 

getur allt eins verið mun eldri en býlið sjálft. Staðsetningin undir Ármannsfelli er áhugaverð 

þar sem sagt er í kirknatali Páls Jónssonar frá um 1200 að fjórðungsþing Sunnlendinga hafi 
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verið haldið undir fjallinu (DI XII, bls. 8). Ein útgáfa kirknatals Páls Jónssonar (Stockh. Papp.  

8:vo nr. 25) sem ritað er á 17. öld segir aftur á móti að kirkja hafi verið undir Ármannsfelli en 

„[...]  nu  eru  eckj  effter  nema  totternar  Audar“ (Sveinbjörn  Rafnsson,  1993,  bls.  99). 

Sveinbjörn Rafnsson sagnfræðingur telur það handrit þó ótrúverðugt og fullt af villum (1993, 

bls. 73–74). Að auki er sagt í  Hænsna-Þóris sögu  að alþingi sjálft hafi verið haldið undir 

Ármannsfelli eitt árið (Íslenzk fornrit III, bls. 38). Þótt slíkt sé heldur ólíklegt benda textarnir 

á eitthvað sem tengir  þinghald við rætur Ármannsfells.  Nafnorðið ármaður,  sem fjallið  er 

kennt við, getur þar að auki þýtt embættismaður.

Hér  er  alls  ekki  ályktað  að  sporöskjulaga  garðurinn  sé  leifar  fjórðungsþings 

Sunnlendinga eða hringlaga kirkjugarðs. Jarðbundnari útskýring væri aðhald af einhverju tagi 

tengt skepnuhaldi. Aftur á móti er garðurinn einstakur meðal býla í Þingvallasveit. Ef litið er á 

dæmi utan sveitarinnar má til dæmis finna svipaða garða af mismunandi stærðum sem ná aftur 

til víkingaaldar, t.d. Þyrilskot (um 90x55 m) og Víðatóft (um 70 m í þvermál) í Mývatnssveit 

(Orri Vésteinsson, 2011, bls. 8–11, 18–22). Ef reynt verður að leita að leifum fjórðungsþings 

Sunnlendinga af einhverri alvöru væri e.t.v. ráð að hefja leitina í Múlakoti. Að Svartagili og 

Hofmannaflöt undanskildum er þarna eini grasflöturinn undir Ármannsfelli, svæðið er rétt við 

alfaraleið og einnig rennur vatn þar um í leysingum.

3.3.7. Brandskot

Vert er að minnast á Brandskot, hjáleigu Þingvalla, sem er algjörlega óstaðsett. Brandskots er 

getið í máldagakveri Odds Einarssonar frá um 1600  (AM 66 a 8vo) og það hefur að öllum 

líkindum ekki verið byggt í langan tíma, eða a.m.k. ekki haldið nafni sínu. Í Sýslumannaævum 

er sagt frá mönnum sem féllu ofan í Eiríksvatn, ofan Skorradals, á leið sinni til Þingvalla árið 

1629 og fengu aðhlynningu á bæ í Þingvallasveit. Sögum fer þó ekki um hvort það hafi verið 

á Brúsastöðum, Þingvöllum eða Brandskoti (Bogi Benediktsson, 1910, bls. 110). Út frá þeirri 

sögu mætti velta fyrir sér hvort Brandskot hafi verið á leið fólks til Þingvalla frá hálendinu. 

Það gæti  jafnframt  hafa  verið  eldra  nafn  á  öðru  býli,  til  dæmis  Múlakoti,  Hrauntúni  eða 

Skógarkoti.

3.4. Austan sigdældarinnar

3.4.1. Miðfell, Mjóanes og Arnarfell

Ofan sigdældarinnar, austan Hrafnagjár, eru lögbýlin Miðfell og Mjóanes en hið síðarnefnda 

er  enn  í  byggð.  Í  Jarðabókinni er  Miðfell  sagt  í  eigu  Skálholtsdómkirkju  en  Mjóanes  í 

einkaeign (JÁM II, bls. 359–360). Skammt norðar eru rústir Arnarfells undir fjallinu sem það 
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er kennt við. Arnarfell  var hjáleiga frá Þingvöllum og  kemur fyrst fram í visitasíu Þórðar 

biskups Þorlákssonar árið 1679 en þá er það sagt nýbyggt (Bps. AII 11, bls. 299). Búseta var 

slitrótt á Arnarfelli gegnum tíðina en það var í eyði við skrif Jarðabókarinnar árið 1711 (JÁM 

II, bls. 361). Einnig var það í eyði í sóknarlýsingu Þingvalla 1840 en stuttu fyrir það hafði það 

verið byggt í „fáein ár með lítilli heppni“ (Björn Pálsson, 1979, bls. 183). Það var aftur komið 

í byggð árið 1845 (sjá umfjöllun Kolgrafir á bls.  22). Snemma á 20. öld var reynt að halda 

uppi hreindýrum á Arnarfelli  með litlum árangri  og sjást  þar leifar  aðhalds  fyrir  hreindýr 

(Sigrún Helgadóttir, 2011, bls. 113). Arnarfell fór í eyði um miðbik 20. aldar.

3.4.2. Gjábakki

Rétt austan Hrafnagjár er  Gjábakki (mynd  17). Gjábakki kemur fyrir sem örnefni í  Harðar 

sögu (Íslenzk fornrit XIII, bls. 18) og Njálu (Íslenzk fornrit XII, bls. 270). Gæti það bent til að 

þar hafi byggð verið lengi. Gjábakki er í eyði við skrif Jarðabókarinnar árið 1711 en þar er 

sagt að jörðin hafi  þá verið í  eigu Skálholtsdómkirkju  (JÁM II,  bls. 362). Í sóknarlýsingu 

Þingvalla árið 1840 er byggð aftur komin á í Gjábakka og er þar getið munnmæla um bænhús 

(Björn Pálsson, 1979, bls. 187). Bændur á Gjábakka notfærðu sér nokkra fjárhella í nágrenni 

bæjarins og einnig má velta fyrir sér hvort Sigurðarsel hafi verið notað af Gjábakka en leið 

liggur frá bænum til selsins, þar sem farið er yfir Hrafnagjá um Selstíg. Gjábakki fór í eyði 

árið 1960 og var notaður sem starfsmannabústaður landvarða á Þingvöllum þar til  bærinn 

brann árið 2001 („Mikið eignatjón í eldsvoða á Gjábakka á Þingvöllum“, 2001).

Minjar  á  Gjábakka  voru  teiknaðar  upp  með  því  að  skima  frjálst  yfir  loftkort  og 

yfirborðslíkan  en  þær  hafa  ekki  verið  athugaðar  á  vettvangi.  Sjáanlegar  minjar  á  bænum 

virðast flestar frá 19. eða 20. öld og líklega hefur túnið verið sléttað. Þó er hægt að rekja hluta  

gamla túngarðs bæjarins nyrst og syðst á túninu. Ekki er vitað um nein ummerki um bænhús á 

yfirborðinu en örnefnið Bænhóll lifir rétt austan bæjarrústarinnar.
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Mynd 17: Gjábakki, kortlagður 20. júní 2018 kl. 22:45.

3.4.3. Bæjarstæði

Austan Gjábakka er gróðurlítið hraun en þar er mikið af hellum. Hafa sumir þeirra verið nýttir 

sem fjárhellar  og  við  tvo  þeirra  eru  seljarústir.  Þar  er  sel  við  Selshelli,  sem var  nýtt  af 

Mjóanesi  og  einnig  Hamrasel  og  Hamraselshellir  frá  bænum  Hömrum  í  Grímsnesi 

(„Grímsnesafréttur“, e.d., bls. 1). Í sóknarlýsingu Þingvalla árið 1840 er minnst á eyðibýlin 

Bótólfsstaði (bls. 59) og Bæjarstæði í Miðfellshrauni og þau merkt á kort norðaustan Miðfells 

og suðvestan þar sem Skálholtsvegur sameinast Gjábakkavegi. Ekki er orðlengt frekar um þau 

eyðibýli  í  sóknarlýsingunni (Björn  Pálsson,  1979,  bls.  192).  Á slóðum „Bæjarstæðis“ eru 

einstaka birkirunnar en annars er landið illa farið og nær gróðurlaust. Afar ólíklegt er að þar 
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hafi  nokkru  sinni  verið  býli  ef  miðað  er  við  núverandi  gróðurfar  og  verður  það  aðeins 

skilgreint sem munnmæli að sinni. Ekki er þó óhugsandi að þarna séu fleiri hellar, sem hafi 

verið nýttir sem fjárskjól á einhverjum tímapunkti og sel jafnvel reist við.

3.5. Við Stíflisdal

3.5.1. Stíflisdalur

Stíflisdalur er  vestast  í  Þingvallasveit,  skammt austan Kjósarskarðs,  í  dalnum sem bærinn 

dregur nafn sitt af. Stíflisdals er fyrst getið í máldögum Gísla Jónssonar frá um 1570 (DI XV, 

bls. 644–645). Bærinn var lögbýli við skrif Jarðabókarinnar 1711 (JÁM II, bls. 370–371) og 

er enn í byggð. Í sóknarlýsingu Þingvalla 1840 er minnst á munnmæli um bænhús í Stíflisdal 

(Björn Pálsson, 1979, bls. 187). Ekki eru nein þekkt örnefni eða ummerki bænhúss í túninu í 

dag  en  fyrrum  ábúendur  reistu  sumarbústaði  og  gróðursettu  tré  við  gamla  bæjarstæðið 

(Guðrún St. Kristinsdóttir, munnleg heimild, 30. mars 2020).

3.5.2. Fellsendi, Selkot og Melkot

Á 19.  öld  byggðust  Fellsendi og  Selkot  sem hjáleigur  Stíflisdals.  Fellsendi  er  suðvestan 

Stíflisdals, suður undir Stóra-Sauðafelli. Hann varð síðar sjálfstæð jörð og er enn í byggð. 

Selkot er norðaustan Stíflisdals í svonefndum Nyrðri-Dal en dalurinn er nú vanalega kenndur 

við Selkot. Selkot var byggt upp úr gömlum seljarústum frá Stíflisdal og fór í eyði árið 1953 

(Gunnar  Þórisson  og  Pétur  J.  Jóhannsson,  1983,  bls.  234).  Bóndasonur  í  Selkoti  gerði 

skammlífa tilraun með sinn eigin búskap og byggði Melkot í túni Selkots í fáein ár laust fyrir 

aldamótin 1900. Bæjarrústin, sem var við brekkurætur austan svonefnds Stóragils, var síðar 

notuð sem fjárrétt og sjást rústir hennar enn („Selkot. Athugasemdir og viðbætur“, 1983, bls. 

1–2).

3.5.3. Hólkot

Í Jarðabókinni er tveggja fornbýla, sem voru talin hafa farið í eyði í plágunni miklu, getið í 

Nyrðri-Dal.  Annað þeirra hét  Hólkot en engum sögum fór af því býli  (JÁM II,  bls.  372). 

Fornar rústir sáust á loftmyndum Samsýnar tæpum 1400 metrum suðaustan Stíflisdalsbæjarins 

og  aðspurð  um  þær  staðfesti  Guðrún  St.  Kristinsdóttir,  ábúandi  í  Stíflisdal  og  fyrrum 

yfirlandvörður í þjóðgarðinum á Þingvöllum, að þær væru taldar vera af Hólkoti (Guðrún St. 

Kristinsdóttir, munnleg heimild, 30. mars 2020). Rústirnar sjást glöggt á loftmyndum en þær 

virðast liggja í nær beinni línu hver á eftir annarri undir litlum hól, sem býlið dregur eflaust 

nafn sitt af (mynd 18). Vel getur þó verið að nafnið Hólkot sé yngra en rústirnar sjálfar, sem 

bera útlitseinkenni  miðaldabýlis.  Lega rústanna minnir  nokkuð á legu rústa  fornbýlisins  í 
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Ólafsdal (Roberts og Birna Lárusdóttir, 2019). Á loftmyndum sjást tvær rétthyrndar, aflangar 

rústir sem eru hvor um sig um 17 metrar að lengd og einnig vottar fyrir tveimur eða þremur 

smátóftum  við  hlið  þeirra.  Lítil  upphækkun  er  efst  á  hólnum  og  gæti  verið  varða  eða 

fugladritsþúfa. Rústirnar eru rétt ofan mýrlendis og lítill lækur rennur fram hjá þeim. Þær hafa 

ekki verið heimsóttar á vettvangi og bíða því frekari rannsókna.

Mynd 18: Hólkot. Tilgátuteikning frá 30. mars 2020, byggð á loftmyndum Samsýnar frá 2014.

3.5.4. Nyrðri-Dalur

Hitt  fornbýlið  í  Nyrðri-Dal  dregur  nafn  sitt  af  dalnum sjálfum  samkvæmt  Jarðabókinni. 

Bærinn Nyrðri-Dalur átti  einnig að hafa aflagst  í  plágunni  miklu eins  og Hólkot.  Engum 

sögum fór frekar af því býli fyrir utan munnmæli um að þar hafi verið ábúandi að nafni Páll. 

Íbúar Stíflisdals reistu selstöðu á bæjarrústunum á einhverjum tímapunkti fyrir 17. öld, sem 

var þó ekki lengur í notkun við skrif Jarðabókarinnar (JÁM II, bls. 370). Nyrðri-Dalur kemur 

ekki fyrir í sóknarlýsingu Þingvalla 1840 en þess í stað er áðurnefnt Selkot nefnt á nafn (Björn 

Pálsson, 1979, bls. 190). Sennilega hefur Selkot verið reist ofan á rústum Nyrðri-Dals. Ekki er 

minnst á fleiri eyðibýli í dalnum en þó má sjá tóftir af ýmsum stekkjum og beitarhúsum innan 

hans (Guðrún St. Kristinsdóttir, munnleg heimild, 30. mars 2020).
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3.5.5. Álftabakki og Vindheimar

Við dalsmynnið, þar sem Kjálká rennur út í Stíflisdalsvatn, er getið um eyðibýlið Álftabakka í 

sóknarlýsingu Þingvalla árið 1840 (Björn Pálsson, 1979, bls. 192). Guðrún St. Kristinsdóttir, 

ábúandi í Stíflisdal, efast um að þar hafi verið byggð en getur þess að ábúendur í Fellsenda 

hafa haldið því fram að þarna hafi verið kotbýli. Álftabakki er þó til sem örnefni við árbakka 

Kjálkár, þar sem bakkinn er hæstur við ósinn þar sem áin rennur í Stíflisdalsvatn. Samkvæmt 

Guðrúnu voru þar dálitlir sandhólar árið 1977 en við vegagerð á svæðinu um þann tíma kom 

enginn steinn upp úr sandinum. Landslagið einkennist mest af foksandi og árframburði og að 

hennar  sögn  hafa  engar  vísbendingar  um mannlegar  athafnir  sést  á  yfirborðinu  til  þessa 

(Guðrún St. Kristinsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2020). Að lokum er minnst á eyðibýlið 

Vindheima í sóknarlýsingunni 1840, norðan Stóra-Sauðafells og vestan Stíflisdalsvatns (Björn 

Pálsson, 1979, bls. 192). Engar aðrar heimildir minnast á þetta býli en örnefnið Selflói er þó 

til norðan fjallsins og gæti því a.m.k. bent til árstíðabundinnar búsetu þar um kring.

