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Ágrip 

Ritgerðin byggir á rannsókn á byggingarleifum sem fundust við fornleifauppgröft á 
Bessastöðum á Álftanesi árið 1987. Þá komu m.a. í ljós leifar húsa svonefnds konungsgarðs 
frá 17. og 18. öld, sem þekkt voru úr ritheimildum og af samtíma teikningum. Í ritgerðinni er 
greint frá uppgreftinum og helstu niðurstöðum hans, og á því sem hægt er að lesa úr 
minjunum sjálfum og þær upplýsingar bornar saman við ritheimildir. Þetta er sérlega 
áhugavert vegna þess að hér var ekki aðeins hægt að fá beinan samanburð á uppgröfnum 
byggingum við lýsingar og úttektir, heldur voru til málsettar teikningar af húsum sem verið 
var að rannsaka. Hér gafst því einstakt tækifæri til þess að kanna áreiðanleika ritheimilda, sem 
ekki er hægt að gera með öðrum hætti. 

 Teikningar af húsum konungsgarðsins sýndu að byggingar embættismanna konungs á 
Bessastöðum á 17. og 18. öld virðist hafa verið reistar samkvæmt erlendum fyrirmyndum, 
sem ekki er vitað að eigi sér neina samsvörun í íslenskri byggingararfleið. Í ritgerðinni er 
reynt er að svara því hvort að lengri hefð sé fyrir því á Bessastöðum, að reisa byggingar af 
erlendri gerð, og hvort þessar byggingar hafi orðið einhver fyrirmynd fyrir íslenska höfðingja 
annars staðar á landinu, sem þeir reyndu að taka upp heima hjá sér.  

 Rannsóknin leiddi í ljós að ritheimildir, úttektir, lýsingar og teikningar gáfu að mörgu 
leyti mjög góða mynd af viðkomandi byggingum, og reyndust mikilvæg hjálpargögn við 
túlkun uppgrafinna byggingaleifa. Fornleifauppgröfturinn sýndi hins vegar fram á að ekki er 
hægt að treysta hinum málsettu teikningum gagnrýnislaust. Í mörgum tilvikum virtust við 
fyrstu sýn vera illskiljanleg frávik milli teikninga og fornleifa, en með ýtarlegum samanburði 
við niðurstöður uppgraftarins var oft hægt að finna skynsamlega skýringu á því hvernig þessi 
frávik gátu hafa orðið til.  

 Þá er komist að þeirri niðurstöðu að á Bessastöðum hafi verið reistar byggingar að 
erlendri fyrirmynd mun fyrr en áður hefur verið þekkt, a.m.k. á 15. eða 16. öld og hugsanlega 
jafnvel enn fyrr eða á miðöldum. Hins vegar hafa til þessa ekki fundist nein dæmi um að 
íslenskir höfðingjar hefðu séð ástæðu til að reisa sér hús að hætti embættismanna konungs á 
Bessastöðum. Íslensk byggingarhefð virðist því hafa verið afar rótgróin í hugum landsmanna. 
Eini bærinn sem virðist hafa haft lokaðan húsagarð, svipað og á Bessastöðum, eru Þingeyrar á 
ofanverðri 18. öld. Lýsing á þeim bæ bendir hins vegar til þess að þar hafi húsagarðurinn 
verið myndaður með því að byggja framan við gamla íslenska gangabæinn. Í stað þess að 
reisa nýjan bæ utan um húsagarð, samkvæmt erlendri fyrirmynd, voru erlend áhrif þar löguð 
að íslenskri byggingarhefð. 
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Inngangur 

Á árunum 1987 – 1996 voru gerðar viðamiklar endurbætur á forsetasetrinu á Bessastöðum. Í 

tengslum við framkvæmdirnar fór jafnframt fram fornleifarannsókn á staðnum á vegum 

Þjóðminjasafns Íslands. Upphaflega átti rannsóknin aðeins að standa yfir í nokkra daga, á 

meðan jarðlög væru könnuð undir gólfi Bessastaðastofu. Þegar yfir lauk hafði Bessastaða-

rannsóknin staðið yfir í níu ár og orðin ein umfangsmesta fornleifarannsókn sem fram hafði farið 

á Íslandi og stóð uppgröftur oft yfir samfleytt sumar sem vetur. Til þess að gera grein fyrir 

umfangi alls uppgraftarins í tölum, má nefna að bæjarhóllinn á Bessastöðum, þar sem þykk 

mannvistarlög hafa hlaðist upp frá landnámi, nær líklega yfir um 11000 m² svæði. 

Rannsóknarsvæðin urðu alls 61 talsins og um 4500 m2 að stærð. Þó að það sé að flatarmáli 

minna en helmingur ætlaðs bæjarhóls, eða um 40%, þá náði rannsóknin líklega yfir mikinn 

meirihluta bygginga- og mannvistaleifa á Bessastöðum, allt frá landnámi. Uppgraftaraðferðir 

mótuðust að mjög af því að um björgunaruppgröft var að ræða. Markmið uppgraftarins var fyrst 

og fremst að kanna hvort einhverjar minjar væru þar fyrir og grafa þær síðan upp eins hratt og 

mögulegt var, til þess að valda ekki óþarflega miklum töfum á verklegum framkvæmdum. Þarna 

þurfti því að kljást við öll þau vandamál sem björgunarrannsóknir eiga við að etja (Guðmundur 

Ólafsson, 2010; Orri Vésteinsson, 2010:98-99). 

Á mynd 1 er yfirlit yfir öll uppgraftarsvæðin á Bessastöðum frá 1987-1996.   

Fjölmargar byggingaleifar og aðrar mannvistarleifar fundust við uppgröftinn, dreifðar vítt 

um bæjarhólinn. Þær elstu voru allt frá 10. öld, aðrar frá miðöldum og síðari öldum, allt fram 

til 19. aldar. Flest þessarra mannvirkja voru áður óþekkt. Vegna hlutverks staðarins sem 

aðseturs embættismanna konungs á Íslandi þóttu byggingar sem tengdust konungsgarðinum á 

18. öld sérlega áhugaverðar, ekki síst vegna óvenju ríkulegra samtíma ritheimilda sem til voru 

um þær. Þó að þessar byggingar væru ekki mjög fjarlægar í tíma og miklar ritaðar heimildir 

og málsettar teikningar væru til um þær var samt furðu margt óljóst varðandi þær. Við 

uppgröftinn vöknuðu því margar spurningar um eðli þeirra og áreiðanleika heimildanna. Með 

uppgreftinum gafst því einstakt tækifæri til þess að sjá hvort fornleifafræðin gæti leitt eitthvað 

nýtt í ljós umfram aðrar heimildir. 

 Varðandi aldursgreiningar á minjum og mannvistarlögum hafa gjóskulög verið afar 

gagnleg og á Bessastöðum hafa þar greinst fjögur gjóskulög frá sögulegum tíma. Þetta eru 

Landnámslagið (LNL), sem hefur verið aldursgreint til ársins 871±2; Katla–Eldgjá, gjóskulag, 

sem er frá árinu 934 (K-R/E-1); svonefnt Miðaldalag, sem sést reyndar sem tvö gjóskulög í 
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öskuhaugum á Bessastöðum og féll í goshrinum á  árabilinu 1231 – 1236 (ML) og Kötlulag 

frá því um aldamótin 1500 (K~1500) (Magnús Á Sigurgeirsson, 1992, Karl Grönvold, 

1995:170-173). 

Í þessari ritgerð er sjónum beint að litlum hluta byggingasögu Bessastaða sem grafinn var 

upp árið 1987, sem eru einkum byggingar konungsgarðsins frá 17. og 18. öld. 

Meginmarkmiðið hér er að setja hús konungsgarðsins í samhengi við íslenska byggingarsögu. 

Í því skyni verður saga þeirra og gerð rakin, bæði út frá ritheimildum og vitnisburði 

fornleifanna. Ljóst er að konungsgarðurinn á Bessastöðum var ekki dæmigerður íslenskur 

bóndabær. Grafist verður fyrir um hvaðan húsagerð konungsgarðsins er komin og lagt mat á 

það hvort byggingar hans voru algerlega einstakar á Íslandi eða hvort finna megi aðra bæi 

svipaða honum að gerð á Íslandi.  