3.6. Við rætur Skjaldbreiðar

3.6.1. Eiríksstaðir

Munnmæli um byggð langt inn til hálendisins hafa lifað lengi. Í  Bárðar sögu Snæfellsáss er 

sagt frá Eiríki nokkrum á Eiríksstöðum, sem bjó í Skjaldbreið og greinir sagan frá aflraunum 

manna, trölla og annarra furðuvera á þeim slóðum (Íslendinga sögur III, bls. 318). Eiríksstaðir 

koma aftur fyrir í Ármanns rímum Jóns Guðmundssonar lærða frá 1637. Þar er Eiríkur sagður 

stýra byggðinni undir Skjaldbreið og „bændur sjö þar byggðu hjá“. Þar „hafa sandjúk sveipað 

jörð // en sjást þó tóftir víða“ (Ármanns rímur, 1948, bls. 8). Í Chorographica Islandica skrifar 

Árni Magnússon að býli við rætur Skjaldbreiðar hafi verið „byggð fram úr Lundarreykjadal“ 

og „meinast eyðst hafa í plágu“ (Árni Magnússon, 1955, bls. 45). Í Jarðabókinni árið 1711 er 

þá getið um munnmæli sem segja að fyrir pláguna miklu hafi verið 50 býli í Þingvallasveit og 

að bærinn Hrafnabjörg (bls. 54) hafi þá staðið í miðri sveit. Áðurnefndir Eiríksstaðir eru þar 

sagðir vera milli Mjóafells og Skjaldbreiðar (JÁM II, bls. 363) en það svæði er nú að mestu 

uppblásið. Pétur J. Jóhannsson frá Skógarkoti giskar á að Eiríksstaðir hafi verið við örnefnið 

Breiðarflöt norðvestur undir Skjaldbreið. Þar segir hann mjög þykkan jarðveg finnast, allt að 

tveggja metra þykkan, sem hafi að hans áliti tæpast geta hafa myndast nema af völdum skóga 

(Pétur J. Jóhannsson, e.d.,  bls. 16). Einnig má benda á Eiríksvatn í hálendisjaðrinum ofan 

Lundarreykjadals  og  Skorradals,  sem  gæti  mögulega  tengst  nafngift  Eiríksstaða.  Austan 

Skjaldbreiðar er einnig örnefnið Eiríksvellir.
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3.6.2. Fífilvellir, Ólafsvellir og Reyðartún

Einnig er eyðibýlið Fífilvellir nefnt í Jarðabókinni, sem Árni Magnússon breytti síðar meir í 

Fíflavelli. Rústir þess eru þar sagðar suðaustan Skjaldbreiðar (JÁM II, bls. 363) en það virðist 

vera rangfærsla. Örnefnið Fífilvellir er til norðaustan Skjaldbreiðar en það svæði er sagt hafa 

eyðst  af  uppblæstri  í  kringum aldamótin  1900  (Gunnar  Þórisson og Pétur  J.  Jóhannsson, 

1983). Í Ármanns sögu yngri, sem er samin í lok 18. aldar upp úr Ármanns rímum, er Ólafur 

nokkur sagður búa á Fífilsvöllum (Íslendinga sögur XII, bls. 440). Nafnið Ólafur kemur aftur 

fyrir í sóknarlýsingu Þingvalla 1840 en þá er eyðibýlið  Ólafsvellir sagt vera í Klukkuskarði 

sunnan  Skjaldbreiðar,  milli  Tindaskaga  og  Kerlingar.  Þar  er  jafnframt  sagt  að  þar  séu 

munnmæli um hálfkirkju en allar rústir hafi farið á kaf undir foksand (Björn Pálsson, 1979, 

bls. 192). Að lokum eru munnmæli um eyðibýlið Reyðartún. Bæjarnafnið kemur einu sinni 

fyrir í  Ármanns sögu yngri en þar hittir Ármann smaladreng norðan Hrafnabjarga, sem er 

sagður  vera  frá  Reyðartúni  (Íslendinga  sögur  XII,  bls.  434).  Pétur  J.  Jóhannsson  segir 

Reyðartún vera í Bjargarbás, hvilftinni milli Hrafnabjarga og Tröllatinds, við suðvesturbrún 

Tindaskagaheiðar  (Pétur J. Jóhannsson, e.d.,  bls. 15). Gæti það hafa verið ákvarðað út frá 

Ármanns  sögu.  Nafngiftin  gæti  þó  upprunalega  verið  dregin  af  Reyðarvatni  í 

hálendisjaðrinum ofan Lundarreykjadals, skammt frá áðurnefndu Eiríksvatni.

Það er ekki ómögulegt að einhver sel, eða jafnvel býli, hafi getað þrifist í nágrenni 

Skjaldbreiðar á fyrstu öldum byggðar en uppblástur á hálendinu hefur líklega afmáð flest ef 

ekki öll möguleg ummerki mannabúsetu. Einnig eru munnmælin samblönduð frásögnum um 

tröll og aðrar forynjur. Því er afar erfitt að  segja til um hvaða hálendisbýli eiga sér stoð og 

hvaða býli eru sögusagnir. Öll býli norðan Hrafnabjarga eru því aðeins túlkuð sem munnmæli 

í þessari ritgerð.

40



4. „Týndu eyðibýlin“ á Þingvöllum
Þessi  kafli  tekur  fyrir  eyðibýlin  Grímsstaði,  Litla-Hrauntún,  Hrafnabjörg  og  Ródólfsstaði. 

Farið verður nánar yfir býlin en gert var í kaflanum á undan. Sagt er frá því hvernig býlin voru 

fundin  en  staðsetning  þeirra  hefur  verið  á  reiki  undanfarna  áratugi.  Einnig  er  greint  frá 

borkjarnarannsóknum  á  býlunum  sem  sá  er  þetta  ritar  framkvæmdi  ásamt  Margréti  H. 

Hallmundsdóttur,  sem  jafnframt  stýrði  borkjarnarannsókninni.  Fornleifar  á  stöðunum  eru 

teknar saman í viðaukaskrá á blaðsíðu 78 með hnitum og stærðarlýsingum.

4.1. Grímsstaðir
Í  Jarðabókinni 1711 eru  Grímsstaðir, þá ritaðir sem  Grímastaðir, sagðir hafa farið í eyði í 

plágunni miklu. Þar hafi svo aldrei verið byggð síðan og þar sjáist til garðaleifa og rústa sem 

og  af  túngarði  og  veggjaleifum  (JÁM II,  bls.  367).  Grímsstaðir  eru  merktir  mitt  á  milli 

Brúsastaða og Svartagils  á  korti  sem fylgir  sóknarlýsingu Þingvalla  1840  (Björn Pálsson, 

1979,  bls.  186).  Bærinn  er  yfirleitt  kallaður  Grímastaðir  í  daglegu  tali.  Nafnið  tengist 

sagnapersónunni Grími „litla“ úr Harðar sögu og Hólmverja en í sögunni keypti Grímur land 

„suður  frá  Kluptum,  er  hann  kallaði  á  Grímsstöðum“  (Íslenzk  fornrit  XIII,  bls.  14–15). 

Sigurður Vigfússon fornfræðingur telur lýsingar  Harðar sögu  benda til að Grímsstaðir hafi 

verið einhvers staðar sunnan Sandklufta, sem er örnefni í austurhlíðum Ármannsfells. Stingur 

hann upp á þeirri hugmynd í Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1880–1881 að bærinn undir 

Hrafnabjörgum (bls. 54) hafi verið hinir eiginlegu Grímsstaðir (Sigurður Vigfússon, 1881, bls. 

43). Sigurður segir þó í aftanmálsgrein í sömu árbók að hann hafi síðar ákvarðað staðsetningu 

Grímsstaða og væru þeir við Grímsgil (eða Grímagil) milli Brúsastaða og Svartagils:

Að austanverðu við gilið, eða þeim megin, sem snýr að Ármannsfelli, eru gamlar 
bæjatóttir vallgrónar, sem kallaðar eru Grímastaðir; þar eru valllendisflatir í kring, 
sem verið hefir tún; þar er nú orðið vaxið með víði. (Sigurður Vigfússon, 1881, 
bls. 98) 

Brynjúlfur Jónsson fornfræðingur fer að Grímsgili sumarið 1904, teiknar upp tóftirnar, sem 

þar eru og lýsir þeim svo:

Rúst Grímastaða er vestanmegin lækjarins [...]. Hún er svo niður sokkin, að mestu 
gætni þarf til að sjá hana, og hún virðist hafa verið mjög lítil. Hún liggur austur og 
vestur, hefir dyr á suðurhlið og miðgafl vestan við þær með dyrum við útidyrnar. 
Vestur-herbergið er 3 fðm. langt, hitt aðeins 1 1/2 fðm. Breiddin eru 2 fðm. Þó má 
vera að austurherbergið hafi verið lengra, því endinn er óglöggur, og litlu austar 
sér á hleðslusteina í flagrotu. Þar skamt frá sér aðra, óglöggva tóft,  mjög litla. 
Önnur forn mannvirki sjást þar ekki. (Brynjúlfur Jónsson, 1905, bls. 46)
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Matthías Þórðarson þjóðminjavörður segir Grímsstaði um 1250 metra norðan Bárukots (1945, 

bls. 86) og lýsir rústum Grímsstaða á sambærilegan hátt og Brynjúlfur:

Tóttir þær, er nú sjást á Grímsstöðum, eru litlar og óljósar. Helzt er þar bæjartóft, 
sem skiptist í þrennt, og skammt austur frá henni sér aðra tóft, mjög litla, og enn 
hina þriðju 40 skref frá (um 7 x 5 m. að stærð).  (Matthías Þórðarson, 1945, bls. 
85–86)

Í  örnefnalýsingu  Svartagils  eru  rústirnar  nefndar  Grímakot  og  eru  sagðar  vera  meðfram 

brekkunum,  „við  lækinn,  fyrir  austan  Sandhólinn“  („Svartagil“,  e.d.,  bls.  1).  Töluvert 

suðaustan Grímsgils, nálægt þjónustumiðstöð Þingvalla, er einnig vörðubrot sem nefnist Litla-

Grímsvarða (Ásgeir Jónasson, 1939, bls. 155). Í  Árbók Ferðafélags Íslands 2003 er sagt að 

ummerki húsarústa Grímsstaða finnist ekki  (Þór Vigfússon, 2003, bls. 178). Félagið Ferlir 

skoðaði svæðið undir Grímsgili 2007 og þar virtist á einum stað mega, með góðum vilja, sjá 

móta fyrir skálatóft nálægt Grímsgilslæk (eða Grímagilslæk) sem og mögulegum garðlögum 

(Ómar Smári Ármannsson, 2007).

Ritaðar heimildir benda sterklega á að rústir Grímsstaða séu við Grímsgil. Til að taka 

af allan vafa voru 0,7 ferkílómetrar kortlagðir við Grímsgilslæk, í tveimur ferðum í apríl og 

maí 2018, til að athuga hvort rústir lægju á fleiri stöðum þar um kring (mynd 19). Svo virðist 

ekki vera en þetta landsvæði er afar illa farið af mikilli umferð seinustu alda. Helstu leiðir á 

þessu svæði liggja í átt að leiðinni um Leggjabrjót, sem hefst vestan malarnámu. Við Grímsgil  

mátti greina óljósar upphækkanir á yfirborðslíkani og voru þær taldar hugsanlegar fornleifar. 

Borkjarnarannsókn  18.  september  2019  staðfesti  að  upphækkanirnar  eru  í  raun  rústir  af 

fornum mannvirkjum. Útlit rústanna kemur vel heim við uppdrátt Brynjúlfs Jónssonar (mynd 

20) af Grímsstöðum.

Á Grímsstöðum eru greinilegar rústir á þremur stöðum og er fyrst að nefna rústina sem 

Brynjúlfur Jónsson og Matthías Þórðarson kalla bæjarrúst. Hún er um 13,5x6 metrar að stærð 

og veggir  hennar  rísa  um  40  sm upp  af  yfirborðinu.  Rústin  virðist  tvískipt  eða  þrískipt. 

Borkjarnasýni í vesturhólfi rústarinnar (mynd 21, nr. 14) leiddi í ljós þunnt kolalag á um 30 

sm  dýpi.  Borkjarnasýni  í  mið-  og  austurhólfi  rústarinnar  leiddu  þá  í  ljós  sjö  og  ellefu 

sentimetra þykk kolalög (mynd 21, nr. 13 og 15) á milli 50–80 sm dýpi. Móaska og brennd 

dýrabein  voru  í  þykkara  kolalaginu og bendir  það  mögulega  til  þess  að  þarna  hafi  verið 

eldstæði. Landnámslagið sást í torfhruni fyrir ofan kolalagið en það hefur ekki verið greint 

formlega. Gefur það vísbendingu um að þarna sé mannvirki, sem hefur verið reist tiltölulega 

stuttu eftir landnám, líklega á 10. öld (mynd 21, nr. 15).
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Mynd 19: Grímsstaðir. Yfirlitsmynd. Byggt á gögnum frá Landmælingum Íslands (IS 50V).
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Borkjarnasýnin gefa sterklega til kynna að þarna hafi verið tvö búsetuskeið. Kolalagið 

á um 30 sm dýpi gæti verið gólflag rústarinnar sem sést á yfirborðinu en sú rúst hefur líklega 

verið reist ofan á 10. aldar mannvirki. Sennileg útskýring er að eldri byggingin sé fornt býli.  

Gæti það hugsanlega verið leifar Grímsstaða Harðar sögu, ef dæmt er út frá örnefninu einu og 

sér.  Yngri  byggingin,  sem  sést  á  yfirborðinu,  er  þá  mögulega  sel  því  þunnt  gólflag 

byggingarinnar getur bent til þess að þarna hafi ekki verið búið lengi eða samfleytt, andstætt 

þykku  gólflagi  eldra  byggingarskeiðsins.  Stærð  og  útlit  selsins  svokallaða  er  nokkuð 

sambærilegt og á öðrum selstöðum, líkt og í Fornaseli (bls. 23).

Mynd 20: Grímsstaðir, kortlagðir 15. apríl 2018 kl. 06:00. Nærmynd ásamt uppdrætti Brynjúlfs Jónssonar 
(1905). Svarta örin vísar til mögulegrar upphækkunar umhverfis smátóftina.
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Við austurenda selsins svokallaða er lítil upphækkun og gáfu borkjarnasýni til kynna 

að  þar  sé  torfhrun.  Ekki  var  hægt  að  fara  meira  en  um 25  sm niður  með  kjarnaborinn. 

Mögulega er þetta þar sem Brynjúlfur Jónsson (1905, bls. 46) skrifar um „hleðslusteina í 

flagrotu“ og hugsanlegt gæti  verið að borkjarninn hafi lent á þeim. Mögulega gætu þarna 

verið leifar smátóftar en einnig er hugsanlegt að upphækkunin sé hluti af eldra mannvirkinu, 

sem selið svokallaða var byggt ofan á. Ef svo er raunin gæti eldra mannvirkið verið allt að 19 

metrar að lengd.

Tæpum 50 metrum suðaustar er önnur smátóft. Hún er næstum ferhyrnd eða jafnvel 

hringlaga  eða  um  7,5x6,5  metrar  að  stærð  og  rís  allt  að  30  sm  upp  úr  yfirborðinu.  

Borkjarnasýni gáfu til kynna að þarna er torfhrun en ekkert gólflag fannst. Viðarkolaleifar 

fundust þó í torfi á 50 sm dýpi. Óvíst er hvert hlutverk smátóftarinnar hefur verið eða hvort 

hún tilheyrði meintu seli eða eldra búsetuskeiði. Frekari rannsóknir gætu örugglega skorið 

betur úr því. Þá mætti einnig athuga nærumhverfi smátóftarinnar en myndir úr flygildi teknar 

að  vori  sýndu  breytingu  í  gróðurfari  í  hringlaga  radíus  umhverfis  smátóftina.  Gróðurinn 

virðist örlítið grænni innan hringsins (mynd 20). Yfirborðslíkan sýndi einnig fram á mögulega 

upphækkun í suðausturhluta gróðurójöfnunnar. Ekki er óhugsandi að þarna séu leifar bænhúss 

og kirkjugarðs ef smátóftin er í raun frá eldra búsetuskeiði.

Mynd 21: Grímsstaðir. Borkjarnasýni sem vitnað er til.
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Fleiri rústir gætu leynst við Grímsgil en þær hafa ekki verið skráðar að sinni. Ferhyrnd 

mynstur við brekkuræturnar benda til hugsanlegra mannvirkja á yfirborðslíkönum við fyrstu 

sýn en við nánari athugun á kortum virðist frekar um rof að ræða. Meirihluti svæðisins er þar 

að auki mýrlendi en mögulega hefur það ekki verið svo alla tíð þar sem landið gæti hafa 

sokkið vegna flekahreyfinga. Ef litið er á fjærumhverfi Grímsstaða er þó vert að nefna vörðu, 

sem situr á lágum malarhrygg um 275 metrum SSV rústanna (sjá mynd 19). Hún er að mestu 

fallin. Um 30 metrum sunnan hennar er annað vörðubrot, mjög lítið. Það er alls ekki víst að 

varðan hafi tilheyrt Grímsstöðum en þar sem vísbendingar eru þar um fornt býli væri vert að 

kanna vörðuna nánar og athuga hvort hún sé örugglega varða en ekki kuml. 

Þá  liggja  tvær  steinhrúgur nálægt  leiðinni  um  Leggjabrjót  einum kílómetra  NNV 

Grímsstaða, sem Einar Á. E. Sæmundsen þjóðgarðsvörður kom auga á fyrir nokkrum árum 

(Einar Á. E. Sæmundsen, munnleg heimild, apríl 2019). Steinhrúgurnar líta út fyrir að vera 

manngerðar  og  eru  taldar  líkjast  kumlum  eða  dysjum  (sjá  mynd  19).  Uggi  Ævarsson, 

minjavörður Suðurlands, gróf örlítið niður í aðra steinhrúguna en sýndist ólíklegt að um kuml 

væri að ræða en Margrét H. Hallmundsdóttir telur þörf á frekari rannsóknum til að skera úr 

um það (Margrét H. Hallmundsdóttir, munnleg heimild, apríl 2019). Ef hér eru í raun kuml 

væri túlkunaratriði hvort þau hafi tilheyrt Grímsstöðum sökum nálægðar við eyðibýlið.

4.2. Litla-Hrauntún
Í Jarðabókinni er skrifað um tvö Hrauntún í Þingvallasigdældinni. Fyrra Hrauntúnið (bls. 27) 

var sagt hafa farið í eyði í plágunni miklu en þar hafi síðar verið reist selstaða frá Þingvöllum 

(JÁM II, bls. 366). Um hitt Hrauntúnið er sagt: 

Annað  Hrauntún  hefur  og  kallað  verið  í  skóginum í  norðaustur  frá  þessu  og 
skammt eitt þar í frá, og sér þar til girðinga svo sem af túngarði. Meinast þetta 
Hrauntún  eins  byggt  verið  hafa  fyrir  pláguna  sem  hið  fyrra,  en  hvort  bæði 
Hrauntúnin hafi undir eins byggð verið, eða hafi bærinn fluttur verið og bíhaldið 
svo nafninu, það hafa menn ekki heyrt, og meinast þetta Hrauntúnið með sama 
móti eyðst hafa í plágunni sem hið fyrra. Hér um vita menn ekki heldur framar að 
segja. (JÁM II, bls. 366)

Í sóknarlýsingu Þingvalla 1840 er Hrauntúnið síðarnefnda sagt „suður af Mjóafelli“ og kallað 

Litla-Hrauntún, til aðgreiningar frá hinu fyrrnefnda (Björn Pálsson, 1979, bls. 183) sem var þá 

komið  í  byggð  á  nýjan  leik. Litla-Hrauntún  á  sér  enga  sögu  og  féll  því  í  skuggann  af 

Grímsstöðum  og  Hrafnabjörgum  hjá  fornfræðingum.  Sigurður  Vigfússon  (1881) minnist 

þannig  ekki  einu  orði  á  eyðibýlið.  Brynjúlfur  Jónsson  tileinkar  Litla-Hrauntúni  fjórar 
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setningar  í  lok  umfjöllunar  sinnar  um  Hrafnabjörg  en  þar  er  honum mest  umhugað  um 

staðsetningu hinna fornu Grímsstaða:

Önnur forn bæjarrúst er í hrauninu langt suðvestur frá Kluftum. Þar heitir Litla-
Hrauntún. Eigi sér þar vatnsból og eigi er þar heldur túnstæði. Það kæmi nú heim 
við hinn fyrtalda stað í Harðarsögu (k. 5.) að Grímsstaðir, þar sem Grímur litli bjó, 
hafi verið á öðrum hvorum þessum stað, og þá helzt á bænum við Hrafnabjörg. 
(Brynjúlfur Jónsson, 1905, bls. 45)

Á 20.  öld  er  Litla-Hrauntún merkt  inn  á  mismunandi  stöðum á  kortum en aldrei  sérlega 

nákvæmlega.  Guðmundur Davíðsson, sem síðar varð fyrsti  umsjónarmaður þjóðgarðsins á 

Þingvöllum, hefur á orði í dagblaðsgrein hvað honum þyki „óviðfelldið“ hve mikið finnst af 

röngum örnefnum á korti dönsku herforingjastjórnarinnar; bæði séu nöfnin „afbökuð og færð 

úr stað“ að hans mati (Guðmundur Davíðsson, 1921, bls. 1). Guðmundur segir Litla-Hrauntún 

vera  „[...]  langt  norður  á  Þingvallahrauni,  u.þ.b.  mitt  á  milli  Ármannsfells  og Hlíðargjár“ 

(1919, bls. 67).  Í  annarri dagblaðsgrein bætir Guðmundur við að Litla-Hrauntún sé í útjaðri 

skógarins og þar eru tóftir tveggja fornra bæjarstæða, sem heita hvort tveggja Litla-Hrauntún 

(1934, bls. 54). Ásgeir Jónasson frá Hrauntúni segir Litla-Hrauntún sunnan á Mjóafellshrauni 

og þar sjáist „auðsjáanleg tóftarbrot og grasblettur“ (Ásgeir Jónasson, 1939, bls. 151). Pétur J. 

Jóhannsson frá Skógarkoti segir Litla-Hrauntún skammt austan Víðivalla, sem eru við rætur 

Ármannsfells. Samkvæmt Pétri liggur leið fram hjá bæjarrústunum yfir Prestastíg (Gunnar 

Þórisson og Pétur J. Jóhannsson, 1983, bls. 182) en almenn málvenja á Þingvöllum er að kalla 

stíg aðeins þann hluta leiðar sem liggur yfir gjá. Því er ekki útilokað að fleiri en ein leið liggi 

yfir sama svokallaða Prestastíg, sem fer yfir Hlíðargjá. Í ritgerð sinni Þingvallaþönkum segir 

Pétur ennfremur að Litla-Hrauntún sé á milli gömlu og nýju sauðfjárveikigirðinganna (Pétur J. 

Jóhannsson,  e.d.,  bls.  14).  Nákvæmasta  lýsingin  af  rústum  Litla-Hrauntúns  kemur  frá 

Matthíasi Þórðarsyni þjóðminjaverði en hann lýsir þeim svo árið 1945: 

Nyrzt  er  Hrauntún,  nefnt  Litla-Hrauntún.  Sér  þar  fornar  tóftir  á  3  stöðum,  og 
kemur það nokkurn veginn heim við frásögn Árna Magnússonar í  jarðabók hans 
[…] Sjá má greinilega hvort-tveggja bæjarstæðið, sem átt er við, og eru á hinu 
fyrra nýlegri tóftir, enda seltóftir frá síðari öldum, um 100 m. eru í milli. Á eystri 
staðnum er ein fornleg bæjartóft, sem skipt er í þrennt. – Um 40 m. fyrir norðan 
vestari  tóftirnar  eru hinar  þriðju;  aflöng,  ferhyrnd tóft,  mjög fornleg,  skiptist  í 
tvennt, og 6 m. fyrir vestan hana hringmynduð tóft. Sennilega hefur hér verið sel. 
– Það er lítt hugsanlegt, að hér hafi verið 2 byggð býli samtímis, en séu hér raunar 
2 bæjarstæði, mun síðari bærinn hafa verið byggður einhvern tíma eftir að hinn 
fyrsti hafði farið í eyði. (Matthías Þórðarson, 1945, bls. 81–82)

Hér  er  líklegt  að  nafngiftir  Hrauntúns  og  Litla-Hrauntúns  hafi  haft  áhrif  á  lýsingar. 

Guðmundur Davíðsson og Matthías Þórðarson gætu hafa túlkað texta  Jarðabókarinnar sem 
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svo að verið sé að lýsa tveimur Hrauntúnum á einum stað og túlka því Litla-Hrauntún sem 

tvíbýli. Einnig er óvíst hvort það sem Kolbeinn Guðmundsson (1952) kallar Gamla-Hrauntún 

eigi við um Litla-Hrauntún eða hitt Hrauntúnið, sem aftur byggðist upp á 19. öld (sjá bls. 27). 

Auk þess segist séra Guðmundur Einarsson, sem var prestur á Þingvöllum árin 1923–1928, 

hafa séð skálabyggingu fornmanna  „[...]  norðaustur í hrauninu frá Hrauntúni að sjá“, sem 

hann telur „víst að sé innan girðingarinnar“ (Guðmundur Einarsson, 1938). Ef meint skálarúst 

Guðmundar er innan gömlu girðingarinnar (sem nú hefur verið breytt í reiðgötu) gæti hún ef 

til vill verið af hinu svokallaða Gamla-Hrauntúni, eða verið allt annað, óþekkt bæjarstæði. 

Einnig  gæti  Guðmundur hafa átt  við  rústir  Gamla-Stekks1,  sem er  sagður skammt austan 

Hrauntúns (Ásgeir Jónasson, 1939, bls. 156). Ef skálarúst Guðmundar er ekki innan gömlu 

girðingarinnar (og er í raun skálarúst) eru líkur til þess að hún sé í Litla-Hrauntúni.

Hópurinn Ferlir leitaði að Litla-Hrauntúni og staðsetti árið 2011 meintar rústir norðan 

yngri girðingarinnar, við leið sem liggur yfir Hlíðargjá og er líklega svonefndur Prestavegur 

eða  Hrafnabjargavegur  (Ómar  Smári  Ármannsson,  2011a).  Hekla  Þöll  Stefánsdóttir,  þá 

landvörður á Þingvöllum, gekk skipulega um landsvæðið austan Víðivalla og norðan yngri 

girðingarinnar 2013 án þess að koma auga á neitt (Einar Á. E. Sæmundsen, munnleg heimild, 

mars 2017). Sá sem þetta skrifar gekk í  landvörsluvinnu sjálfur skipulega um landsvæðið 

sunnan girðingarinnar í apríl 2017 í leit að Litla-Hrauntúni, án árangurs.

Nokkur óvissa ríkti um staðsetningu Litla-Hrauntúns: rústirnar eru jafnt sagðar norðan 

þjóðgarðsgirðingarinnar og sunnan hennar og einnig við leið sem liggur yfir Hlíðargjá um 

Prestastíg. Svæðið þar sem Ómar Smári Ármannsson merkir Litla-Hrauntún var kortlagt með 

flygildi í júlí 2017 en þar var ekki hægt að koma auga á rústir á loftkorti og yfirborðslíkani. 

Til að taka af allan vafa um staðsetningu Litla-Hrauntúns voru um 3,2 ferkílómetrar lands 

kortlagðir báðum megin yngri girðingarinnar sem og sunnan undir Mjóafelli snemma sumars 

2018 (mynd  22). Allir grasblettir voru sérstaklega skoðaðir á kortum flygilda með tilliti til 

þess hvort rústir lægju nálægt þeim, líkt og örnefnalýsing Ásgeirs Jónassonar (1939, bls. 151) 

gefur  til  kynna.  Við  greiningu  myndanna  var  mest  leitað  að  útlínum mannvirkja  sunnan 

núverandi  girðingar.  Miðað var við lýsingu Matthíasar  Þórðarsonar  (1945, bls.  81–82) að 

mannvirkin væru á þremur stöðum, þar sem 100 metrar væru milli fyrsta og annars staðarins 

og sá þriðji 40 metrum norðan hins fyrsta. Slíkt bar góðan árangur, því við einn grasblettinn í 

hrauninu  sunnan  girðingarinnar  mátti  greina  daufa  ferhyrnda  upphækkun  sem  líktist 

mannvirki og út frá henni var hægt að staðsetja allar rústir Litla-Hrauntúns.

1 Þetta er ekki sami Gamli-Stekkur og getið er á Þórhallsstöðum (bls. 26).
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Mynd 22: Litla-Hrauntún. Yfirlitsmynd. Byggt á gögnum frá Landmælingum Íslands (IS 50V).
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Rústin sem sást fyrst er sú, sem Matthías Þórðarson kallar „seltóftir frá síðari öldum“ 

en segir þær „bera nú með sér, að þar hafi ekki verið sel æði-lengi“  (Matthías Þórðarson, 

1945, bls. 81). Rústin situr ofan á lágri hæð og um 20 metrum suðvestar er grasblettur, sem 

Ásgeir Jónasson (1939) hefur eflaust átt við. Mannvirkið sést ekki sérlega vel á loftkorti en á 

yfirborðslíkani (mynd 23) sést greinilega að rústin er rétthyrnd, snýr austur–vestur og er um 

15x5,5 metrar að stærð. Rústin er tvískipt og er eystra hólfið um 6x2 metrar að innanmáli og 

innanmál  vestra  hólfsins  um  3x2  m.  Inngangur  er  til  suðurs  inn  í  eystra  hólfið.  Veggir 

mannvirkisins rísa mest um 12 sm upp úr yfirborðinu en aftur á móti eru hólfin niðursokkin 

og ná allt að einum metra niður. Rústin var mynduð með hitamyndavél 16. og 20. júní 2018 

(mynd 23). Fyrri daginn var þungbúið og rignt hafði dagana áður. Seinni daginn var þurrt og 

sólskin. Ólíkar niðurstöður fengust milli daganna en fyrri daginn sáust ekki tvö hólf heldur 

þrjú.  Hitaójafna á  yfirborðinu  sýndi  vel  útlínur  rústarinnar  enda  voru  veggirnir  hlýrri  en 

nærumhverfi  þeirra,  þótt  ekki næmi nema um 1°C. Innanrýmin voru aftur á móti  kaldari. 

Þegar hitamyndir voru teknar í annað sinn var þriðja hólfið hvergi sjáanlegt en þá hafði sólin 

skinið á yfirborðið allan daginn og jafnað út yfirborðshitann. Þetta gefur til kynna að best sé 

að taka hitamyndir þegar sól skín ekki beint á rústirnar, ef reynt er að koma auga á minjar sem 

sjást lítið eða ekkert á yfirborðinu.

Borkjarnasýni leiddu í ljós þunnt kolalag á 40 sm dýpi í eystra hólfinu. Mögulega gæti  

þetta verið gólflag og gæti það stutt túlkun Matthíasar Þórðarsonar að þarna sé sel.  Þykkt 

kolalagsins er innan við sentimetri,  sem er svipað og í meintu seli á Grímsstöðum. Dökkt 

gjóskulag blandað litlum kolabút lá rétt ofan kolalagsins. Ekkert gólflag fannst í borkjarna í 

vesturhólfinu (eða miðhólfinu). Borkjarnasýni, þar sem hitamyndir benda til þriðja hólfsins, 

leiddi í ljós viðarkol á 75 sm dýpi og aftur á rúmlega 80 sm dýpi, þó ekki kolalag. Ef þarna er 

hólf, líkt og hitamyndir gefa til kynna, gæti það verið grónara en hin tvö hólfin. Það gæti 

mögulega sést betur ef farið er á staðinn um vor eða haust. Einnig er mögulegt að hólfið 

tilheyri annarri byggingu en frekari athuganir gætu skorið úr um það.

Fleiri minjar gætu leynst í nærumhverfi „seltóftanna“. Norðan þeirra er rétthyrnd dæld 

sem gæti bent til byggingar, sem liggur norður–suður og gæti verið allt að 15 metra löng. 

Dældin  gæti  einnig  verið  gróið  rofabarð.  Vestan  hennar  vottar  fyrir  mögulegum  leifum 

garðhleðslu  en í  Jarðabókinni  er  getið  um túngarð  á  þessum slóðum  (JÁM II,  bls.  366). 