Á Bessastöðum var líklega í fyrsta skipti hér á landi hafinn uppgröftur á húsum sem 

samtímateikningar voru til af og samanburður á heimildum við niðurstöður fornleifa-

uppgraftarins var því mjög áhugaverður (sjá mynd 38). Þrátt fyrir að mikil gróska hafi verið í 

fornleifarannsóknum á undanförnum áratugum, hefur fremur lítið verið grafið upp af 

bæjarhúsum frá þessum tíma sem hægt er að nota til samanburðar við húsakost Bessastaða. Í 

því efni er helst hægt að líta til hinna stóru rannsókna í Viðey og á Stóruborg og svo 

uppgrafta undanfarinna ára á biskupsstólunum í Skálholti og á Hólum í Hjaltadal. 

Samanburður verður því að miklu leyti að byggja á úttektarlýsingum og öðrum ritheimildum 

(Hörður Ágústsson, 1989; Mjöll Snæsdóttir, 1991a; Margrét Hallgrímsdóttir, 1993a; Hörður 

Ágústsson, 1998b; Mjöll Snæsdóttir og Lucas, 2007; Mjöll Snæsdóttir, 2009).  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í fyrsta kafla eru dregnar saman allar helstu ritheimildir sem 

varpað geta ljósi á byggingasögu Bessastaða á hverjum tíma og hugsanlega verið áhugaverðar 

í sambandi við túlkun á fornleifum sem fundust við uppgröftinn. Í öðrum kafla er sagt frá 

mannvirkjum sem grafin voru upp árið 1987, einkum leifum konungsgarðsins frá 17. og 18. 

öld voru. Í þriðja kafla er fjallað um ýmsa áhugaverða gripi og gripaflokka sem fundust og 

sem varpa nokkru ljósi á sérstöðu Bessastaða. Í fjórða kafla er farið í gegnum gamlar 

teikningar og lýsingar sem til eru af húsum á Bessastöðum. Þessar heimildir eru skoðaðar með 

tilliti til fornleifanna sem fundust og tilraun gerð til að tengja saman ákveðnar fornleifar við 

byggingar sem þekktar eru úr heimildum. Einnig eru lagðar fram tillögur um hvernig staðið 

geti á misræmi sem oft kemur fram á milli heimilda og fornleifa. Í fimmta kafla er umræða 

um bæjarhúsin á Bessastöðum, þau skoðuð í byggingasögulegu samhengi og ályktun dregin  
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Mynd 1. Yfirlitskort af Bessastöðum sem sýnir öll svæðin sem grafin voru upp á árabilinu 1987-1996. Alls 
urðu uppgraftarsvæðin 61 talsins og um 4600 fermetrar að flatarmáli. Appelsínugulu svæðin voru 
rannsökuð árið 1987. Brún punktalína sýnir áætluð mörk bæjarhólsins, þar sem mannvistarlög hafa 
hlaðist upp, allt frá um 7 m yfir sjávarmáli upp að um 9,5 m yfir sjávarmáli (kort G.Ó. og A.R.G).  
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um áhrif þeirra á innlenda húsagerð. Einnig eru lögð drög að nýrri búsetusögu Bessastaða. Í 

sjötta kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman. Heimildaskrá er í sjöunda 

kafla.  

 Fjölmargir hafa verið höfundi hjálplegir við úrvinnslu rannsóknarganga og erfitt er að telja 

þá alla upp með nafni. Ég vil þó sérstaklega nefna þau Önnu Lísu Lísa Rúnarsdóttir, Önnu Rut 

Guðmundsdóttur, Björk Ingimundardóttur, Gunnar Bollason, Gunnar Örn Hannesson, Hrefnu 

Róbertsdóttur, Margréti Hallgrímsdóttur, Orra Vésteinsson, Steinunni Kristjánsdóttur og Þór 

Magnússon, sem öll hafa komið með góðar ábendingar og athugasemdir um ýmislegt sem betur 

mætti fara og hafa verið ósínk á að miðla höfundi af fróðleik sínum.  

 Þessum aðilum og öllum öðrum sem að þessu verki hafa komið með einhverjum hætti, eru 

hér með færðar kærar þakkir fyrir framlag sitt. Allar ályktanir sem dregnar eru í ritgerðinni og 

byggja á rannsóknum höfundar á undanförnum árum á fornleifauppgreftinum á Bessastöðum 

eru algerlega á ábyrgð hans. 
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Mynd 2. Uppgraftarsvæði U1 – U11, sem rannsökuð voru árið 1987. Leifar konungsgarðsins og 
Bessastaðahúss eru undir Bessastaðastofu og vestan við hana. Vagnhúsið á svæði U11, er lengst til hægri 
að baki hjáleigu (Kort GÓ. og A.R.G.). 
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1. Ritheimildir um byggingasögu 

Bessastaðir voru öldum saman eitt mesta valdasetur á Íslandi og dvalarstaður höfðingja og 

umboðsmanna konungs á Íslandi. Þó svo að ekkert heildstætt rit hafi komið út um sögu og 

húsakost Bessastaða til þessa hafa staðnum engu að síður verið gerð skil í nokkrum verkum. 

Vilhjálmur Þ. Gíslason rakti til dæmis sögu Bessastaða í samnefndri bók sem út kom árið 1947. 

Eins var fjallað um sögu staðarins í sérstökum kafla í bókaflokknum Landið þitt sem Einar 

Laxness tók saman og kom út árið 1985. Þá skrifuðu Helge Finsen og Esbjörn Hiort kafla um 

Bessastaðastofu í bókinni Steinhúsin gömlu á Íslandi og árið 2008 kom út greinasafn um 

Bessastaðakirkju í ritröðinni Kirkjur Íslands (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1947; Finsen og Hiort, 

1978; Einar Laxness, 1985; Jón Þ. Þór, Þorsteinn Gunnarsson, Gunnar Kristjánsson og Gunnar 

Bollason, 2008).  

 Áður en fjallað verður um niðurstöður uppgraftarins er rétt að kanna hvað hægt er að rekja 

um byggingasögu Bessastaða af ritheimildum. Þessari samantekt er ekki ætlað að gefa almennt 

yfirlit um sögu Bessastaða, heldur er fyrst og fremst reynt að draga fram frásagnir sem varpað 

geta einhverju ljósi á húsakost staðarins, búskaparhætti og hugsanlega auðveldað skilning eða 

túlkun á uppgraftargögnum. Heimildir um byggingar eða byggingaframkvæmdir eru auðkenndar 

sérstaklega með skáletri. Einkum er stuðst við ofangreind rit, sem og annála, úttektir, Íslenskt 

fornbréfasafn og fornsögur. Sérstök athygli skal vakin á því að framan af virðist vera fjallað um 

Bessastaði sem hvert annað venjulegt býli á Íslandi, en á síðari öldum eru oft nefnd til sögu 

mannvirki sem eru óvenjuleg í íslensku samhengi og undirstrika þá sérstöðu sem Bessastaðir 

höfðu sem aðsetur embættismanna konungs.  

Heimildir fram til 1500 

Engar ritheimildir eru til um Bessastaði frá 9. til 11. öld. Staðurinn er í landnámi Ingólfs 

Arnarsonar og telur Ólafur Lárusson hugsanlegt að Ásbjörn Össurarson, landnámsmaður og  

bróðursonur Ingólfs hafi búið þar um skeið og ætt hans síðan (Ólafur Lárusson, 1944:112-113). 

Í elsta máldaga Bessastaðakirkju frá 1352 er þess getið að þar skyldi vera kvengildur ómagi úr 

kyni Sveinbjarnar. Tveir menn heita því nafni í karlleg frá Ásbirni, og hversu langsótt það 

kann að virðast, þá hefur þetta verið talin vísbending um að Ásbjörn hafi búið á Bessastöðum, 

sem hafi þá upphaflega heitið Skúlastaðir hinir fornu (DI III, 1857-76:69; Einar Laxness, 

1985:17).  
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 Elstu beinu heimild um að búið sé á Bessastöðum er hins vegar að finna í Fornbréfasafni. 

Þar er nefnd kirkja á staðnum í kirknaskrá Páls biskups frá um 1200 (DI XII, 1923-1932:9), þó 

engar aðrar upplýsingar sé hins vegar að finna í heimildum um einstakar byggingar  þar fyrr en 

á 16. öld. Eftir 1200 eru Bessastaðir einungis nefndir nokkrum sinnum í sambandi við ýmsa 

atburði, einkum eftir að Snorri Sturluson eignaðist jörðina á fyrri hluta 13. aldar úr dánarbúi 

ekkjunnar Jórunnar auðgu í Gufunesi í kjölfar erfðamála vegna jarðeigna á Suðurnesjum. Í 

Sturlungu er sagt frá því að Snorri deildi um arf eftir konu sína, Hallveigu Ormsdóttur, við syni 

hennar og að hann hafi kveðið ,,Bessastaði af sinni eign keypta". Einnig kemur fram að á 

árunum 1225 - 1237 hafi Snorri dvalist oft á sumrin að búi sínu á Bessastöðum (Vigfús 

Guðmundsson, 1941:3; Sturlunga saga  II, 1988:437, 373, 376, 383).  

 Eftir víg Snorra í Reykholti árið 1241 munu Bessastaðir hafa fallið að hálfu til Órækju 

sonar hans og að hálfu, líklega til Gissurar Þorvaldssonar eða Orms Bjarnasonar, í vígsbætur 

fyrir Klæng Bjarnason (Sturlunga saga II, 1988:456). Þórður kakali sölsaði undir sig allt fé 

Snorra, bróðursonar síns. Árið 1247 er þess getið að hann hafi sent menn til Bessastaða, tekið 

búið til sín, haft þaðan mölt mikil og flutt upp í Reykholt þar sem hann ætlaði að dvelja um 

háveturinn (Sturlunga saga II, 1988:547).  

 Um 1250 urðu Bessastaðir eign Hákonar Noregskonungs. Í kjölfarið fékk Þorgils skarði 

Böðvarsson umráð yfir Bessastöðum í konungs nafni. Eftir að hann er drepinn árið 1258 eru 

engar heimildir um staðinn fyrr en undir miðja 14. öld. Þá eru Bessastaðir orðnir að föstum 

aðsetursstað erlendra hirðstjóra konungs og er talið að Bótólfur Andrésson, 1341, Ívar 

Hólmur,1345 eða Holti Þorgrímsson, 1346 séu fyrstu hirðstjórarnir sem þar sátu. Þar með verða 

Bessastaðir að miðstöð stjórnvalds í landinu, því að íslendingar sem áður höfðu hirðstjóravald 

munu hafa setið á sínum búum. Eftir 1470 eru þessir valdstjórnarmenn oft kallaðir höfuðsmenn. 

Þeir voru gjarnan sjóforingjar sem dvöldu aðeins á landinu yfir sumartímann en settu fógeta yfir 

landið aðra tíma ársins. Fógetarnir sátu yfirleitt á Bessastöðum (Einar Laxness, 1985:17-18).  

 Róstusamt gat orðið á Bessastöðum á miðöldum, enda um valdasetur að ræða. Til dæmis 

var Biskups-Börkur, fylgdarmaður Þórðar Sighvatssonar, drepinn á Bessastöðum árið 1252 

(Vigfús Guðmundsson, 1941:3; Sturlunga saga II, 1988:566), og á árabilinu 1420 – 1430 

ráðast Englendingar nokkrum sinnum á Bessastaði, særa þar menn og drepa. Þeir handtaka 

m.a. konungsmenn og ræna fjármunum staðarins (Björn Þorsteinsson, 1970:74-75; Einar 

Laxness, 1985:18-19).  
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Heimildir frá 1500 - 1700 

Á 16. öld höfðu fulltrúar konungs á Íslandi aðsetur á Bessastöðum og í heimildum frá þeim 

tíma hafa varðveist ýmsar upplýsingar um ástand húsa og byggingarframkvæmdir á staðnum. 

Úr þeim má lesa mikilvægar vísbendingar um hvenær einstakar byggingar eru reistar og 

auðvelda þannig skilning við túlkun uppgrafinna mannvirkja og á þróun bæjarhúsa. 

 Á árabilinu 1515 – 1517 fyrirskipaði Kristján II konungur Sören Norby hirðstjóra að láta 

reisa tvö góð og traust bjálkahús (blockhus) á Íslandi. Annað þeirra skyldi reist við konungs-

garðinn á Bessastöðum til varnar gegn óvelkomnum gestum; hitt í Vestmannaeyjum til varnar 

sjóræningjum. Ekki mun hafa orðið af þessum byggingarframkvæmdum en fyrirmælin benda 

til þess að konungur hafi haft áhyggjur af ástandi mannvirkja á jörðum sínum á Íslandi og talið 

að húsin væru ekki nægilega rammger til þess að standast árásir óvina (Graffton, 1995:21-22). 

 Þegar greint var frá dauða Hannesar Eggertssonar hirðstjóra, um 1530, kom fram að náðhús 

hafi verið á Bessastöðum, vegna þess að hann dó þar, en annars rata slík hús sjaldan í heimildir  

(Hirðstjóra annáll, 1886:672). 

 Í fyrstu ritheimildum sem greina frá raunverulegum  byggingarframkvæmdum á staðnum er 

þess getið að Claus van der Marwitz, þýskur hirðstjóri, hafi reist hús á Bessastöðum, árið 1537. 

Á konungur að hafa greitt honum 105 dali fyrir húsið. Árið 1542 virðist vera rætt um hvort 

flytja eigi konungsgarð út í Viðey. Á minnisblaði fógeta konungs er upptalning á öllum þeim 

efnivið sem þurfi til að halda konungsgarð á Íslandi. Þar eru meðal annars söguð borð, bjálkar, 

sperrur og annað byggingatimbur, þannig að leiða má líkur að því að verið sé að tala um 

timburhús (DI XII, 1923-1932:90-91). Tveir fangar sem geymdir voru í járnum í baðstofunni á 

Bessastöðum árið 1552, komust úr járnunum og grófu sig út um ónshúsið og flúðu (Hirðstjóra 

annáll, 1886:693). Á þessum tíma virðist því bæði hafa verið timburhús og einnig hús sem 

fylgdi íslenskri byggingarhefð, með baðstofu og ónshúsi. Í fylgiskjölum með lénsreikningum 

fyrir Viðey og Bessastaði, allt frá 1595, er getið um kerru á tveimur hjólum (ÞÍ. Rtk. Y.1. 

Innistæðuskrá 1597). Það er elsta heimild sem fundist hefur um farartæki á hjólum á 

Bessastöðum og hún mjög er áhugaverð í ljósi þess að við uppgröftinn fundust leifar af húsi 

sem talið er hafa verið kerruhús.  

 Árið 1614 er getið um Bramshús, sem talið er hafa verið fangelsi á Bessastöðum (Alþingis-

bækur Íslands  1606-1619 IV, 1919:588). Árið 1617 lét Herluf Daa reisa háa og stóra timbur-

kirkju úr erlendum viði. Hún eyðilagðist í óveðri tveimur árum síðar og er skemmdum af  
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völdum óviðrisins lýst vel í ýtarlegri skoðunargerð frá 12. júlí 1619 (ÞÍ. Skjalasafn. OB/1-40. 

Virðingargjörð 1619). 

 Árið 1620 lét Holger Rosenkrantz byggja kirkju úr viðum gömlu kirkjunnar, en með veggi 

og þak úr torfi (Hirðstjóra annáll, 1886:734; Annálar 1400 -1800, 1924 I:214). Í Tyrkjaráninu 

árið 1627 lét sami höfuðsmaður Holger Rosenkrantz gera virki (skans) við Dugguós, sumir 

sögðu af fiskböggum, og setja á þær fáu byssur sem til voru á staðnum (Hirðstjóra annáll, 

1886:735; Annálar 1400 -1800, 1924 I:228). Pros Mundt höfuðsmaður lét smíða ,,...stórt og 

vænt timburhús...” sem síðan var kallað ,,Pros Mundts stofa” árið 1636. Forsmiður að henni var 

Þorleifur Ólafsson, Halldórssonar, skólameistara í Skálholti. Auk þess var gert við kirkjuna 

(Hirðstjóra annáll, 1886:739; Jón Halldórsson, 1916-1918:87). Aftur var kirkjan endurbætt árið 

1642. Hún er þá 12 stafgólf og öll timburþiljuð nema gólf í framkirkju. 

Í Þjóðskjalasafni Íslands eru til afrit af tveimur úttektum  sem gerðar voru á Bessastöðum 