Sunnan „seltóftanna“, við grasblett Ásgeirs Jónassonar, gætu verið leifar af lítilli garðhleðslu 

og vestan hennar gæti verið lítil, ferköntuð tóft sem snýr norður–suður (mynd 22). Hún sést á 

yfirborðslíkani frá 2. júní en er hulin trjágróðri á yfirborðslíkani frá 20. júní. Þessir staðir eru 
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þó aðeins taldir grunsamlegir að sinni og bíða frekari rannsókna. Ekkert vatnsból er að finna á 

þessum slóðum en mögulega gæti vatn hafa haldist þar sem grasbletturinn er nú.

Mynd 23: Litla-Hrauntún. Hitamyndir af „selstöðunni“ teknar við tvenns konar veður- og birtuskilyrði. Gult er 
heitara. Hvítu örvarnar benda á hólf rústarinnar, sem eru þrjú á hitakorti frá 16. júní.

Um  115  metrum  austan  „seltóftanna“  er  rústin,  sem  Matthías  Þórðarson  kallar 

„fornlega tóft“ og segir skiptast í þrennt (mynd 24, miðdálkur). Ekki er auðvelt að færa rök 

með eða á móti Matthíasi þar sem rústin er mjög gróin og norðurhluti hennar virðist vera 

kominn undir birkirunna. Trjágróðurinn gerir það einnig að verkum að erfitt er að átta sig 

nákvæmlega á stærð rústarinnar en hitamyndavélin gat greint hitaójöfnur í gegnum laufskrúða 

trjánna. Út frá hitamyndum má áætla að rústin sé líklega um 18x5,5 metrar að lengd og liggi 
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SV–NA. Frekari  rannsókna er  þörf til  að átta  sig á  lögun rústarinnar  og hvort  einhverjar 

viðbyggingar séu á henni. Borkjarnasýni sem þarna voru tekin náðu hvergi neðar en um 42 sm 

niður. Þar sást torfhrun (mynd  25, nr.  45) og á botni eins borkjarnans syðst í rústinni var 

örþunnt kolalag á 42 sm dýpi. Ekki verður ályktað sérstaklega hvort rústin hafi verið bær, sel 

eða hvort tveggja. Fróðlegt væri að kanna nánar hvort fleiri mannvirki leynist í grennd við 

þessa rúst  en ein viðarkolaögn var í  borkjarnasýni 20 metrum austan rústarinnar,  þar sem 

ekkert sást á kortum.

Mynd 24: Litla-Hrauntún, kortlagt 20. júní 2018 kl. 19:30. Nærmynd af rústum Litla-Hrauntúns. Afstaða 
rústanna hver til annarrar er sýnd á mynd 22.

Þriðji  minjastaðurinn er  um 40 metra  norðan „seltóftanna“ og þar  eru a.m.k.  tvær 

rústir.  Sú  stærri  er  aflöng  og  tvískipt,  snýr  SA–NV og  er  kölluð  „mjög  fornleg  tóft“ af 

Matthíasi Þórðarsyni (mynd  24, hægri dálkur). Rústin er eflaust stærsta mannvirkið í Litla-

Hrauntúni en hún gæti verið allt að 21 metri að lengd og rúmir sjö metrar að breidd. Hún er þó 

nokkuð gróin og samfallin og gæti því virst stærri en hún er í raun og veru. Veggir rústarinnar 

52



virðast bogadregnir þegar litið er á hana í heild sinni og gæti því mögulega verið um skála að 

ræða. Hugsanlega gæti þetta verið sama „skálatóft fornmanna“ og Þingvallaprestur segist hafa 

séð norðaustan Hrauntúns (Guðmundur Einarsson, 1938). Mögulega gætu hér verið fleiri en 

eitt byggingarskeið (líkt og ályktað er á Grímsstöðum) og að þarna sé rétthyrnd tóft byggð 

ofan á eldri skálatóft. Borkjarnarannsókn gaf til kynna að jarðvegur er þykkur þar sem rústin 

er og á sumum stöðum hefði kjarnaborinn, sem er um 90 sm langur, getað komist lengra. 

Grænleitt og rauðleitt  torf  var að finna í nær öllum sýnum sem tekin voru. Nyrst innan í  

nyrðra hólfinu var 6 sm þykkt kolalag á 62–68 sm dýpi (mynd 25, nr. 21). Ekki er ljóst hvort 

það  sé  gólflag  en  það  er  mun  grófara  en  meint  gólflög  á  Grímsstöðum  (bls.  45)  og 

Hrafnabjörgum (bls. 59) og blandað jarðvegi. Ekki er hægt að segja með vissu hvort hér hafi 

verið bær, sel eða hvort tveggja.

Rúmum sex metrum vestar er hringlaga tóft. Hún er um 9,5 metrar í þvermál en líkt og 

„mjög fornlega tóftin“ er hún afar gróin og gæti virst aðeins stærri en hún er í raun og veru. 

Sökum trjágróðurs er erfitt að segja til um inngang en mögulega er hann suðvestan eða vestan 

á tóftinni. Borkjarnar sýndu fram á torfhrun en engin viðarkol og engin ummerki um gólflag 

fundust. Mögulega hefur hún verið notuð sem aðhald en ekki verður úr því skorið að sinni.

Mynd 25: Litla-Hrauntún. Borkjarnasýni sem vitnað er til.
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4.3. Hrafnabjörg
Elsta ritheimild um bæ undir Hrafnabjörgum er í  Jarðabókinni árið 1711 en þar er sagt: „Á 

Hrafnabjörgum hefur verið kallað norðan undir sjálfum Hrafnabjörgum: Hrafnabjargafjalli, 

eru munnmæli að þar hafi verið hálfkirkja eða þriðjungakirkja“  (JÁM II, bls. 363). Bærinn 

undir Hrafnabjörgum, sem er jafnan einfaldlega kallaður Hrafnabjörg líkt og fjallið sjálft, varð 

síðar að yrkisefni í Ármanns sögu yngri, sem er samin á seinni hluta 18. aldar upp úr Ármanns 

rímum.  Þar  sem  Hrafnabjörg  eru  ekki  nefnd  í  rímunum  er  vel  hugsanlegt  að  höfundur 

Ármanns  sögu hafi  tekið  sér  skáldaleyfi  með  bæinn,  sem  er  þá  kominn  vestur  undir 

Skjaldbreið. Þar er Hallketill nokkur, leysingi Ketilbjarnar gamla, sagður búa en hann flutti 

þangað eftir  að  honum þótti  of  þéttbyggt  í  Laugardal  (Íslendinga  sögur  XII,  bls.  423).  Í 

sóknarlýsingu  Þingvalla  1840  er  bærinn sagður  vestan  Hrafnabjargafjallsins  og þá  höfðu 

munnmæli Jarðabókarinnar um hálf- eða þriðjungakirkju þróast upp í stæðilega kirkju, sem 

þótti „ekki all-lítil“  (Björn Pálsson, 1979, bls. 186, 192). Sigurður Vigfússon fornfræðingur 

minnist á Hrafnabjörg í Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1880–1881:

Vestr frá Hrafnabjörgum sést votta fyrir gömlum bæjarrústum; þar vottar og fyrir 
því, að tún hafi þar getað verið, og þar er gjóta eða hola, sem lítr út fyrir að hafa  
verið brunnr. Í Ármannssögu er talað um bæ undir Hrafnabjörgum. Það er kemr til 
ákvæðis sögunnar „suðr frá Klyftum“, þá ætti það jafnvel betr við, að þetta væri 
hinir fornu Grímsstaðir, enn þetta verðr ekki ákveðið. (Sigurður Vigfússon, 1881, 
bls. 43)

Brynjúlfur Jónsson fornfræðingur er á sama máli og Sigurður Vigfússon um að Grímsstaðir 

hafi  í  raun verið  undir  Hrafnabjörgum (Brynjúlfur  Jónsson,  1905,  bls.  47).  Hann  teiknar 

uppdrátt af rústum bæjarins (mynd 27) og lýsir svo:

Í  hraunjaðrinum við Hrafnabjörg er þó á einum stað brunnur af náttúrunni, þ.e. 
hraunhola með vatni, sem sjaldan þrýtur. Og hjá henni er forn bæjarrúst. Hún er að 
vísu nokkuð óglögg; þó má sjá, að í henni eru 2 miðgaflar, er skipta henni í 3 
herbergi,  sem hvert  um sig er  nál.  3  fðm. langt.  Hún liggur  nál.  frá  austri  til  
vesturs og hefir vestasta herbergið dyr á vesturenda, en hin sýnast að hafa dyr á 
suðausturhliðinni.  Breiddin á  tóftunum er nál.  3 fðm. Við norðurhliðina vottar 
fyrir annarri tóft, er einnig hefir dyr á vesturenda. Norðanmegin við þær er lítil 
tóft  með dyr  mót  norðri.  Svo sem 20–30 fðm. norðar  er  sérstök  tóft,  talsvert 
minni.  Hún  er  tvískift,  og  er  það  glögt,  að  miðgaflinn  er  dyralaus.  Hefir 
austurherbergið dyr á suðausturhlið, en hitt á vesturenda. Lengd hvors um sig er 
nál. 2 1/2 fðm., breiddin um 2 fðm. (Brynjúlfur Jónsson, 1905, bls. 45)

Brynjúlfur hefur eflaust heyrt af munnmælum um kirkju en bætir nú um betur og stingur upp 

á að tvískipta tóftin  gæti  hafa  verið heimahof.  Hann bætir þó við að tóftin gæti einnig hafa 

verið stekkur. Ef svo væri raunin þætti honum stekkurinn heldur of lítill, þar sem tún hafi 

líklega aldrei verið á staðnum og því aldrei kýr. Því telur Brynjúlfur að það hafi þurft að hafa 
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mikið  sauðfé  í  staðinn  (1905,  bls.  45).  Matthías  Þórðarson lætur  sér  fátt  um finnast  um 

kirkjumunnmæli í kringum tvískiptu tóftina, sem honum finnst „allsendis ósennileg“ en hann 

lýsir Hrafnabjörgum svo:

Þá  er  bæjarstæði  fornt  skammt  í  útnorður  undan  Hrafnabjörgum.  [...] Aðal-
bæjartóftin  skiptist  í  þrennt.  Við norðurhlið hennar vottar fyrir  annarri  tóft,  og 
hinni þriðju norðan við hana.  Um 50 m. norðar er enn tvískipt tóft.  (Matthías 
Þórðarson, 1945, bls. 82)

Líkt  og  með  Litla-Hrauntún  hefur  bærinn  undir  Hrafnabjörgum  verið  staðsettur  á 

margvíslegum  stöðum  á  kortum.  Brynjúlfur  Jónsson  segir  Prestaveg  (sem  hann  kallar 

Prestastíg) liggja  norður  fram  hjá  bæjarrústinni  (1905,  bls.  47).  Guðmundur  Davíðsson, 

umsjónarmaður þjóðgarðsins á Þingvöllum, getur þess árið 1934 að einstaka birkirunnar vaxa 

í grennd við bæinn en annars er landsvæðið að hans sögn  „ömurlegt og óbyggilegt“  (1934, 

bls. 53). Í Árbók Ferðafélags Íslands 1961 heitir bæjarrústin Hranavellir og er sögð „vestur af 

norðurenda Hrafnabjarga“  (Haraldur Matthíasson, 1961, bls.  132).  Kristján Jóhannsson frá 

Skógarkoti getur þess í örnefnaskrá Grímsnessafréttar að bæjarrústir Hrafnabjarga (sem hann 

kallar  Hrafnabjargavelli)  séu  í  litlu  dalverpi  fyrir  framan  örnefnið  Kræklubrún 

(„Grímsnesafréttur“, e.d., bls. 3). Bróðir hans, Pétur J. Jóhannsson (1983, bls. 182–183), segir 

rústirnar  skammt  norðan  hesthústóftar  Grímsnesinga,  sem  er  við  núverandi 

sauðfjárveikigirðingu  suðaustan  Prestastígs.  Þess  má  geta  að  það  er  vatnsból  við 

hesthústóftina, sem helst fram eftir sumri.  Meintar bæjarrústir Hrafnabjarga voru staðsettar í 

ferð Ferlis árið 2011 (Ómar Smári Ármannsson, 2011c). Voru þar skrásett möguleg mannvirki 

á tveimur stöðum við hraunkrika, sem virðast hafa að mestu farið á kaf undir malarjarðveg úr 

leysingarfarvegi (Ómar Smári Ármannsson, munnleg heimild, 4. október 2019).

Út  frá  ritheimildum  átti  eyðibýlið  að  liggja  við  Prestaveg  upp  við  örnefnið 

Kræklubrún. Bæjarrústin átti  að vera 15–17 metrar að lengd, með gjótu austan hennar og 

tvískiptu  mannvirki  30–40 metrum norður  af  bænum. Hrafnabjörg  hafa  þó verið  merkt  á 

margvíslegum stöðum og því ríkti mikil óvissa um hvaða heimildir væru áreiðanlegar. Svæðið 

kringum hnit Ferlis var kortlagt með flygildi í júlí 2017 en þar sáust ekki skýr ummerki um 

fornleifar á kortum. Stærra landsvæði var kortlagt 2018 og 2019. Þá var einblínt sérstaklega á 

svæðið umhverfis  Kræklubrún og norðan hesthústóftar  Grímsnesinga (mynd  26,  nr.  1) en 

önnur svæði voru ekki útilokuð. Reynt var að leita að hæðarójöfnum á yfirborðslíkönum sem 

samsvöruðu uppdrætti Brynjúlfs Jónssonar og að gjótum sem héldu vatni. Alls voru um 4,3 

ferkílómetrar kortlagðir norðvestan Hrafnabjarga (mynd 26).
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Mynd 26: Hrafnabjörg. Yfirlitsmynd.  
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Bæði var skimað frjálslega um kortin og 50x50 metrar skoðaðir kerfisbundið í einu. 

Engar sterkar vísbendingar fundust á kortunum en hins vegar var hægt að ákvarða nokkrar 

upphækkanir á yfirborðslíkönum, sem gátu verið til marks um hugsanlega minjastaði. Farið 

var  á  staðina  með  kjarnabor  í  tveimur  ferðum í  lok  september  2019  ásamt  Margréti  H. 

Hallmundsdóttur fornleifafræðingi. Borkjarnasýni við hnit Ferlis gáfu til kynna að þar væru 

aðeins náttúrumyndanir. Þær líkjast þó útliti rústa á yfirborðinu en síður á yfirborðslíkönum. 

Á  einum  hugsanlegum  minjastaðnum,  undir  Kræklubrún,  fundust  leifar  lítillar,  hringlaga 

smátóftar sem er ekki meira en þrír metrar í þvermál og nokkrum metrum sunnan hennar var 

lítil  dæld  með  sentimetra  þykku  kolalagi.  Kolalaginu  þótti  ekki  svipa  til  kolagrafar  en 

mögulegt er að þarna hafi verið eins konar náttstaður eða „sæluhús“ enda liggur tóftin við 

Prestaveg (mynd  26, nr. 2). Um 600 metrum suðaustan smátóftarinnar er gömul rétt reist á 

milli tveggja klettadranga (mynd 26, nr. 3).

Borkjarnasýni  á  öðrum  hugsanlegum  minjastað  ákvörðuðu  loks  staðsetningu 

Hrafnabjarga. Bærinn er við Kræklubrún, norðan hesthústóftarinnar og nálægt greinilegri leið, 

sem er líklega Prestavegur. Á Hrafnabjörgum er fyrst að nefna bæjarrúst, sem snýr hér um bil 

austur–vestur og er um 16x6,5 metrar að stærð. Á norðurhliðinni er lítil viðbygging, um 4x3 

metrar  að  stærð  og  trjárunni  vex  í  henni  miðri.  Útveggir  rústarinnar  eru  augljóslega 

bogadregnir og af útliti hennar að dæma er hér líklega um að ræða dæmigerða skálabyggingu.  

Ekki er þó öll sagan sögð en einnig sést móta fyrir annarri, smærri byggingu innan hennar, 

u.þ.b. 13x4,5 metrar að stærð og skiptist í þrjú hólf. Hugsanlega eru þetta leifar selstöðu sem 

hefur  verið  reist  ofan  á  skálarústinni  seinna  meir,  rétt  eins  og  túlkað  hefur  verið  á 

Grímsstöðum (bls. 41). Rústir Hrafnabjarga voru teiknaðar út frá loftkortum og hæðarlíkönum 

en taka einnig mið af athugunum á vettvangi og af uppdrætti Brynjúlfs Jónssonar. Það virðist 

sem Brynjúlfur hafi teiknað rústirnar upp líkt og þær séu eitt og sama mannvirkið (mynd 27). 

Útlínur  „selsins“  sjást  ekki  á  yfirborðslíkani  frá  ágúst  2019  en  það  mótar  fyrir  þeim  á 

yfirborðslíkani, sem var unnið úr myndum flygildis teknum samhliða borkjarnarannsókninni. 

Ekkert vatnsból sást við rústirnar en lítil gjóta um 20 metrum suðaustan þeirra gæti hafa verið 

brunnurinn,  sem Brynjúlfur Jónsson og Sigurður Vigfússon áttu við.  Ekkert  vatn var þó í 

gjótunni og hún var hulin trjágróðri að stórum hluta.

Borkjarnasýni, sem tekið var í miðju rústanna, sýndi fram á kolalag á um 35–40 sm 

dýpi  (mynd  28,  nr  64).  Brennd  dýrabeinaflís  var  í  kolalaginu.  Mögulega  bendir  þetta  á 

eldstæði. Þunnt, dökkgrátt gjóskulag virðist vera hreyft rétt ofan þess en það hefur ekki verið 

greint. Það fannst einnig óhreyft í eystra rými rústanna (mynd  28, nr. 62). Borkjarnasýni í 

norðurvegg skálans svokallaða gaf til kynna tvö ljós gjóskulög á um 57 sm dýpi og rétt undir 
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þeim var um 2 sm þykkt dökkgrátt gjóskulag (mynd 28, nr. 67). Þau hafa ekki verið greind. 

Ekki fundust önnur kolalög í rústunum. Jarðvegur virðist einnig þynnri en í Litla-Hrauntúni 

en Hrafnabjargabærinn er utan girðingarinnar og nýtur ekki góðs af nær algjörri beitarfriðun.

Mynd 27: Hrafnabjörg, kortlögð 7. ágúst 2019 kl. 15:00. Nærmynd af rústum Hrafnabjarga ásamt uppdrætti 
Brynjúlfs Jónssonar (1905).

Norðan skála- og seljarústanna svokölluðu er lág brekka og þar var hægt að staðsetja 

þrjár aðrar rústir á vettvangi. Þær sjást lítið sem ekkert á yfirborðslíkani frá ágúst 2019 vegna 

trjágróðurs  en  það  má  sjá  móta  óljóst  fyrir  þeim  á  yfirborðslíkani,  sem  var  unnið  úr 

ljósmyndum teknum um vorið 2018. Þær eru teiknaðar út frá líkönunum en teikningin reiðir 

sig einnig á vettvangsathuganir. Um 30 metrum norðan bæjarrústanna er tvískipta tóftin, sem 

munnmæli um hálfkirkju eða þriðjungakirkju í  Jarðabókinni eiga við og Brynjúlfur Jónsson 
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stingur  upp  á  að  væri  annaðhvort  heimahof  eða  stekkur  (mynd  27).  Syðri  helmingur 

tóftarinnar er hulinn kjarrgróðri en hún virðist vera um 10x4 metrar að stærð. Engin kol voru í  

borkjarnasýnum en aftur á móti fannst þar grænleitt og rauðleitt torfhrun (mynd 28, nr. 72). 

Ekki  er  minnst  á  hinar  tvær  smátóftirnar  í  lýsingum  Brynjúlfs  Jónssonar  og  Matthíasar 

Þórðarsonar. Báðar þeirra virðast hringlaga eða ferkantaðar og 3–4 metrar í þvermál. Sú eystri 

er greinilegri, með inngang til suðurs og frá henni liggur lítill slóði í átt að bæjarrústunum. 

Gróft kolalag var í innanrými rústarinnar á um 35 sm dýpi (mynd 28, nr. 68). Sú vestari virðist 

einnig hafa inngang til suðurs og í innanrými hennar var torfhrun blandað gjóskulögum sem 

hafa ekki verið greind (mynd  28, nr.  78).  Birkirunnar  vaxa í  veggjum rústanna en ekki  í 

innanrýmum þeirra. Frekari rannsókna er þörf til að meta heildarumfang og hlutverk þessara 

rústa en trjágróðurinn gæti mögulega hulið fleiri verksummerki.

Mynd 28: Hrafnabjörg. Borkjarnasýni sem vitnað er til.

4.4. Ródólfsstaðir
Elsta heimild um eyðibýlið Ródólfsstaði er í Ármanns rímum Jóns Guðmundssonar lærða árið 

1637 en í einni rímunni gerir sauðaleitarmaður sér ferð „til Rotólfs austur // í rjóðri skógar 

byggði“ (Ármanns rímur, 1948, bls. 8). Setningin „Rotólfsstaðir norður undan Miðfellsfjalli“ 

er  síðar  rituð  á  lausan miða  og er  stungið  inn  í  drög af  Jarðabókinni,  innan kaflans  um 

Þingvallasveit, því þar þótti miðinn best eiga við (JÁM II, bls. 363). Í sóknarlýsingunni 1840 

skrifar séra Björn Pálsson: „Bótólfsstaðir og Bæjarstæði í Miðfellshrauni“ og merkir býlin hér 

um  bil  mitt  á  milli  Miðfells  og  Skálholtsvegar  á  korti  (Björn  Pálsson,  1979,  bls.  186). 
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Brynjúlfur Jónsson lýsir  Ródólfsstöðum svohljóðandi í Árbók hins íslenzka fornleifafélags  

1905:

Fyrir ofan Miðfellsfjall í Þingvallasveit, nokkuð langt upp í hrauninu, er rúst af 
fornbýli, sem nefnt er Rótólfsstaðir. Mjög ógjörla sér til rústanna. Með aðgætni 
má  þó  sjá  ferhyrnda  túngirðingu,  sem  er  gild  dagslátta  að  stærð  og  við 
vesturhornið vottar fyrir óglöggum rústum, sem eg treysti mér þó ekki til að mæla 
og enda ekki til að lýsa svo gagn verði að. Skamt vestur þaðan er hraunhola, sem 
oft kvað standa vatn í; það er brunnurinn. (Brynjúlfur Jónsson, 1905, bls. 46–47)

Brynjúlfi þykir nafn bæjarins merkilegra en rústirnar sjálfar og telur þær hljóta að hafa heitið 

Ródólfsstaðir en ekki Rótólfsstaðir, þar sem hann telur þær kenndar við einhvern Róðólf en 

nafnið hafi síðar orðið að „Ródólfi“. Dettur Brynjúlfi helst í hug Róðólfur (eða Hróðólfur) 

biskup en bætir svo við að „auðvitað getur þetta fornbýli verið kent við annan Róðólf, sem 

menn  hafa  ekkert  af  að  segja“  (Brynjúlfur  Jónsson,  1905,  bls.  47).  Ekki  verður  séð  að 

Brynjúlfur hafi vitað af þjóðsögulegum uppruna nafnsins í  Ármanns rímum.  Hann getur þá 

ekki sérlega nákvæmlega til um staðsetningu bæjarins en tæpum 30 árum síðar skrifar Ásgeir 

Jónasson úr Hrauntúni: 

Norðaustur-af Fjallsenda eru Ródólfsstaðahæðir efri og neðri. Sú neðri er lág, og 
austur-af henni er hóll mikill, er Rani heitir. Efri hæðin er gamall eldgígur, snýr frá 
austri  til  vesturs;  vestur-af  henni  er  hæðardrag.  Á  því  er  stór  og  fallegur 
móbergshellir, sem vert mundi vera að athuga. Á milli hæðanna, sunnan grjótbala, 
er sagt, að verið hafi bærinn, sem hæðirnar bera nafn af, en óglöggt sáust þar tóftir 
síðast á nítjándu öld (sbr. þó árb. 1905, bls. 46–47). (Ásgeir Jónasson, 1932, bls. 
81)

Jónas  Halldórsson í  Hrauntúni,  faðir  Ásgeirs,  telur  hins vegar  að Ródólfsstaðir  hafi  varla 

getað verið býli, enda sé ekkert þar til að lifa við og einnig skóglaust  (Jónas Halldórsson, 

1921).  Jónas segir það í miðri ritdeilu við Guðmund Davíðsson vegna þjóðgarðsáforma en 

Guðmundur notaði munnmæli um eyðibýli á örfoka landi til marks um að þar hafi eitt sinn 

verið glæstir skógar, sem byggt hafi verið í en hafi eyðst vegna ágangs manna. Því væri vert 

að friða landið og leyfa því að gróa upp (Guðmundur Davíðsson, 1919). Jónas Halldórsson sá 

hins vegar fram á að missa býlið sitt vegna þjóðgarðsmyndunar og því hefur hann mögulega 

séð  ástæðu  til  að  slá  á  hugmyndir  um  forna  byggð  á  uppblásnum  svæðum.  Eyðibýlið 

svokallaða var friðlýst af Matthíasi Þórðarsyni 1927 þar sem það er kallað Ródólfsstaðir eftir 

túlkun Brynjúlfs. Ekki er fjallað um eyðibýlið á opinberum vettvangi á næstu áratugum að 

Pétri J. Jóhannssyni undanskildum, sem hafði eftir sögusögnum að býlið hefði staðið vestan 

undir Ródólfsstaðahæð  (Gunnar Þórisson og Pétur J. Jóhannsson, 1983, bls. 186). Sumarið 

2012 fór félagið Ferlir að hæðinni og staðsetti mögulegar rústir sunnan undir henni, þar sem 

þótti líklegt að búið hefði verið í stuttan tíma  (Ómar Smári Ármannsson, 2012). Þar sáust 
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ummerki um grónar tóftir og garð. Austan tóftanna sást skúti með hleðslum við opið, sem gæti 

hafa verið fjárskjól (Ómar Smári Ármannsson, munnleg heimild, 4. október 2019).

Mynd 29: Ródólfsstaðir. Yfirlitsmynd.

Nokkur  efi  var  um tilvist  Ródólfsstaða  og  að  vissu  leyti  er  sá  efi  enn  til  staðar. 

Landsvæðið norðan Miðfells er afar illa farið vegna ágangs fólks og fjár og erfitt er að gera 
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sér  í  hugarlund  að  nokkur  hafi  viljað  búa  þar  miðað  við  núverandi  gróðurfar.  Þar  sem 

Ródólfsstaðir koma úr Ármanns rímum er spurning hvort býlið sé nokkuð meira en þjóðsaga. 

Aftur  á  móti  eru  tvær  selstöður  á  þessu  svæði,  hvor  við  sinn  fjárhelli.  Heimildir  um 

Ródólfsstaði eru að auki það margar að ekki er hægt að slá tilvist þeirra algjörlega af. Ef gert 

er ráð fyrir að allar heimildirnar séu óskeikular ætti að leita að litlum, ferhyrndum túngarði 

með tóftum vestan í. Staðsetningin ætti þá að vera milli Efri- og Neðri-Ródólfsstaðahæða, 

vestan undir þeirri efri, sunnan grjótbala og austan hraunholu.

Rúmur einn og hálfur ferkílómetri var kortlagður með flygildum norðan Miðfells árin 

2018 og 2019. Engar sjáanlegar minjar voru greindar á kortunum út frá lýsingum heimilda en 

nokkrir hugsanlegir staðir  voru merktir.  Helst var leitað að litlum grasblettum, líkt og bar 

árangur í leitinni að Litla-Hrauntúni. Einnig var skimað eftir trjágróðri en hugsunin þar á bak 

við  var  að  fornminjar  gætu  innihaldið  hærra  hlutfall  lífrænna  efna  og  mögulega  bætt 

vaxtarskilyrði  gróðurs.  Farið  var  í  vettvangsferð  á  slóðir  Ródólfsstaða  ásamt  Margréti  H. 

Hallmundsdóttur  fornleifafræðingi  29.  september  2019.  Borkjarnasýni  á  nokkrum 

hugsanlegum minjastöðum vestur undir Efri-Ródólfsstaðahæð skiluðu engum árangri.  Ekki 

fundust mannvistarlög í sýnum beint þar sem hnit Ferlis voru tekin (Ómar Smári Ármannsson, 

2012) en við eystra hnitið lítur aftur á móti út eins og þar sé mannvirki, þegar staðið er á 

vettvangi. Á yfirborðslíkani lítur þar út fyrir að vera skriða en það mætti kanna fyrirbærið 

betur til að taka allan vafa af. Hafa ber þó í huga að einhver skekkjumörk geta verið á hnitum 

og hugsanlega hafi hnit Ferlis átt við annan stað skammt frá. 

Þunnt  kolalag  fannst  hins  vegar  í  borkjarnasýni  í  lítilli  dæld  nokkrum  metrum 

suðaustan skriðunnar svokölluðu (mynd  31, nr.  87). Það virðist  of þunnt til  að vera leifar 

kolagrafar en mögulega gæti það bent til mannvirkis sem sést illa eða alls ekki á yfirborðinu. 

Einnig fundust kolalög í  trjárunna u.þ.b.  tíu  metrum vestan skriðunnar svokölluðu og þar 

virðist móta fyrir tvískiptu mannvirki (mynd  30). Líkt og smátóftirnar og tvískipta tóftin á 

Hrafnabjörgum vaxa birkirunnar á veggjum þess en ekki í innanrýmum. Kolalög fundust í 

fjórum borkjarnasýnum innan í mannvirkinu. Efsta kolalagið er nokkurra millimetra þykkt og 

er á um 15 sm dýpi í sýnunum (mynd 31, nr. 89, 90 og 99) en eitt sýnið (nr. 89) gaf einnig til 

kynna annað kolalag á um 32 sm dýpi. Auk þess voru ummerki um annað, minna kolalag á 

um 21 sm dýpi í sama sýni. Borkjarnasýni í hugsanlegum miðgafli benti til torfveggjar (mynd 

31, nr. 100). Mannvirkið virðist mjög lítið, aðeins um 6x3 metrar en mögulega gæti trjágróður 

þó hulið heildarumfang þess. Þessir staðir sjást báðir á yfirborðslíkönum, þó ekki bersýnilega 

en nægilega vel til að teikna þá upp. Teikningin reiðir sig þó einnig á vettvangsathuganir.
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Mynd 30: Ródólfsstaðir, kortlagðir 29. september 2019. Nærmynd af mannvirkjum undir Ródólfsstaðahæð.

Ekki er hægt að segja til með vissu hvort Ródólfsstaðir hafi hér verið staðsettir, að því 

gefnu að Ródólfsstaðir hafi í raun verið meira en þjóðsaga. Mögulega gæti þó mannvirkið, 

sem hér er, verið ein af þeim rústum sem Brynjúlfur Jónsson (1905, bls. 46–47) segir standa 

vestan í ferhyrndum túngarði. Tvö til þrjú mismunandi kolalög geta þá bent til þess að þarna 

séu tvö eða þrjú byggingarskeið og útlínur mannvirkisins á yfirborðinu séu leifar yngri rústa, 

til  dæmis  seljarústa  líkt  og  túlkað  hefur  verið  á  Grímsstöðum,  Litla-Hrauntúni  og 

Hrafnabjörgum. Við frekari leit að Ródólfsstöðum ætti að einblína á þetta svæði og skoða vel 

alla  staði  þar  sem trjágróður  vex.  Sérstaklega  ætti  að  leita  að  ummerkjum túngarðs,  t.d. 

sunnan tvískipta mannvirkisins. Mögulega gætu minjar leynst um 30 metrum vestan þess en 
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þar mótar fyrir rétthyrndri dæld á yfirborðslíkani, sem er um 13 metrar að lengd (mynd 29). 