árin 1663 og 1666. Frumritin eru varðveitt í Árnasafni í Kaupmannahöfn AM 703 VI 3 4to 

(ÞÍ. Skjalasafn OA/5-11. Húsavirðing 1663). Mikill fengur er að þessum úttektum því þarna 

koma fram mjög áhugaverðar upplýsingar um húsin sem ekki voru áður þekktar. Þær benda 

m.a. til þess að konungsgarðurinn á Bessastöðum, með fjórum álmum og húsagarði sem 

lokaður var með sérstöku hliði, hafi þá þegar verið til árið 1663. Þarna eru talin upp einstök 

hús og afstaða þeirra, ásamt því að sagt er frá porti, eða hliði inn í húsagarðinn. Sú danska 

húsagerð konungsgarðsins sem birtist á teikningu frá 1720 (mynd 3), virðist því hafa orðið til 

að minnsta kosti um hálfri öld fyrr en fyrri heimildir voru til um. Í húsavirðingunni frá 1666 

kemur einnig fram að húsagarðurinn hefur upphaflega verið hellulagður. Í ljósi þess að leifar 

af einkennilegu mannvirki sem fannst við uppgröftinn og var túlkað sem eins konar trérenna 

(sjá nr. 10 á bls. 50-51), er ekki síður áhugaverð sú athugasemd í úttektinni, um að renna hafi 

verið grafin í jörðu í gegnum steikarhúsið og liggi út á hlaðið. Tölur um byggingakostnað 

benda jafnframt til þess að hluti húsanna hafi verið reistur þá, eða að þau hafi þurft á 

umfangsmiklum endurbótum að halda (ÞÍ. Skjalasafn OA/5-11. Húsavirðing 1663). 

Varðandi einstök hús þá kemur fram að í suðurstofu sé skorsteinn og kakalofn og átta 

gluggar eða gluggarúður. Einnig virðist húsið vera með lofti, eða risi, og að þak, þilveggir og 

gólf séu úr timbri. Í húsinu eru talin upp skrifstofa og stofa og sagt að lásar séu á hurðum inn í 

þau herbergi. Getið er um klæði, sem gæti verið veggklæðning einhvers konar, t.d. veggdúkur 

eða veggtjöld. Suðurstofan var þarna metin á 110 vættir, sem bendi til þess að hún hafi verið 

afar glæsileg. 
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Ekki koma fram nákvæmar upplýsingar um einstök herbergi norðurstofunnar. Í henni er 

þó mikið timbur, miklu meira en í suðurstofunni.  Talað er m.a. um panelverk á veggjum og 

timburloft í húsinu. Einnig eru taldir upp þrír gluggar og sagt að lás sé fyrir dyrum. Þá kemur 

fram að kjallari var undir gamla eldhúsinu og einnig er kjallari talinn upp í tengslum við 

Landfógetabústaðinn, en samt ekki með öðrum herbergjum. Þó að ,,kielder“ geti einnig þýtt 

geymsla, er þetta hugsanlega vísbending um að átt sé við kjallara sem var aðgreindur frá 

húsinu og hugsanlega notaður til þess að vista fanga í. Húsin hafa líklega verið bikuð að utan, 

því að til byggingarkostnaðar eru taldar upp þrjár tunnu af tjöru. Samkvæmt húsavirðingunni 

var Fálkahúsið líka til staðar 1663 (ÞÍ. Skjalasafn. OA/5-11. Húsavirðing 1663).  

 Frá Bessastöðum var jafnan stundað mikið útræði og þess er meira að segja getið í annálum 

að árið 1651 hafi haffær skúta verið smíðuð á Bessastöðum af Matthíasi Söfrensen fógeta 

(Annálar 1400 -1800, 1924 I:295; Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1947:95-100). Henrik Bjelke skrifaði 

síðan konungi árið 1654, meðal annars um viðgerð eða endurbyggingu Bessastaðakirkju, 

sjóbúða og fleira (ÞÍ. KA 2-11 1650-1679. Bréf 16. apríl 1654). Á árunum 1666-1668 var 

Skansinn loks reistur í nesinu norðan við Bessastaðatún, af Suðurnesjamönnum sem skyldaðir 

voru til verksins. Otte Bjelke stóð fyrir verkinu og lét færa þangað nokkur fallstykki úr járni. 

Var kostnaður við verkið um 1500 rd. (Hirðstjóra annáll, 1886:749-750).  Hugsanlega eru tvær 

fallbyssur sem fundist hafa á Bessastöðum, síðustu leifar hina gömlu fallbyssa sem notaðar voru 

á Skansinum. Í frásögn af því þegar íslendingar sóru Kristjáni V. konungi erfðahyllingareiða 

árið 1670, segir að sú athöfn hafi farið fram undir berum himni á hlaðinu utan fyrir portinu á 

Bessastöðum (Einar Laxness, 1985:25).  

 Jóhannes Klein lét gera við kirkjuna, byggja kór og reisa klukknaport árið 1673. Tíu árum 

síðar var embætti landfógeta stofnað (Hirðstjóra annáll, 1886:754-755). Kristofer Heidemann 

var landfógeti á árabilinu 1683-1693, og gegndi einnig hlutverki stiftamtmanns í fimm ár. Hann 

endurbætti húsakynni, bæði staðarhús og kirkju, sem var áður undir torfþaki (Hirðstjóra annáll, 

1886:756). Embætti stiftamtmanns var stofnað 1684. Sama ár strauk Jón Hreggviðsson úr 

fangelsinu á Bessastöðum og komst í skip til útlanda (Annálar 1400 -1800, 1925 I,4:398).  

 Í kjölfar einveldistöku voru gerðar breytingar á landstjórninni sem tóku gildi á árunum 

1683-1688. Þá voru m.a. stofnuð embætti landfógeta árið 1683, stiftamtmanns árið 1684 og 

embætti amtmanns árið 1688. Hinir nýju embættismenn konungs á Íslandi áttu eftir að hafa 

mikil áhrif á húsakost Bessastaða. Í embættistíð Kristofers Heidemans landfógeta, sem kom til 
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landsins árið 1683 og  Kristjáns Müllers amtmanns, sem kom sem umboðsmaður stiftamtmanns 

árið 1688, voru gerðar miklar endurbætur gerðar á staðnum, og er m.a. greint frá því í 

Vallaannál að þá hafi hár og mikill loftsalur verið smíðaður upp af gömlu suðurstofunni, þar 

sem amtmaður hafðist við en að fógeti hafi haldið til í hinum eystri húsum, sem hann hafði látið 

smíða (Annálar 1400 -1800, 1925 I,4:409; Einar Laxness, 1985:27).  

Heimildir frá 1700 - 1760 

Upp úr aldamótum 1700 fer heimildum um Bessastaði fjölgandi og lýsingar á húsakosti 

staðarins verða ýtarlegri.   

 Í Jarðabókinni 1703 er tiltekin stærð búsins á Bessastöðum. Jörðin var þá metin á 12 

hundruð og til heimilismanna töldust Páll Beyer landfógeti og fjölskylda hans, sex manns, einn 

ráðsmaður, sjö vinnumenn, tveir drengir og þrjár vinnukonur, alls 19 manns. Til búsins heyrðu 

þrjár kýr, þrír hestar og engin kind, en þessar upplýsingar gefa ákveðna vísbendingu um hversu 

stór útihúsin þurftu að vera (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1923-1924:III219-220). Um 1710 

lét Páll Beyer gera jarðhús eða grafhýsi fyrir heldri menn undir kirkjunni. 

 Árið 1717 var Cornelius Wulf skipaður landfógeti. Hann tók við slæmu búi á Bessastöðum 

og sagðist hafa þurft um haustið að fá að láni smjör, fisk og annan varning til þess að sjá fyrir 

heimilisfólkinu á Bessastöðum, vegna þess að Páll Beyer hefði rýrt það svo mjög (Hirðstjóra 

annáll, 1886:781). Sama ár var eftirfarandi úttekt gerð á húsum konungsgarðs, undirrituð hinn 

17. september. Úttektin, sem fylgdi svo með bréfi Peder Rabens stiftamtmanns, dagsettu 15. 

október 1720 (ÞÍ. Rtk. 3.6. Úttekt 17. september 1717), er ein samfelld lýsing á hörmulegu 

ástandi allra húsa konungsgarðsins. Hugsanlega er lýsingin þó eitthvað orðum aukin, ekki síst ef 

hún hefur verið gerð í þeim tilgangi að herja út fé frá konungi til endurbóta á Bessastöðum.  