Þar gæti verið mannvirki hulið birkigróðri en borkjarnarannsóknir gætu skorið úr um hvort 

þar séu fornleifar eða gróið rofabarð. Svæðið ætti að skoða að vetri til  en mögulega gætu 

snjóskaflar auðveldlega safnast upp við brekkuræturnar og torveldað heilsársbúsetu. Einnig 

ætti að rannsaka betur skútann sem meðlimir Ferlis telja vera fjárhelli en var ekki skoðaður í 

þessari umfjöllun, enda er fordæmi um selstöður við fjárhella á þessum slóðum. Ráðgátan um 

Ródólfsstaði telst enn óleyst en hafi þeir í raun verið til er líklegt að þeir hafi verið hér, enda 

samræmist staðsetningin örnefnum og heimildum, auk þess sem fornleifar eru á staðnum.

Mynd 31: Ródólfsstaðir. Borkjarnasýni sem vitnað er til.
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5. Niðurstöður

5.1. Notkun flygilda og myndmælinga
Kortlagning  fornleifa  með  notkun  flygilda  og  myndmælinga  virðist  hafa  mikið  notagildi. 

Hægt er að kortleggja marga ferkílómetra lands og vinna úr loftkort og yfirborðslíkön á einum 

vinnudegi. Yfirborðslíkön greina ítarlega frá hæðarbreytingum í landslaginu og geta þannig 

sýnt útlínur fornleifa. Með þessari kortlagningu er í raun verið að taka einskonar stafrænt afrit  

af  landsvæðinu sem hægt er að rýna í  innandyra.  Einnig er fljótlegra að endurskoða fyrri 

athuganir  á  kortunum en  að  fara  alla  leið  á  vettvang,  sérstaklega  ef  minjarnar  eru  fjarri 

alfaraleið. Með flygildum er hægt að kortleggja landsvæði sem erfitt er yfirferðar og einnig 

svæði sem skráningarmanni gæti hafa láðst að ganga um. Hér hefur jafnframt verið sýnt fram 

á að hægt er að kortleggja yfirborð undir vatnsborði með góðum árangri. Það hefur reynst 

fljótlegt og nákvæmt að teikna fornleifar upp í tölvu út frá loftkortum og yfirborðslíkönum. 

Auðsjáanlegar fornleifar er til dæmis hægt að teikna upp á innan við mínútu. Því virðist þessi 

aðferð afar góð viðbót við hefðbundna fornleifaskráningu.

5.2. Notkun hitamynda
Hitamyndir virðast sambærilegar yfirborðslíkönum hvað varðar notagildi ef þær eru teknar á 

daginn,  líkt  og  í  Bárukoti.  Hitamyndir  teknar  í  Litla-Hrauntúni  og  þinghelginni  gefa 

vísbendingar um að hægt sé að sjá minjar undir yfirborðinu þegar sól skín ekki beint á landið. 

Hitamyndir í þinghelginni hafa þannig gefið sambærilegar niðurstöður og viðnámsmælingar. 

Þótt hitamyndir geti eflaust ekki numið minjar jafn djúpt ofan í jörðu og viðnámsmælingar þá 

geta hitamyndavélar á flygildum mælt mun stærra svæði á örfáum mínútum auk þess að vera 

ódýrari lausn. Líklega virka hitamyndavélar best þar sem jarðvegur er þunnur og auðvelt er 

fyrir hita að komast upp á yfirborðið. Frekari útfærslu er þörf á þessari fjarkönnunartækni og 

næstu skref væru að mynda fleiri minjastaði í margvíslegum gróður- og veðurfarsaðstæðum til 

að komast betur að notagildi tækninnar.

5.3. Kortlagning minjastaða í Þingvallasveit
Á  Þingvöllum sést  hringlaga  mannvirkið  á  Lögbergi  afar  vel  á  loftkortum  og 

yfirborðslíkönum.  Hitamyndir  af  mannvirkinu  sýna  ennfremur  kaldari  yfirborðshita  í 

hálfhring innan mannvirkisins þar sem Sigurður Vigfússon lýsir moldaruppfyllingu innan þess 

árið  1881.  Skil  kaldara  og  heitara  yfirborðs  eru  jafnframt  þar  sem  Sigurður  lýsir  litlum 

grjótbálki  innan  mannvirkisins.  Hitamyndir  í  mýrinni  suðvestan  Njálsbúðar  hafa  bent  á 
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hugsanlegar búðir og jafnvel búðaþyrpingu þar sem grafið var niður á vegghleðslu árið 2002 

og  fjarsjármælingar  sama  ár  gáfu  vísbendingar  um  fornleifar.  Einnig  var  hægt  að  nema 

rétthyrnda  hitaójöfnu  í  suðausturhluta  kirkjugarðsins  þar  sem viðnámsójafna  var  greind  í 

fjarkönnun árið 1999.

Mögulegt var að kortleggja áður staðsettar minjar í  Fornaseli, við  Böðvarshól og í 

Vatnskoti en í því síðastnefnda var hægt að endurskapa land undir vatnsborði og teikna útlínur 

túngarðs, sem fór undir vatn í Suðurlandsskjálftanum 1789. Einnig var hægt að koma auga á 

áður óþekktar minjar á öðrum þekktum stöðum, líkt og í Skógarkoti, Hrauntúni og Bárukoti. 

Á  Gjábakka  var hægt að nema hluta af gamla túngarði bæjarins á annars sléttuðu túni. Á 

Þórhallsstöðum mátti sjá ummerki um mögulegan bæjarhól og bendir það hugsanlega til eldri 

minja en hjáleigunnar, sem þar var reist í lok 17. aldar. Frekari rannsóknir gætu þá sannreynt 

tilvist þessara hugsanlegu fornleifa, t.d. með borkjarnarannsóknum. Sama er hægt að segja um 

rústir  Hólkots,  sem hægt  var  að staðsetja  með notkun hefðbundinna loftmynda og einnig 

rústir, sem gætu verið af Kárastaðakoti. Hólkot er talið bera einkenni miðaldabýlis og meintar 

rústir Kárastaðakots, sem var í byggð á 17. öld, líkist mjög Bárukoti, samtímabýli þess. Að 

lokum er stór, sporöskjulaga garður í Múlakoti, sem á sér engar hliðstæður í Þingvallasveit en 

dæmi er um sambærilega garða í öðrum sveitum, sem ná aftur til víkingaaldar. Ályktað er að 

garðurinn sé líklega eldri en býlið, sem þarna var reist í lok 17. aldar undir Ármannsfelli. Bent 

er á heimildir sem tengja fjórðungsþing Sunnlendinga við rætur fjallsins þótt ekkert sé ályktað 

um slíkt. Frekari rannsóknir gætu skorið betur úr um aldur og hlutverk garðsins og hvort fleiri 

minjar leynist innan hans.

5.4. „Týndu eyðibýlin“
Með notkun  flygilda,  samhliða  ritheimildum,  var  hægt  að  staðsetja  eyðibýlin  Grímsstaði, 

Litla-Hrauntún  og  Hrafnabjörg  auk  minja  undir  Ródólfsstaðahæð,  sem  gætu  tengst  hinu 

meinta fornbýli Ródólfsstöðum. Tiltölulega auðvelt var að bera kennsl á Grímsstaði og Litla-

Hrauntún á yfirborðslíkönum þótt erfitt sé að sjá minjarnar á vettvangi. Ekki tókst að staðsetja 

Hrafnabjörg og minjar undir Ródólfsstaðahæð í fyrstu tilraun en hægt var að ákvarða nokkrar 

mögulegar  staðsetningar,  sem  voru  sannreyndar  með  borkjarnarannsóknum.  Eftirfarandi 

ályktanir eru dregnar um þessa staði:

Á Grímsstöðum eru leifar mannvirkis undir yfirborði með allt að 11 sm þykku gólflagi 

og landnámslagið sést í torfhruni úr veggjum þess. Mögulega er það forn 10. aldar bæjarrúst. 

Yngra mannvirki, sem sést á yfirborði, virðist vera reist ofan á því. Þunnt gólflag var innan 

hennar og gæti það verið sel. Við austurenda þess eru óljósar mannvistarleifar á yfirborði sem 
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gætu verið smátóft eða leifar af eldra byggingarskeiði. Sunnan þessara rústa er ferkantað eða 

hringlaga  mannvirki  og  umhverfis  það  er  óstaðfestur  grunur  um hringlaga  garð,  þar  sem 

daufur litamunur sést á gróðri.

Í Litla-Hrauntúni eru a.m.k. fjögur mannvirki á þremur stöðum. Á einum staðnum er 

mannvirki sem skiptist  í  tvö hólf  og í  öðru þeirra er þunnt  gólflag.  Hugsanlega eru þetta 

seljarústir. Hitamyndir gefa þó vísbendingar um þriðja hólfið við vesturenda þess eða jafnvel 

annað mannvirki.  Á öðrum staðnum er aflangt,  tvískipt mannvirki,  sem er mögulega með 

bogadregna útveggi og í  öðru hólfi þess fannst gróft  kolalag í borkjarnasýni,  sem var sex 

sentimetrar að þykkt. Við hlið þess er hringlaga mannvirki, þar sem ekkert gólflag fannst. 

Rúmlega hundrað metrum austar er annað aflangt mannvirki, sem skiptist líklega í þrennt og 

fannst þunnt kolalag syðst í því. Hér gætu verið býli og/eða sel frá nokkrum mismunandi 

tímabilum. Einnig er þar óstaðfestur grunur um túngarð, litla garðhleðslu og tvær byggingar.

Á  Hrafnabjörgum eru  leifar  mannvirkis  sem  hefur  einkenni  dæmigerðrar 

skálabyggingar með viðbyggingu á norðurhlið. Innan veggja þess vottar fyrir útlínum annars 

mannvirkis. Gæti það verið sel, sem hafi verið reist ofan á skálarústunum svokölluðu. Fimm 

sentimetra þykkt kolalag fannst í innanrými rústanna og gæti verið til marks um gólflag í öðru 

hvoru mannvirkinu. Norðan þessara mannvirkjaleifa er tvískipt mannvirki,  þar sem ekkert 

gólflag fannst. Skammt frá því eru tvö lítil mannvirki, sem virðast ferhyrnd eða hringlaga og í 

öðru þeirra fannst mjög gróft kolalag, sem er fimm sentimetrar að þykkt.

Vísbendingar um Ródólfsstaði hafa fundist undir Ródólfsstaðahæð en þar vottar fyrir 

um sex  metra  löngu  mannvirki.  Tvö eða  þrjú  mismunandi  kolalög  í  borkjarnasýni  innan 

mannvirkisins gætu bent til  þess að um sé að ræða fleiri  en eitt  byggingarskeið.  Skammt 

austan rústarinnar er þunnt kolalag í dæld sem gæti gefið vísbendingar um annað mannvirki. 

Mögulega leynast  þarna  fleiri  minjar  og gæti  hið hugsanlega  fornbýli  Ródólfsstaðir  verið 

meðal þeirra.

Frekari rannsóknir gætu skorið betur úr um fjölda minja á þessum fjórum stöðum og 

hlutverk  þeirra.  Ráðlagt  væri  að  fjarlægja  trjágróður  sem  vex  beint  ofan  á 

mannvirkjarústunum. Gjóskulög eru á öllum þessum stöðum og greining þeirra getur sagt 

betur  til  um aldur  minjanna.  Einnig  gætu  kolefnisaldursgreiningar  verið  framkvæmdar.  Á 

þessum stöðum gætu jafnframt leynst góð tækifæri til að rannsaka hvernig býli urðu að seljum 

og jafnvel aftur að býlum. Týndu eyðibýlin svokölluðu gætu þá einnig gefið mikla innsýn í 

daglegt líf á Þingvöllum á fyrstu öldum Íslandssögunnar.
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Viðaukar

1. Skrá yfir býli og sel í Þingvallasveit

Nr Nafn Önnur nöfn Eigandi Staðsett? x (ISN93) y (ISN93) z (metrar) Skekkja (y,x) Athugasemdir

1 Þingvellir Þingvöllur
Þingvallabær

Já 397184 418906 102 1 Hnit á núverandi 
bæjarhúsum.

Lögbýli

2 Brúsastaðir Já 395574 420278 140 1 Hnit á núverandi 
bæjarhúsum.

3 Gjábakki Já 401538 416028 165 1 Munnmæli um bænhús.

4 Heiðarbær Já 391964 413279 120 1 Hnit á gamla bæjarstæðinu.

5 Kárastaðir Já 394566 418098 125 1 Hnit á núverandi 
bæjarhúsum.

6 Miðfell Já 399876 408934 105 1

7 Mjóanes Já 398276 410679 102 1 Hnit á núverandi 
bæjarhúsum.

8 Skálabrekka Já 393476 415654 110 10 Hnit við gamla 
bæjarstæðið.

9 Stíflisdalur Já 387693 418821 180 5 Hnit við gamla 
bæjarstæðið.

Fornbýli

10 Grímsstaðir Grímastaðir 
Grímakot

Já 396847 422753 160 1 Byggt seint á 10. öld í 
Harðar sögu og Hólmverja. 
Landnámslag í torfvegg 
bendir til 10. aldar 
mannvirkis undir yngra 
mannvirki, líklega selstöðu.

11 Hólkot Já 389392 418193 190 1 Sunnan við Kjálká, norðan 
undir Hádegisholti.

12 Hrafnabjörg Að Hrafnabjörgum 
Hranavellir 
Hrafnabjargavellir 

Já 421628 405072 240 1 Hnit á bæjartóft. Munnmæli 
um hálfkirkju eða 
þriðjungskirkju.

13 Litla-Hrauntún Hrauntún
Gamla-Hrauntún (?)

Já 403293 423189 200 1 Hnit á vestari bæjartóftinni. 
A.m.k. fjórar tóftir á 
þremur stöðum, hugsanlega 
tvö bæjarstæði og eitt sel.

14 Ródólfsstaðir Rotólfsstaðir
Rótólfsstaðir 
Bótólfsstaðir

Kannski 403182 412688 200 1 Grunur um mannvirki undir 
Ródólfsstaðahæð.

Hjáleigur

15 Arnarfell Þingvellir Já 398373 413905 110 1

16 Bárukot Þverspyrna 
Fótakefli

Þingvellir Já 397217 421923 140 1

17 Böðvarshóll Þingvellir Kannski 401028 417312 115 1 Hnit á fjárhússtóft. 
Munnmæli um eldri byggð 
fyrir allra manna minni í 
Jarðabók.
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18 Fellsendi Stíflisdalur Já 385463 417030 230 1 Hjáleiga Stíflisdals en varð 
síðar sjálfstæð bújörð. Hnit 
á eldra bæjarstæði.

19 Hrauntún Gamla-Hrauntún (?) Þingvellir Já 400843 421592 155 1 Sagt hafa farið í eyði í 
plágunni miklu og orðið að 
seli þar til 1830, þegar það 
var byggt á ný.

20 Kárastaðakot Kárastaðir Kannski 394722 419035 160 ? Óstaðfest hnit.

21 Melkot Selkot Kannski 389986 419284 200 1 Byggt í 4–5 ár rétt austan 
Selkots.

22 Móakot Skálabrekka? Kannski 392768 414722 120 100 Heimild um rústir við 
Móakotslæk 
Skálabrekkumegin. Hnit 
nálægt þar sem Ómar Smári 
Ármannsson merkir 
bæjarrúst Móakots og 
teiknar upp.

23 Múlakot Mosastaðir Þingvellir Já 399610 423555 160 1

24 Selkot Stíflisdalur Já 389869 419191 200 1

25 Skógarkot Þingvellir Já 399685 419354 120 1

26 Svartagil Vegghamrar Þingvellir Já 397963 424218 175 1 Árið 1600 var Svartagil sel 
frá Þingvöllum. Stundum 
byggt, oftast í eyði.

27 Vatnskot Þingvellir Já 398635 417424 102 1

28 Þórhallsstaðir Þórhallastaðir 
Ölkofra 
Ölkofrastaðir

Þingvellir Já 400105 419054 120 1 Munnmæli um eldri byggð. 
Mögulegur bæjarhóll.

Munnmæli / óstaðsett býli

29 Álftabakki Nei 180 100 Í Stíflisdal fyrir sunnan 
Kjálkárós. Hnit við 
örnefnið Álftabakka.