Hér að neðan er úttektarlýsingin birt í heild sinni:  

1.  Vestari álman við kirkjugarðinn. Í þessari álmu er fyrst norðurstofan, upphaflega smíðuð úr 

norsku timbri, 15 ½ alin að lengd og 11 ½ alin að breidd. Þessi bygging er nú alveg hrunin og horfin 

en landfógetinn Beyer lét í fyrra hefja byggingu miklu minna húss úr hinum gömlu fúnu húsaviðum í 

hennar stað. Það hús ekki fullgert og til einskis gagns eins og það er nú. 

2.  Amtmansstofan, svonefnd, stendur enn uppi og er skipt með timburþili í 2 herbergi. Þakið er 

afar lasburða svo að ekki er unnt að dveljast þar eða varðveita neitt að vetri til eða í vondu veðri. Þó 

má nota hluta af timbri og borðunum í minni hús. Þetta hús er að utanmáli 8 sjálenskar álnir að lengd 
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og 11 ½ alin á breidd. Húsið er tveggja hæða með 6 glergluggum á vesturhlið neðri og efri hæðar og 

þremur á eystri hlið. Á húsinu er lítill skorsteinn en enginn kakalofn.  

3.  Syðri stofa er 12 álna löng og 11 ½ álna breið. Hún er í allmikilli niðurníðslu, ónýt af fúa og 

timbrið ekki til nokkurs nýtt. Lengd allrar álmunnar er 35 ½ alin.  

4.  Norðurálman er 26 álna löng og 7 álna breið. Í álmunni eru tvö hús, Skálinn þar sem eru 

vistarverur þjónustufólks hans hátignar á bænum og salthúsið þar hjá og sem notað er til að geyma 

vistir. Það er hlaðið úr torfi, grjóti og timbri að íslenskum hætti og getur staðið enn í nokkur ár ef gert 

er við það.  

5.  Beyer Landfógeti lét í fyrra smíða nýtt hlið fyrir húsagarðinn með loku og lás. Hliðið er milli 

austurgafls norðurálmu og vesturhliðar eystri álmu, þar sem nú er vistarvera Beyers landfógeta. 

6.  Stofa með fimm góðum gluggum, 8 ½ álna breið við norðurgafl og 8 álna löng. Hún er með 

bindingsverki að utanverðu og fóðruð að innan með borðum. Yfir henni er loft með tveimur gluggum 

sem nú er notað fyrir borðstofu með litlu herbergi sunnan við fyrir ofan kjallarann með einum gömlum 

glugga. Við enda austurhliðar stofunnar hefur Beyer landfógeti látið byggja lítið herbergi úr timbri og 

borðum sem enn stendur. Það er með þremur gluggum og bæði dyr og loku úr stofunni og út úr húsi. 

7.  Sunnan við ofannefnda stofu og smáherbergi er herbergi sem nefnist Heidemansstofa. Yfir 

henni er loft sem orðið er harla lélegt og nær ónýtt að ofan og neðan sem á eru fjórir ónýtir gluggar. 

8.  Austan við þessa stofu er lítið herbergi, með tveimur hrörlegum gluggum, sem nefnist Anders 

Íversens kammer, hlaðið úr bindingsverki og múr, sem nú er illa farið og hrörlegt af fúa og regni.  

9.  Sunnan við Heidemannsstofu, í álmunni sem liggur í austur – vestur, er forstofa, austan við 

brugghús með tveimur gömlum skorsteinum, með dyr út í húsagarðinn. Hún stendur á sökklum. 

Bitarnir eru fúnir og húsin eru að falli komin ásamt hinum tveimur litlu herbergjum sem einnig eru 

allhrörleg. 

10.  Suður frá forstofunni er lítið herbergi sem nefnist ofnstofa (“ommestúen”). Stofan er 8 álna 

löng og 7 álna breið, byggð úr bindingsverki með 2 gömlum gluggum. Yfir henni er loft sem er allt 

gamalt og hrörlegt. Einkum er þakið ónýtt. Þessi austurálma er alls 32 álna löng. 

11.  Suðurálman samanstendur af gamalli borðstofu, herbergi dönsku þjónanna ásamt eldhúsi 

amtmannsins. Hin tvö síðarnefndu eru illa farin og hrörleg. Á milli herbergis þjónustufólks og eldhúss 

amtmanns er forstofa með dyrum og inngangi inn í húsagarðinn. Forstofan er líka illa farin og hrörleg.  

12.  Vestan við eldhús amtmanns, sem er allhrörlegt og horfið með skorsteini og öllu, lét Beier 

landfógeti í fyrra byggja annað minna hús úr gamla timbrinu og má þar sjá allmarga gamla múrsteina 

sem áður voru í skorsteini í eldhúsinu. Þessi suðurálma er alls 35 ½ alin að lengd og 9 álna breið. 
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Mynd 3. Hluti teikningar af konungsgarðinum á Bessastöðum, sem fylgdi úttektinni frá 1720. Þarna eru 
helstu bæjarhús á Bessastöðum teiknuð frá hlið og í fleti, eins og talið er að þau hafi litið út um árið 1720. 
Þetta mun vera elsta teikning sem til er af íslenskum byggingum sem eru málsettar og sem grafnar hafa 
verið upp af fornleifafræðingum (ÞÍ. Teikn. 6/1. Bessastaðir, um 1720. Ljósm. Þjóðskjalasafn Íslands). 

 
13. Skammt frá bænum er fjós sem stendur við heygarð. Það er með 6 bása og þarfnast viðgerðar 

ef kýrnar eiga að lifa veturinn af þar inni. 

14.  Hesthús standa þar hjá með 5 fögum, líka afar hrörleg.  

15.  Smiðja sem Beyer landfógeti lét byggja er enn með fýsibelg og uppistandandi múr, en timbur 

og veggir eru hrörlegir. 

16.  Hús eitt er niður við sjó og nefnist sjóbúð. Það er um 12 álna langt og 7 álna breitt að 

innanmáli og er notað til þess að geyma eftir þörfum ýmislegt sem tilheyrir bátum hans hátignar. 

Húsið, sem er gert af stoðum, sperrum og bjálkum og veggir eru hlaðnir úr torfi og grjóti, er nú mjög 

hrörlegt að ofan og neðan.  

Ástand fálkahússins var líka skoðað. Þakið reyndist vera svo illa farið að fálkar konungs 

gátu ekki staðið þurrir í rigningu. Voru allir lektarar það fúnir að óttast var að þakið félli inn 

og yrði til skaða ef ekki yrði nýtt þak lagt á næsta ári. Staðsetning fálkahússins er ekki sýnd á 
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teikningunni, en samkvæmt teikningu frá 1751 var það rétt að baki landfógetabústaðarins (mynd 

4). 

 Með ofangreindu bréfi Raben stiftamtmanns birtust einnig, sem fylgiskjal, fyrstu myndir 

af húsum á Bessastöðum. Þetta er teikningin Plan og prospect af Bessesteds kongsgaard, frá 

1720 (mynd 3). Hún sýnir að byggingarnar mynda ferhyrning þannig að innan þeirra myndast 

dálítill húsagarður. Landfógetabústaður var í álmunni sem er til vinstri, amtmaður í álmunni til 

hægri, sem búið er að rífa að hluta. Í álmunni sem er næst eru skemmur en þjónustufólk bjó í 

þeirri sem er fjærst. Timburkirkja er skammt frá amtmannsálmunni og liggur kirkjugarður 

aðeins að austurgafli kirkjunnar. Segir um hana á skýringartexta með teikningunni: G. Kallast 

kirkja heilags Nikulásar. Byggð úr timbri og að hluta mjög illa farin og hrörleg. n. Stóru 

kirkjudyrnar. o. Litlar dyr inn í kirkju. p. Smá haugar á leiðum í kirkjugarðinum umhverfis 

kirkjuna. q. Tveir jarðhaugar sem hlaðnir hafa verið við hlið hvors annars með gangi á milli, 

beint fyrir framan kirkjudyrnar. 

  Nýtt hús úr bindingsverki var svo reist fyrir um 1000 rd. á árunum 1721 – 1725. Þetta 

hús rúmaði bæði landfógeta og amtmann. Ný teikning var gerð af því árið 1736 (mynd 33) og 

um leið óskað eftir viðgerð á því. Samkvæmt þeirri teikningu eru þrjár íbúðir í húsinu, og virðist 

stiftamtmanni hafa verið ætluð ein þeirra, þó að hann hefði að jafnaði aðsetur í Kaupmannahöfn 

og kæmi sjaldnast til Íslands. Kostnaðaráætlun eftir David Häusser hirðhúsameistara er til um 

viðgerð hússins. Í skrá um efnisaðföng voru m.a. nefndar 34 tylftir gotlenskra borða, 4000 

fjögra þumlunga naglar, 6000 skánskir múrsteinar og fimm lestir af kalki. Þetta sýnir m.a. að 

húsið hefur verið múrað upp í binding (Finsen og Hiort, 1978:51).  

 Rúmum áratug síðar virðist ástand hússins aftur vera orðið mjög slæmt og voru 

margvíslegar viðgerðir og umbætur gerðar á því fyrir um 1500 rd á árunum 1748 – 1752. 

Thurah hirðhúsameistari skilaði kostnaðaráætlun fyrir efni og útgjöldum vegna endurbótanna og 

hljóðaði hún upp á tæpa 1000 rd. Þar var m.a. talinn upp borðviður, naglar, tjara og óverulegt 

magn af múrsteinum. Skömmu síðar var húsið svo aftur talið lélegt (Finsen og Hiort, 1978:51; 

Einar Laxness, 1985:31). 

 Á árunum 1749 – 1754 bjó Skúli Magnússon landfógeti á Bessastöðum. Í upphafi var hann 

þar ásamt Pingel amtmanni, en síðan einn. Hann setti þar niður ullarverksmiðju Innréttinganna 

árið 1752 þar til verksmiðjuhúsin voru fullgerð í Reykjavík og verksmiðjan þá flutt þangað árið 

1755. Um var að ræða svonefnda klæðavefsmiðju og störfuðu við hana fimm erlendir 

iðnaðarmenn og allt að fjórtán Íslendingar (Hrefna Róbertsdóttir, 2001:29-31, 143-157). Á 
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meðan verksmiðjan var starfrækt á Bessastöðum virðist húsakosti hafa hrakað mjög á staðnum. 

Eftir að hún fór mun ástandið lítið hafa skánað (Einar Laxness, 1985:31).  

 
Mynd 4. Uppdráttur Pingels amtmanns af Bessastöðum frá 1751 í Þjóðskjalasafni. Fyrirsögnin er: 
GRUNDRIS AF SAMTLIGE BÝGNINGER PAA KONGENS GAARD BESSESTED. A. Kirkjan. B. 
Nýja húsið. C. Gamla húsið. a. Stofa. b. Herbergi þjónustufólks. c. Til turnsins. D. Gamla hús fógetans. a. 
Stofa. b. herbergi. c. Barnaherbergi. d. Búr. e. Eldhús f. Borðstofa. E. Fálkahúsið (ÞÍ. Teikn. 6/4. 
Bessastaðir 1751. Ljósmynd Þjóðskjalasafn Íslands).  
 
 Árið 1751 gerir Pingel amtmaður nýjan uppdrátt af sameiginlegu íbúðarhúsi 

embættismanna á staðnum (mynd 34). Þar Hann gerir einnig yfirlitskort af húsaskipan á 

Bessastöðum (mynd 4). Þar sést m.a. staðsetning Fálkahúss að baki landfógetabústaðarins. 

Fálkahúsið virðist þá vera eitt af stærstu húsunum á staðnum. Óvíst er hvenær það var reist 

upphaflega. Það er talið upp í úttekt árið 1663 og er þá sagt vera fimm stafgólf. Hugsanlega 

hafði það verið reist árið áður í kjölfar fyrirskipunar konungs til Henriks Bjelke höfuðsmans, 

um að sjá til þess að engir fálkar kæmust í hendur útlendinga án konungsleyfis. Fálkaveiðar 

höfðu þá reyndar verið stundaðar í nafni konungs öldum saman, svo að húsið gæti að uppruna 

til vel verið eldra. Fálkahúsið stóð fram til ársins 1763, þegar húsið var flutt til Reykjavíkur (ÞÍ. 

Skjalasafn. OA/5-11. Húsavirðing á Bessastöðum 1663; Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1947:119; 

Einar Laxnes 1995:122). Á árunum 1756 – 1758 bjó á Bessastöðum Hastfer barón, sænskur 

maður sem kom til landsins vegna tilrauna í fjárrækt á vegum Innréttinganna. Síðasta árið átti 
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hann frumkvæði að því að rækta þar fyrstu kartöflurnar sem spruttu á Íslandi. Munu köld og 

léleg húsakynni á Bessastöðum hafa farið illa með heilsu hans (Einar Laxness, 1985:32). 

Heimildir eftir 1760 

Nýr kafli í sögu Bessastaða hófst upp úr 1760 þegar Bessastaðastofa var reist. Magnús Gíslason, 

Leirá, var skipaður amtmaður fyrstur Íslendinga frá 1757 til 1766. Hann sat um kyrrt á Leirá 

vegna þess að Bessastaðahús voru þá sem fyrr í algerri niðurníðslu. Bjarni Pálsson var skipaður 

landlæknir og bjó hann fyrst á Bessastöðum í þrjú ár um 1760 – 1763 á meðan reistur var 

embættisbústaður á Nesi við Seltjörn. Þannig hófst fyrsta formlega læknakennslan á Íslandi á 

Bessastöðum og þar var líka fyrst lyfsala á Íslandi (Einar Laxness, 1985:32; Jón Ólafur 

Ísberg, 2005:63-64). 

 Bessastaðastofa var byggð á árunum 1761 – 1767. Hún er ein af elstu varðveittu 

steinhúsum landsins. Talið er að húsið sé teiknað af Laurits de Thurah hirðhúsameistara eða 

eftirmanni  hans, Jacob Fortling. Upprunaleg teikning af húsinu hefur ekki varðveist en 

uppmælingar eftir Arne Finsen frá 1933 og síðan eftir Þorstein Gunnarsson sýna útlit hússins og 

hvernig það hefur verið innréttað í upphafi (Finsen og Hiort, 1978:50-63; Þorsteinn 

Gunnarsson, 1990:265-266; Hörður Ágústsson, 1998b:276-278).  

 Í lýsingu kemur fram að veggir voru hlaðnir úr tilhöggnu íslensku grágrýti og múrað á 

milli. Kalk, sandur og timbur voru flutt frá Danmörku. Veggir voru meira en metri á þykkt og 

þakið reist úr 28 „pommerskum“ bjálkum. Byggingarkostnaður við uppgjör 1767 er sagður vera 

4292 rd og sjö skildinga virði. Gert var ráð fyrir 30 rd. viðhaldskostnaði árlega (Einar Laxness, 

1985:33). 

 Í upphafi var ekkert forhýsi framan við inngang Bessastaðastofu og engir kvistir á þaki 

hennar að framanverðu, líkt og síðar varð. Árið 1765 var kominn raki í veggi Bessastaðastofu 

og gaflar láku. Magnús Gíslason amtmaður óskaði eftir að fá sendan dúk sem nefndur er „Boy 

dúkur”, sem mun hafa verið þéttur ullardúkur til að veggfóðra í borðstofu, kamínustofu og 

stássstofu (Finsen og Hiort, 1978:61). Ekki er alveg ljóst úr hverju þessi dúkur var nákvæmlega. 

Hugsanlega var um að ræða þykkan pappírsdúk sem búinn var til úr taubútum og trefjamassa, 

eins og síðan fannst við uppgröftinn.  