30 Brandskot Þingvellir Nei Á ekki við
Byggt fyrri hluta 17. aldar, 
virðist enn vera í byggð 
1629. Allsendis óstaðsett.

31 Bæjarstæði Nei
Á ekki við

Sagt vera norðaustan 
Ródólfsstaða.

32 Eiríksstaðir Nei

Á ekki við

Mismunandi staðsetningar 
gefnar austan og vestan 
Skjaldbreiðar.

33 Fífilvellir Fíflavellir Nei

Á ekki við

Mismunandi staðsetningar 
gefnar norðan og sunnan 
Skjaldbreiðar.

34 Kolgrafir Þingvellir? Nei

Á ekki við

Milli Þingvalla og 
Vatnskots. Kallað tómthús í 
manntali 1840.

35 Nyrðri-Dalur Nei

Á ekki við

Líklega hefur Selkot verið 
byggt ofan á þessu 
bæjarstæði.

36 Ólafsvellir Nei

Á ekki við

Sagt vera grafið undir sand 
í Klukkuskarði. Munnmæli 
um kirkju.

37 Reyðartún Nei

Á ekki við

Sagt vera í Bjargabási milli 
Hrafnabjarga og 
Tröllatinds.

38 Vindheimar Nei
Á ekki við

Sagt vera norðan Stóra-
Sauðafells.

Sel

39 Fornasel Þingvellir Já 415490 400074 105 1
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40 Hamrasel Hamrar 
(Grímsnesi)

Já 412263 404823 220 100 Hnit á Hamraselshelli úr 
örnefnaskrá.

41 Sel og Selshellir Mjóanes Já 413633 401503 160 1 Hnit á selinu, fjárhellirinn 
er sagður rétt NA selsins.

42 Sel við Öxará Þingvellir Já 397380 420308 125 1

43 Selbrúnir Heiðarbær Já (FSÍ) 390721 414881 5 Staðsett í aðalskráningu 
Fornleifastofnunar Íslands 
2004.

44 Selhólar Skógarkot? Nei 420013 401917 180 200 Hnit á vörðubroti á öðrum 
Selhólnum.

45 Selið Kárastaðir Já (FSÍ) 392470 416481 5 Staðsett í aðalskráningu 
Fornleifastofnunar Íslands 
2004.

46 Sigurðarsel Vatnskot? Já (Ferlir) 418787 402026 180 ? Hnit úr örnefnaskrá 
Þingvalla fengið frá Ferli.
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2. Fornleifar á Grímsstöðum, Litla-Hrauntúni, Hrafnabjörgum 
og Ródólfsstöðum

Býli Minjar Túlkun
Staðfest með 

borkjarnatöku
x 

(ISN93)
y 

(ISN93)
Skekkja 

(x,y)
Lengd 

(m)
Breidd 

(m)
Athugasemdir

Grímsstaðir Mannvirki Sel og fornt 
býli

Já 396845 422755 1 13,5 6 Líklega seltóftir reistar ofan á 
fornri bæjarrúst með landnámslagi 
í torfi.

Þúst Mannvirki Já 396852 422759 1 5,5 5,5 Gæti verið smátóft eða hluti af 
eldra mannvirki.

Mannvirki Smátóft Já 396875 422717 1 7,5 6,5 Ferhyrnd eða hringlaga tóft, 
mögulega hringlaga gerði í 
kringum hana.

Varða Varða Á ekki við 396735 422502 1 1,5 1,5 Digur varða, að mestu fallin. 
Gróður vex hring í kringum 
vörðuna, um 7 m í þvermál. Ekki á 
hreinu hvort varðan tengist 
Grímastöðum.

Vörðubrot Á ekki við 1 0,5 0,5 Örfáum steinum staflað saman, 
minnir frekar á túristavörðu.

Steinhrúga Kuml/dys Á ekki við 396404 423676 1 4 1 Tvær steinhrúgur við 
Leggjabrjótsleiðina, taldar 
mögulegar dysjar eða kuml.

Steinhrúga Kuml/dys Á ekki við 396407 423667 1 2,5 1,5 Tvær steinhrúgur við 
Leggjabrjótsleiðina, taldar 
mögulegar dysjar eða kuml.

Litla-Hrauntún Mannvirki Bæjartóft Já 403295 423189 1 21 7 Kölluð „mjög fornleg“ tóft af 
Matthíasi Þórðarsyni.

Mannvirki Aðhald? Já 403280 423185 1 9,5 9,5 Hringlaga tóft. Ekkert gólflag 
fannst.

Mannvirki Bæjartóft Já 403428 423124 1 18,5 5,5 Kölluð „fornleg tóft“ af Matthíasi 
Þórðarsyni.

Mannvirki Sel Já 403310 423144 1 15 5,5 Kölluð „seltóftir frá síðari öldum“ 
af Matthíasi Þórðarsyni.

Hitaójafna Bygging? Kannski 403301 423144 1 4 5,5 Útlínur veggja og rýmis séð með 
hitamyndavél. Viðarkol í rými en 
ekki gólflag. Mögulega hluti af 
meintum seltóftum eða eldra 
mannvirki undir því.

Þúst Mannvirki? Nei 403302 423161 1 15 5,5 Minnir á byggingu.

Þúst Túngarður? Nei 403275 423155 1 45 1 Minnir á túngarð.

Þúst Kró? Nei 403316 423132 1 15 1 Minnir á gerði eða litla byggingu.

Þúst Mannvirki? Nei 403309 423137 1 8 5,5 Minnir á litla byggingu. Gæti 
verið hulin trjágróðri að hluta til.

Hrafnabjörg Mannvirki Bæjartóft Já 405071 421632 1 16,5 6,5 Bogadregnir veggir og viðbygging 
á norðurhlið. Svipar til 
dæmigerðra skálabygginga.

Þúst Sel 405071 421632 1 13,5 4 Mögulega hefur selstaða verið 
byggð ofan á bæjarrústinni seinna 
meir.

Mannvirki Smátóft Já 405083 421659 1 4 4 Líklega smátóft. Stærð og umfang 
óljóst vegna trjágróðurs. Gróft 
kolalag í miðju rými.

Mannvirki Smátóft Já 405075 421663 1 3 3 Líklega smátóft. Stærð og umfang 
óljóst vegna trjágróðurs. Hrunið 
torf í miðju rými.

Mannvirki Tvískipt tóft Já 405087 421668 1 10 4 Kirkjutóft skv. munnmælum. 
Torfhrun í borkjarnasýnum. 
Gólflag fannst ekki.

Ródólfsstaðir Kolalög Mannvirki Já 403183 412687 1 5,5 2,5 Þrjú mismunandi kolalög, svipar 
ekki til kolagrafar en frekar til 
lítillar, tvískiptrar smátóftar.

Dæld Já 403205 412674 1 1,5 1,5 Þunnt kolalag, innan við 0,5sm, í 
lítilli holu. Hlutverk óljóst.

Þúst Mannvirki? Nei 403149 412697 1 13 5 Minnir á byggingu.
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3. Borkjarnaskrá

Múlakot

Númer 
kjarna

Heildardýpt 
kjarna (sm)

Dýpt 
jarðlags í 

sm
Lýsing á jarðlagi x (ISN93) y (ISN93) z (m) Athugasemdir Dags

1 60 1–28 Yfirborðslag 399603,743 423531,773 169,308 Skali ekki á mynd. 18/09/2019

29–37
Brúnn, einsleitur 
jarðvegur

38–40 Gjóskulag?

41–64 Blandaður jarðvegur

2 76 1–39 Yfirborðslag 399606,160 423536,051 167,099 Yfirborðslagið brotnaði fyrir myndatöku.
18/09/2019

40–66 Möl

67–71
Rauðbrúnt torf með 
dökkbrúnum röndum

72–76
Náttúrulegur 
jarðvegur

3 85 1–27 Yfirborðslag 399610,136 423543,502 166,199 Viðarkol 30 sm og 37 sm. 18/09/2019

28–31

Dökkbrúnn jarðvegur 
með lítilli 
viðarkolaflís

32–36
Jarðvegur samskonar 
yfirborðslagi

37 Viðarkol Kolalag?

38–51 Dökkbrúnn jarðvegur

52–62
Jarðvegur samskonar 
yfirborðslagi

63–75 Malarkenndur 

79



jarðvegur

76–85
Brúnleitur, þéttur 
jarðvegur

4 45 1–38 Yfirborðslag 399596,220 423559,348 166,441 Ekkert. 18/09/2019

39–40 Gjóskulag?

41–45 Ljósbrúnn jarðvegur

5 34 1–34 Yfirborðslag 399592,513 423554,122 165,125 Ekkert. 18/09/2019

6 65 1–28 Yfirborðslag 399619,641 423551,334 164,119 Rauðleitt torf 25 sm? 18/09/2019

29–40

Þéttari jarðvegur, 
kolabútur á 35 sm 
dýpi Kol 35 sm.

41–57
Þéttur jarðvegur, 
mislitur brúnn

58–65 Dökkbrúnn jarðvegur

7 60 1–25 Yfirborðslag 399620,379 423539,819 160,870 18/09/2019

26–31
Dekkri, þéttari 
jarðvegur

32–38 Brúnleitt torf

39–60 Blandaður jarðvegur

8 28 1–14 Yfirborðslag 399612,101 423532,621 160,659 18/09/2019

15–28 Torf?

9 45 1–24 Yfirborðslag 399596,565 423549,193 162,291 18/09/2019

26–27
Yfirborðslag blandað 
möl

28–45
Náttúrulegur 
jarðvegur

Grímsstaðir

Númer 
kjarna

Heildardýpt 
kjarna (sm)

Dýpt 
jarðlags í 

sm
Lýsing á jarðlagi x (ISN93) y (ISN93) z (m) Athugasemdir Dags

10 82 1–27 Yfirborðslag 396840,635 422751,744 157,782 18/09/2019

27–33

33–60 Blandað/hreyft lag?
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60–70 Örlítið ljósbrúnna lag

70–82 Mögulegt torf

11 57 1–57 Mjög einsleitur kjarni 396842,847 422752,587 156,520 18/09/2019

12 12 1–12 Yfirborðslag 396843,819 422753,549 154,546

18/09/2019

13 68 1–27 Yfirborðslag 396845,615 422754,358 153,603 18/09/2019

28–53 Blandað torf

54–62 Kolalag

14 62 1–25 63-70 396847,321 422756,231 152,774 Torf o.fl. 26-29 sm. 18/09/2019

26–29 Torf

30 Kolalag

31–60
Blandað torf, 
rauðbrúnt

15 88 1–26 Yfirborðslag 396851,837 422759,072 152,938 18/09/2019

27–40
Blandað torf, 
rauðbrúnt

41–48
Brúnt jarðlag, blandað 
torf?

49–67
Brúnt blandað torf 
með landnámslaginu Landnámslagið á 65 sm dýpi.

68–69 Fokjarðvegur?

70–81

Kolalag með 
brenndum 
dýrabeinaflísum og 
móösku

Líklega eldstæði. Jarðlag úr borkjarna sett í 
plastpoka.

82–86 Dökkbrúnn jarðvegur

16 25 1–25 Yfirborðslag 396853,965 422760,368 153,348 Óviss. 18/09/2019

17 29 1–18 Yfirborðslag 396856,716 422761,500 153,916 Blandað torf 22 sm? 18/09/2019

19–29
Blandað torf, brúnt og 
rauðbrúnt

18 85 1–29 Yfirborðslag 396875,631 422719,279 152,861 Óviss. 18/09/2019

30–48 Brúnn jarðvegur

49–62 Brúnn jarðvegur

63–75 Rauðleitt torf

76–80 Brúnn jarðvegur

81–85
Malarkenndur 
jarðvegur

19 82 1–30 Yfirborðslag 396875,123 422716,165 153,339 18/09/2019

31–50 Torf? Viðarkol 35 sm.

51–54 Dökkt gjóskulag? Viðarkol 50 sm.

55 Ljósara gjóskulag?

56–82
Brúnt jarðlag, 
náttúrulegt?
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Litla–Hrauntún

Númer 
kjarna

Heildardýpt 
kjarna (sm)

Dýpt 
jarðlags í 

sm
Lýsing á jarðlagi x (ISN93) y (ISN93) z (m) Athugasemdir Dags

20 82 1–25

Yfirborðslag, 
blandaður 
fokjarðvegur? 403287,215 423198,568 200,804 Óviss.

18/09/2019

25–43 Brúnn jarðvegur

43–51
Þéttari brúnn 
jarðvegur

51–53
Sendnari brúnn 
jarðvegur

53–60
Þéttur brúnn 
jarðvegur, torf?

60–63 Gjóskulag?

63–82
Þéttur brúnn 
jarðvegur, torf?

21 68 1–23 Yfirborðslag 403289,541 423195,324 200,274
Lagskipti 23 sm, viðarkolatæjur 39 sm niður 
á botn.

18/09/2019

23–34 Brúnn jarðvegur

34–62
Brúnn jarðvegur 
blandaður viðarkolum

62–68 Gróf viðarkol

22 86 1–19 Yfirborðslag 403290,696 423193,892 201,057

Mjög mikið. Viðarkol, mögulegt gjall, 
svarblár litur á kolum þegar nuddað á 
fingrum.

18/09/2019

19–28 Blandað torf

38–57
Grænleitt og rauðleitt 
torf

57 Gjóskulag?

57–67 Grænleitt og rauðleitt 
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torf

67–69
Brúnn jarðvegur 
blandaður viðarkolum

69–79 Rauðleitur jarðvegur

79–82 Gjóskulag?

82–86 Brúnn jarðvegur

23 86 1–13 Yfirborðslag 403291,810 423192,351 201,396 Torf? Torfhrun 13 sm? 18/09/2019

13–34 Brúnn jarðvegur

34–52
Grænleitt og rauðleitt 
torf

52–60 Rauðleitt torfhrun

60–64 Grænleitt torfhrun

64–66 Rautt torf

66–71 Grænleitt torfhrun

71–75 Sendnari jarðvegur

75–86 Torf

24 64 1–22 Yfirborðslag 403293,697 423189,993 200,549 Engin kol. 18/09/2019

22–36 Brúnn jarðvegur

36–59 Torf

59–64 Brúnn jarðvegur

25 29 1–18 Yfirborðslag 403296,289 423184,937 199,952 Engin kol. 18/09/2019

18–29 Grænleitt torf

26 36 1–16 Yfirborðslag 403297,226 423182,794 198,626 Dökkt lag 36 sm? 18/09/2019

16–31
Grænleitt, rauðleitt og 
gulleitt torf

31–32 Gjóskulag?

32–36

27 35 1–12 Yfirborðslag 403298,399 423178,522 198,442 Óviss. 18/09/2019

12–35
Brúnn jarðvegur með 
torfi í

28 70 1–19 Yfirborðslag 403296,063 423191,974 198,622 Dökkur blettur um 55 sm. 18/09/2019

19–31
Brúnn jarðvegur með 
torfi í

31–35
Dökkbrúnt sandkennt 
lag, gjóskulag?

35–70
Brúnn jarðvegur með 
torfi í

29 83 1–21 Yfirborðslag 403298,134 423187,112 198,666 Óviss. 18/09/2019

21–39 Torf

39–51
Brúnn jarðvegur með 
torfi í Dökkbrúnt gjóskulag 41 sm?

51–66
Brúnn sendnari 
jarðvegur

66–83
Brúnn jarðvegur með 
torfi í

30 77 1–12 Yfirborðslag 403279,052 423185,788 197,711 Torfskellur ca 50 sm. 18/09/2019

12–42
Brúnn blandaður 
jarðvegur

42–45
Dökkbrúnt lag, 
gjóskulag?
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45–55
Brúnn sendinn 
jarðvegur

55–60 Rauðleitt torf

60–65 Grænleitt torf

65–77
Blandaður jarðvegur 
með torfi í

31 78 1–11 Yfirborðslag 403277,732 423183,487 197,980 Torfskellur ca 50 sm. 18/09/2019

11–44
Brúnn blandaður 
jarðvegur

44–48 Dökkbrúnt gjóskulag

48–55 Rauðleitt torf

55–70 Blandaður jarðvegur

70–78 Brúnn þéttur jarðvegur

32 80 1–17 Yfirborðslag 403278,620 423187,958 196,977
Dökkgrátt gjóskulag 1-4 sm?? Torfhrun 37 
sm, torfskellur 50 sm.