Úttekt var gerð á Bessastaðastofu árið 1767, af Guðmundi Runólfssyni sýslumanni og þar 

segir m.a. í lýsingu af húsaskipan: ,,Vestanmegin er stór forstofa í 6 fögum (þ.e. bitabilum eða 

bitagólfum) með einu gluggafagi og hálfu fagi hvorum megin við aðaldyr hússins. Til hægri 
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við forstofuna er ,,kamínustofan“  í 6 fögum og með tveimur gluggaopum, múraðri kamínu og 

gifsuðu lofti. Bak við hana (innar af henni) er lítið ,,skrifkames“ í tveimur fögum og með einu 

gluggaopi. Veggurinn milli þessara tveggja herbergja er úr bindingsverki. Til vinstri við 

forstofuna er „stássstofan“, sem er í sex fögum og með tveimur gluggaopum. Í þessari stofu er 

stór bíleggjaraofn og gifsað loft. Þar innar af er svo ,,skrifkames“, lítið eitt stærra en hitt, í 

þremur fögum og með einu gluggaopi. Austanmegin í húsinu er ,,eldhúsið“, í 4 ½ fagi og með 

einu gluggaopi. Í því er múrað eldstæði,  4 álnir á breidd og 2 álnir á dýpt, og við hliðina á því 

er afþiljað ,,spísskames (búr) með tilheyrandi hillum“. Bak við eldhúsið er svefnherbergi í 4 ½ 

fagi og með einu gluggaopi. Hinum megin við eldhúsið er borðstofan, í sex fögum og með 

tveimur gluggaopum, múruðum kakalofni og gifsuðu lofti. Innar af borðstofunni er amtsstofan, 

sem er í fimm fögum og með tveimur gluggaopum. Í amtsstofunni er bíleggjaraofn og hillur frá 

gólfi upp í loft fyrir embættisbækur og skjöl amtsins.  

Frá forstofu liggja tröppur niður í kjallarann, sem er undir stássstofunni, og þaðan er einnig 

stigi upp á loftið. Þar hafa verið innréttuð tvö herbergi, sitt í hvorum enda loftsins og skilin frá 

því með bindingsverksveggjum, þiljuðum báðum megin. Á hvoru herbergi er gluggi ,,af 9 rúðu 

stærð“. Á loftinu er tvöföld klæðning úr borðum, annað er lagt milli sperra og hanabjálka, hitt 

neglt ofan á hanabjálkana. Á loftinu eru tveir þakgluggar, með tólf rúðum hvor, báðir á 

vesturhlið þaksins. Það voru þá engir kvistir til að rjúfa hinn stóra þakflöt. Af loftinu liggur 

stigi með handriði upp á hanabjálkaloftið en það nær eftir endilöngu húsinu. Einnig eru tveir 

þakgluggar á vesturhlið, en þeir eru litlir og með kringlóttum rúðum“ (Finsen og Hiort, 

1978:50-60). 

 Áhugaverðar upplýsingar koma líka fram um hvaða litir voru notaðir í Bessastaðastofu á 

þessum tíma. Meðal annars má nefna að allt tréverk var málað með gráum olíulit sem nefndist 

perlugrunnfarvi. Reykháfar voru þiljaðir að utan og málaðir gráir. Allar hurðir með körmum og 

dyraumbúnaði voru málaðar í bláum perlugrunnfarva. Hillur í amtstofunni voru málaðar í 

grænum lit og stiginn upp á loft var rauður (Finsen og Hiort, 1978:57-60). 

Í úttektarlýsingu um önnur hús á staðnum frá 1767, á eftir Bessastaðastofu, kemur líka fram 

að þau séu flest talin mjög hrörleg (Finsen og Hiort, 1978:62): 

2. Torfhús (móhús), byggt upp af timbri gamla amtmannshússins. Með torfveggjum og torfþaki en þiljað 
að innan. 

3. Svonefnd gamla amtsstofa sem notuð er undir matvælageymslu, sögð mjög fúin og hrörleg. 
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4. Hús vinnufólksins, skálinn, með torfveggjum og torfþaki, byggðum á íslenskan máta, einnig sagður 
fúinn og hrörlegur. 

5. Fjós fyrir sex kýr, sagt hrörlegt og ónýtt. 

6. Smiðja, byggð á íslenskan máta, mjög hrörleg. 

7. Sjóbúð með torfveggjum og röftum, undir torfþaki. Mjög hrörlegt og illa farið. 

8. Hesthús, sem er þaklaust. 

 Ólafur Stefánsson, amtmaður og tengdasonur Magnúsar, lét gera endurbætur á staðnum á 

eigin kostnað á árunum 1766 - 1771. Hann endurreisti ýmis þeirra húsa sem fyrir voru. M.a. lét 

hann byggja nýtt móhús og stækka fjós, svo að þar rúmuðust 16 kýr (Finsen og Hiort, 1978:62). 

 Á árunum 1773 – 1795 var steinkirkja hlaðin utan um gömlu kirkjuna. Stendur hún enn í 

dag. Múrarameistari var Þorgrímur Þorláksson (Þorsteinn Gunnarsson, 2008:20-39). Lærði 

skólinn var fluttur frá Reykjavík að Bessastöðum árið 1805 og var þar til húsa til 1846. 

Aðalskólahúsið var í Bessastaðastofu en einnig tilheyrðu skólanum þrjú sambyggð timburhús 

austan við hana. Í miðhúsinu, sem talið er að hafi verið byggt árið 1807, bjó Sveinbjörn 

Egilsson. Þar voru m.a. tvær stórar stofur, bláa stofa og gula stofa. Öðrum megin við það var 

geymsluhús sem nefndist ,,flauan“, en hinum megin var Schevingshús, sem var þröngt og 

herbergi lítil. Í kansellíbréfi frá 18. maí 1805 kemur fram að ráðgert sé að flytja mikið 

byggingarefni til Bessastaða, m.a. ,,mikið af múrsteini, 8 tn. af kalki, 100 stykki af þakhellum 

og kistu af norsku gluggagleri“ (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1947:152 og 166-168). 

 Nýlega fannst á Þjóðskjalasafni, með ótengdum skjölum frá 1821-1822 í skjalasafni 

sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu, mjög áhugaverð og áður óbirt teikning af 

Bessastaðastofu og stóru timburhúsi sem stendur austan við hana (mynd 5)  (ÞÍ. Teikn. 6/6. 

Bessastaðir, óársett). Skýringartexti um hvert hús og herbergi er skrifaður inn á teikninguna og 

þar koma fram ýmsar nýjar og athyglisverðar upplýsingar varðandi herbergjaskipan og 

innréttingar húsanna. Gunnar Örn Hannesson og Björk Ingimundardóttir, starfsmenn á 

Þjóðskjalasafni, lásu úr textunum. Þeir eru birtir hér með góðfúslegu leyfi þeirra: 

Bessestad Hovedbygning (Bessastaðastofa) 

Í Bessastaðastofu hefur herbergjum og byggingahlutum verið gefið bókstafsheiti og skýringartextinn 

settur utan við bygginguna. Þar sjást m.a. milliveggir horfinna herbergja sem sökklar fundust að. 

A. Forstue  
B. Dagligstue, C. Kammer, D. Lygeledes med Kakkelovner og tapisserie samt paneel  
E. Kjökken med F. Arnested  
G. Spisekammer med hylder  
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Mynd 5. Grunnmynd af Bessastöðum frá fyrri hluta 19. aldar, sem sýnir herbergjaskipan í 
Bessastaðastofu og í þriggja álmu timburhúsi austan við hana (ÞÍ. Teikn. 6/6. Bessastaðir, óársett. 
Ljósmynd Þjóðskjalasafn Íslands). 
 
H. Contoir, J. Ligesaa med kakkelovne og reoler til archiv 
K. og L. Værelser med kakkelovner for en lærer 
M. Skorstenspiben med indentes til ad lægge i arenen i H. J. K. 
N. Trapper 

Hovedbygningens Loft 
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Hér er textinn settur inn við hvert herbergi. Í upptalningu á skýringum er talið neðan frá og upp og frá 

vinstri til hægri: Værelser til bibliothek med Reoler; Værelse med kakkelovne; Kammer og Kammer. 

Træbygninen 

Þetta er timburhús sem stendur rétt austan við Bessastaðastofu. Það hefur þrjár álmur, norður-, austur-, 

og suðurálmu. Við norðurálmuna stendur: Bopæl for Øiconomen, eða vistaverur ráðsmanns. Vestast er 

Pigekammer ell[er] Spisekamer; Kjökken; skursten; gang med trappe. Austast eru þrjú herbergi: 

Værelser.  

 Í miðálmunni eru kennslustofur og matsalur: Syðst er Læsestuen med borde, bænke og Chatheder; 

austan við lesstofuna er gang; þá kemur forstue med trappe. Norðan við anddyrið eru tvær stofur: 

Skolens læsestue med bord, bænke og Catheder og Skolens spisestue med bord og bænke. 