18/09/2019

17–28
Rauðleitt og gulleitt 
torf

28–33 Brúnleitt torf

33–37
Rauðleitt og gulleitt 
torf

37–47 Brúnleitur jarðvegur

47–57 Blandað torf

57–80 Blandaður jarðvegur

33 37 1–37
Náttúrulegur 
fokjarðvegur 403415,392 423108,672 196,266 Náttúrulegt.

18/09/2019

34 43 1–27 Yfirborðslag 403414,179 423108,711 195,324 Náttúrulegt. 18/09/2019

27–43
Náttúrulegur 
fokjarðvegur

35 27 1–27 Yfirborðslag 403313,283 423144,931 195,652 Náttúrulegt? 18/09/2019

36 71 1–29 Yfirborðslag 403309,605 423144,669 194,717 Svart lag o.fl. 30 sm. 18/09/2019

29–31 Fokjarðvegur Gjóskulag 29 sm?

31–32 Svart gjóskulag Kol í gjóskulagi.

32–40 Blandað torf

40 Kolalag Gólflag?

40–42 Torf

42–71
Náttúrulegur 
fokjarðvegur

37 45 1–20 Yfirborðslag 403305,805 423144,752 195,432 Skala vantar á mynd. 18/09/2019

20–40
Blandað torf og 
fokjarðvegur

40–45 Einleitur fokjarðvegur

38 86 1–15 Yfirborðslag 403301,043 423144,940 195,419 Viðarkol 82 sm. 18/09/2019

15–36 Fokjarðvegur

36–52 Blandað torf?

52–69
Blandað torf og 
fokjarðvegur?

69–86
Blandað torf og 
fokjarðvegur? Kol og mögulega móaska? 81-83 sm.

39 70 1–30 Yfirborðslag 403420,499 423129,930 200,388 Torf? 30-35sm. Gjóska ofl? 50-60 sm 23/09/2019
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30–53 Torf?

53–56 Gjóskulag? Dökkgrátt með gulleitara undir.

56–70 Torf

40 33 1–21 Yfirborðslag 403423,900 423132,334 201,808 Nei. 23/09/2019

21–30
Náttúrulegur 
jarðvegur

30–33 Torf?

41 34 1–20 Yfirborðslag 403426,298 423134,083 201,582 Fallið torf? 20-34 sm. 23/09/2019

20–34 Fallið torf

42 38 1–27 Yfirborðslag 403427,390 423134,933 202,073 Veggur? 23/09/2019

27–38 Torf?

43 63 1–38 Yfirborðslag 403428,935 423136,005 202,495 Lagskipti 38 sm, viðarkol 23-58 sm.
23/09/2019

38–58 Fallið torf

58–63
Náttúrulegur 
jarðvegur

44 34 1–24 Yfirborðslag 403429,803 423135,647 202,090 23/09/2019

24–34
Fallið torf, 1x kol á 25 
sm dýpi

45 43 1–18 Yfirborðslag 403431,722 423138,157 201,606 23/09/2019

18–38 Gulleitt torf

38–43 Brúnn jarðvegur 1 x kol 39 sm.

46 42 1–21 Yfirborðslag 403419,930 423132,836 201,580
Þunnt lag 35 sm, Móaaska? 45 sm sett í 
poka.

23/09/2019

21–41 Blandaður jarðvegur

41–42 Móaska?

42 Kolalag Mögulegt gólflag?

47 43 403449,891 423136,798 202,735
1 x kol ca 25-30 sm í annars náttúrulegum 
jarðvegi, engin mynd.

23/09/2019

Hrafnabjörg

Númer 
kjarna

Heildardýpt 
kjarna (sm)

Dýpt 
jarðlags í 

sm
Lýsing á jarðlagi x (ISN93) y (ISN93) z (m) Athugasemdir Dags

48 12 1–12 Yfirborðslag 404709,760 421275,483 229,996 Ekkert (gjóta). 23/09/2019

49 13 1–13 Yfirborðslag 404707,712 421278,221 231,123 Ekkert. 23/09/2019

85



50 13 1–13 Yfirborðslag 404699,994 421273,113 230,580 Ekkert. 23/09/2019

51 43 1–14 Yfirborðslag 404723,357 421276,285 231,506 Ekkert (gjóska 25 sm?). 23/09/2019

14–43
Náttúrulegur 
jarðvegur

52 21 1–21 Yfirborðslag 404465,384 421147,478 230,551 Ekkert. 23/09/2019

53 20 1–20 Yfirborðslag 404472,249 421148,489 231,089 Nei, mynd ekki tekin. 23/09/2019

54 80 1–10 Yfirborðslag 404910,935 421677,888 235,793
Mynd af 0-45 sm, 46-80 einsleitt og ekki 
myndað. Brunnur?

23/09/2019

10–14 Blandaður jarðvegur

14 Gjóskulag? Þunnt, dökkgrátt.

45–80 Einleitur jarðvegur Ekki myndað.

55 40 1–18 Yfirborðslag 405295,745 421432,540 246,734 Ekkert. 23/09/2019

18–19 Grátt gjóskulag

19–40 Blandaður jarðvegur

56 43 1–19 Yfirborðslag 405294,926 421431,357 248,188 23/09/2019

19–43 Blandaður jarðvegur

57 45 1–24 Yfirborðslag 405292,377 421423,891 260,944 23/09/2019

24–28 Kolalag Líklega eldstæði.

28–45 Blandaður jarðvegur

58 45 1–20 Yfirborðslag 405130,768 421977,450 247,851 23/09/2019

20–43 Blandaður jarðvegur Vottar fyrir ljósri gjósku á 38 sm dýpi.

59 80 1–23 Yfirborðslag 405326,506 420712,952 258,867 Ekkert. 27/09/2019

23–45 Blandaður jarðvegur

45–50

Rauðleitur, 
sandkenndur 
jarðvegur

50–80 Blandaður jarðvegur Vottar fyrir blandaðri gjósku 50-55 sm.

60 79 1–21 Rauður jarðvegur 405338,621 420714,363 257,050 Komið niður í vatn 50-60 sm, annars ekkert.
27/09/2019

21–63 Brúnn jarðvegur

63–79 Dökkbrúnn jarðvegur

61 71 1–20 Yfirborðslag 405324,780 420710,331 259,083 Ekkert. 27/09/2019

20–71 Blandaður jarðvegur

62 42 1–20 Yfirborðslag 405074,396 421630,928 240,947 Gjóskulag 35 sm, annars náttúrulegt.
27/09/2019

20–34
Blandaður jarðvegur 
með vott af torfi

34–35 Dökkt gjóskulag

35–42 Blandaður jarðvegur

63 38 1–28 Yfirborðslag 405072,299 421631,553 240,563 27/09/2019

28–38
Blandaður jarðvegur 
með vott af torfi Vottar fyrir dökku gjóskulagi um 35 sm.

64 42 1–20 Yfirborðslag 405070,470 421632,277 241,758 Kol+brennd bein 34-42 sm. 27/09/2019
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20–30 Brúnn jarðvegur

30–34
Leifar af dökku 
gjóskulagi?

34–42
Kolalag með 
brenndum dýrabeinum Líklega eldstæði

65 25 1–25 Yfirborðslag 405068,857 421632,715 242,377 Staðnæmst við stein. 27/09/2019

66 52 1–21 Yfirborðslag 405067,388 421633,404 243,001 Kol+brennd bein um 50 sm. 27/09/2019

21–34

34–52 Blandaður jarðvegur

67 85 1–22 Yfirborðslag 405074,750 421633,648 243,002 Ljós gjóska 30 sm? 35-63 gjóskulög.
27/09/2019

22–60
Blandaður jarðvegur 
með gjósku

Ljós gjóska 56 og 58 sm, hvorttveggja innan 
við 0,4 sm.

60–62 Dökkgrá gjóska

62–85
Blandaður jarðvegur 
með torfi

68 62 1–20 Yfirborðslag 405082,226 421659,831 243,237
34-39 sm kolalag. Inngangur til suðurs og 
slóði í átt að bæjarrúst.

27/09/2019

20–33 Brúnn jarðvegur

33–38 Gróft kolalag

38–62 Blandaður jarðvegur

69 26 1–26 Yfirborðslag 405077,813 421659,635 243,165 27/09/2019

70 30 1–16 Yfirborðslag 405091,862 421670,462 244,337 27/09/2019

16–30
Malarkenndur 
jarðvegur

71 60 1–10 Yfirborðslag 405090,083 421667,215 243,347 27/09/2019

10–30 Brúnn jarðvegur

30–60 Blandaður jarðvegur Mögulegt landnámslag 33 sm?

72 56 1–13 Yfirborðslag 405087,842 421667,904 243,358 27/09/2019

13–15 Ljósbrúnn jarðvegur

15–21 Brúnn jarðvegur

21–30
Grænleitt og rauðleitt 
torf

30–32
Brúnn sendinn 
jarðvegur

32–56 Blandaður jarðvegur

73 65 1–14 Yfirborðslag 405084,071 421669,106 241,208 27/09/2019

14–20 Dökkbrúnn jarðvegur

21–27 Brúnn jarðvegur

27–30

Svart gjóskulag með 
örþunnu, ljósu 
gjóskulagi neðst

30–65 Blandaður jarðvegur

74 40 1–15 Yfirborðslag 405082,702 421669,570 240,460 27/09/2019

15–29
Brúnn blandaður 
jarðvegur

29–40
Brúnn einsleitur 
jarðvegur

75 41 1–16 Yfirborðslag 405081,179 421670,206 240,477 27/09/2019
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16–29
Brúnn blandaður 
jarðvegur

30–41
Brúnn einsleitur 
jarðvegur

76 42 1–17 Yfirborðslag 405074,957 421663,755 240,495 27/09/2019

17–21 Brúnn jarðvegur

21–29
Rauðleitur jarðvegur, 
torf?

29–30 Grátt gjóskulag

30–34
Blandaður sendinn 
jarðvegur

34–42
Þéttur sendinn 
jarðvegur, torf?

77 405075,360 421664,933 240,815

77 og 78 er sama hnitið, slegið inn fyrir  
mistök

78 35 1–9 Blandaður jarðvegur 405075,416 421664,877 240,819 27/09/2019

9–19
Dökkt gjóskulag 
blandað torfi

19–20 Grátt gjóskulag

20–21 Dökkt gjóskulag

21–27 Brúnn jarðvegur

27–35 Blandaður jarðvegur

Ródólfsstaðir

Númer 
kjarna

Heildardýpt 
kjarna (sm)

Dýpt 
jarðlags í 

sm
Lýsing á jarðlagi x (ISN93) y (ISN93) z (m) Athugasemdir Dags

79 58 1–23 Yfirborðslag 401695,379 413598,252 162,863 29/09/2019

23–37 Svört gjóska

37–58 Blandaður jarðvegur

80 60 1–17 Yfirborðslag 403091,063 412656,872 190,665 Við hnit Ferlis. 29/09/2019

17–32
Brúnn blandaður 
jarðvegur

32–60 Ljósbrúnn jarðvegur
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81 42 1–18 Yfirborðslag 403092,182 412653,714 191,602 Við hnit Ferlis. 29/09/2019

18–30 Brúnn jarðvegur

30–33 Dökkbrúnn jarðvegur

33–42
Brúnn blandaður 
jarðvegur

82 63 1–23 Yfirborðslag 403094,004 412652,983 192,364 Við hnit Ferlis. 29/09/2019

23–45 Blandaður jarðvegur

45–63
Brúnn einsleitur 
jarðvegur

83 72 1–14 Yfirborðslag 403092,588 412660,507 193,031 Við hnit Ferlis. 29/09/2019

14–28
Brúnn blandaður 
jarðvegur

28–46
Brúnn einsleitur 
jarðvegur

46–59

Svart gjóskulag 
blandað jarðvegi, 
þunnt ljóst gjóskulag 
undir því

59–72 Blandaður jarðvegur

84 403191,626 412680,403 193,258 Slegið inn fyrir mistök, ekki borað.

85 58 1–12 Yfirborðslag 403192,224 412684,663 193,237 29/09/2019

12–50 Blandaður jarðvegur

50–58
Brúnn einsleitur 
jarðvegur

86 70 1–12 Yfirborðslag 403200,769 412675,373 192,569 29/09/2019

12–70
Brúnn blandaður 
jarðvegur

87 34 1–24 Yfirborðslag 403201,199 412672,263 191,668 Kol 27 sm. Lítið eldstæði? 29/09/2019

24–25 Kolalag

25–34
Brúnn einsleitur 
jarðvegur

88 21 1–21 Yfirborðslag 403202,293 412667,316 192,252 29/09/2019

89 56 1–18 Yfirborðslag 403182,293 412686,876 194,394 Kolalög á 3 stöðum (pokinn er lag nr 2).
29/09/2019

18–19 Kolalag

19–28 Brúnn jarðvegur

28–29 Kol

29–31 Brúnn jarðvegur

31–32 Kolalag

32–56
Brúnn blandaður 
jarðvegur

90 58 1–15 Yfirborðslag 403183,868 412688,767 195,013 29/09/2019

15–17 Kolalag

17–24
Dökkbrúnn sendinn 
jarðvegur

24–58
Brúnn blandaður 
jarðvegur

91 55 1–12 Yfirborðslag 403178,221 412688,657 194,020 29/09/2019

12–17 Brúnn jarðvegur

17–24 Dökkbrúnn jarðvegur

24–55 Brúnn blandaður 
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jarðvegur

92 59 1–30
Yfirborðslag/einsleitur 
jarðvegur 403190,614 412678,557 169,544

29/09/2019

30–48
Dökkbrúnn blandaður 
jarðvegur

48–59
Brúnn blandaður 
jarðvegur

93 40 1–20 Yfirborðslag 403192,134 412682,696 174,555 29/09/2019

20–40
Brúnn blandaður 
jarðvegur

94 77 1–14 Yfirborðslag 403192,368 412688,772 177,727 29/09/2019

14–30
Brúnn blandaður 
jarðvegur

30–34
Brúnn sendinn 
jarðvegur

34–51
Brúnn blandaður 
jarðvegur

51–54 Dökkbrúnt gjóskulag?

54–60
Brúnn blandaður 
jarðvegur

60–64 Dökkbrúnt gjóskulag?

64–77
Brúnn blandaður 
jarðvegur

95 60 1–14 Yfirborðslag 403184,380 412689,809 179,616 Kolalag. 29/09/2019

14–15 Kolalag

15–30
Dökkbrúnn sendinn 
jarðvegur

30–49
Brúnn blandaður 
jarðvegur

49–52 Dökkbrúnt gjóskulag?

52–60 Brúnn jarðvegur

96 65 1–15 Yfirborðslag 403184,446 412691,920 183,943
Ath tommustokkurinn vitlaus á fyrri 
myndini!

29/09/2019

15–16 Dökkbrúnn jarðvegur

16–65
Brúnn blandaður 
jarðvegur

97 42 1–34
Yfirborðslag/einsleitur 
jarðvegur 403174,117 412681,765 185,240

29/09/2019

34–42 Dökkbrúnn jarðvegur

98 52 1–23
Yfirborðslag/
blandaður jarðvegur 403184,916 412688,012 186,833

29/09/2019

23–52
Brúnn blandaður 
jarðvegur

99 40 1–14 Yfirborðslag 403181,750 412686,073 186,086 Kolalag. 29/09/2019

14–15 Kol

15–29
Brúnn sendinn 
jarðvegur

29–40 Brúnn þéttur jarðvegur

100 66 1–19 Yfirborðslag 403182,943 412687,803 186,171 29/09/2019

19–56
Dökkbrúnn blandaður 
jarðvegur

56–59 Dökkbrúnt gjóskulag?

69–66
Dökkbrúnn blandaður 
jarðvegur
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