 Vestast í suðurálmu er Pigekammer, þá Kjökken, forstue med trappe og Spiskammer; Stue; Kammer 

og austasta herbergið er: Sygestue med tvende sengestede. Hér er tvennt sem vekur nokkra athygli. 

Annars vegar að það skuli hafa verið sérstakt sjúkraherbergi í skólanum, og hins vegar að það hafi verið 

staðsett við hlið  skólastofunnar, en sams konar fyrirkomulag og mun hafa verið í Skálholtsskóla (Mjöll 

Snæsdóttir, 2009:72). 

Træbygningens Loft 

Á loftinu eru svefnherbergi skólapilta og lokrekkjur. Alkover og Sovekammer med alkover for 

disciplinene.  

 Um 1807 mun Fredrik K. Trampe hafa hafið byggingu við nýtt timburhús að baki 

Bessastaðastofu en óvíst var talið hvort það hefði verið nokkurn tíma verið fullgert (Vilhjálmur 

Þ. Gíslason, 1947:168). Ekki er ólíklegt að það hafi verið ein af ofangreindum þremur álmum 

timburhússins, sem sýnd eru á teikningunni. Ef svo er þá þarf ekki að efast um að það hefur 

verið byggt. Hugsanlega hafa undirstöður úr steini sem fundust við uppgröftinn, að baki 

Bessastaðastofu og undir svonefndri hjáleigu, tilheyrt þessari byggingu.  

 Margar ófagrar lýsingar eru til frá Bessastöðum á meðan skólinn var þar. M.a. kemur 

fram í fremur lítt þekktri frásögn ensks ferðamanns, John Barrows, sem heimsótti skólann árið 

1834, að húsið sé gott en að mikill subbuskapur sé í skólanum. Þar birtist einnig teikning af 

Bessastöðum sem sýnir m.a. að húsið hefur fjóra litla kvisti á vesturhlið þaksins, tveir á lofti 

og tveir á háalofti. Tveir skorsteinar standa líka upp úr þakinu. Sneitt er af þaki á báðum 

göflum. Tveir gluggar eru á norðurgafli hússins. Forstofa er ekki komin framan við útidyrnar. 

Grjótgarðurinn umhverfis kirkjugarðinn er líklega sá sami og fannst við fornleifauppgröftinn 

árið 1988 (sjá Barrow, 1835; Guðmundur Ólafsson, 2010).  
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2. Byggingaleifar konungsgarðs 

Bærinn á Bessastöðum var upphaflega reistur á fornum jökulruðningi (Kristján Eldjárn, 

1982:133). Náttúruleg jökulaldan rís hæst um 7 m yfir sjávarmáli. Frá landnámi hafa smám 

saman hlaðist upp mannvistarlög umhverfis bæjarhúsin, sem mynda nú um 150 x 50 m stóran 

bæjarhól og er núverandi yfirborð hans um 9,5 m yfir sjávarmáli. Undir norðurhluta 

Bessastaðastofu voru mannvistarlög um 2,5 m þykk, þar sem áður var hæsti hluti jökul-

öldunnar, en undir suðurhluta stofunnar voru mannvistarlögin allt að 3,5 m þykk og voru 

sökklar stofunnar grafnir jafndjúpt.  

 Hér verður fyrst gerð grein fyrir helstu byggingaleifum sem fundust á hverju uppgraftar-

svæði og þær síðan bornar saman við ritheimildir og settar betur í sögulegt samhengi. 

Uppgraftarsvæði 1 

Þegar fornleifauppgröftur hófst undir gólfi Bessastaðastofu var komið niður á hellulögð 

gólf og veggjaleifar, á tæplega 1 m dýpi, sem reyndust hafa tilheyrt landfógetabústaðnum sem 

sést á teikningu frá 1720 (sjá mynd 3 og mynd 7). Einnig komu burðarsökklar undir veggjum 

Bessastaðastofu strax í ljós. Sökklarnir voru tvenns konar. Annars vegar voru burðarsökklar 

undir útveggjum og undir húsinu endilöngu sem voru grafnir niður á fast. Hins vegar voru 

steinhlaðnir sökklar undir milliveggjum herbergja hússins sem voru aðeins grafnir niður að 

hellulögðu gólfi landfógetabústaðarins. Þeir voru frístandandi frá djúpu burðarsökklunum, 

þannig að þegar jarðvegur undir Bessastaðastofu þornaði smám saman, myndaðist allt að 5 

cm bil milli burðarsökkla og millisökklanna. Þeir veittu því útveggjum lítinn sem engan 

stuðning. Neðsti hluti burðarsökklanna var gerður úr steinum sem kastað hafði verið niður í 

skurðinn án nokkurra bindiefna. Þegar búið var að fylla neðsta hluta sökkulskurðanna með 

steinum, þannig að þeir voru ekki nema um tveggja metra djúpir, var farið að setja múrblöndu 

niður á milli steinanna. Efsti hluti sökklanna, sem er allt að metri á hæð, er hlaðinn og 

múraður eins og veggur stofunnar.  

Mikið verk hefur verið að grafa þessa djúpu skurði fyrir sökklunum og fylla þá með 

steinum. Ljóst er af heimildum að það hefur komið mjög á óvart hve djúpt var niður á fasta 

undirstöðu fyrir veggina, enda reyndist verkið miklu umfangsmeira en gert hafði verið ráð 

fyrir. Öll fjárveitingin sem ætluð var til þess að byggja Bessastaðastofu fór í það að ganga frá 

sökklunum fyrir húsið. Segir Magnús amtmaður að jafn mikið af grjóti hafi farið í grunninn 

og ætlað hafi verið í alla veggina (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1947:144-145). 
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Mynd 6. Uppgraftarsvæði U1 – U5 sem grafin voru upp 1987 undir Bessastaðastofu, og staðsetning sniða. 
Sniðin gáfu all góða og samstæða mynd af jarðlagaskipan á þessu svæði. Önnur svæði undir 
Bessastaðastofu voru grafin upp árið 1992 (kort G.Ó.). 
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Mynd 7. Yfirlit yfir leifar  landfógetabústaðar frá 17. – 18. öld sem komu í ljós undir Bessa-staðastofu 
árið 1987. Vesturhlið hans hefur líklega lent undir sökkli Bessastaðastofu. Viðar-leifarnar sýna hvar 
útveggir og millivegir hafa verið. Svo virðist sem gólf austurhluta hússins hafi verið hellulagt, en gólf 
vesturhlutans í upphafi verið moldargólf, sem síðar hafi verið klætt timbri. Herbergin eru hér nefnd eftir 
teikningu af húsinu frá 1751 (kort G.Ó. og A.R.G). 
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Þegar grafið var frá þessum sökklum 

kom í ljós ástæðan fyrir því að gólf 

stofunnar hafði sigið. Sökklarnir höfðu 

verið grafnir niður á hellulagt gólf land-

fógetabústaðarins sem er á um 0,7 – 1,0 m 

dýpi undir gólfi Bessastaðastofu. Hin 

hellulögðu gólf voru hins vegar ekki undir 

öllu húsinu og þau vantaði hafði moldin 

sigið meir undan þunga veggjanna. Þar 

höfðu því sökklarnir líka sigið nokkuð og 

sprunga myndast í þá (mynd 7). 

Hér hefur verið fjallað nokkuð 

ýtarlega um gerð sökkla undir Bessastaða-

stofu. Ástæðan er sú að þar er líklega um 

nýlundu að ræða í sambandi við húsagerð 

á Íslandi, enda þótti fyrirhöfnin og 

kostnaðurinn við sökkulgerðina greinilega 

óheyrilegur, eins og fram kom hér að 

framan.  Að grafa sökkla undir húsveggi 

virðist nefnilega ekki hafa tíðkast fyrr á 

öldum á Íslandi (sjá t.d. Guðmundur 

Ólafsson og Svend Erik Albrethsen, 

2000:115). Líklega er Bessastaðastofa 

fyrsta dæmið sem fundist hefur um slíkan 

byggingarmáta hér á landi, þó að síðar 

hafi komið í ljós að einnig var grafið fyrir 

sökklum húsa innréttinganna í Reykjavík, 

sem reist voru þar eftir bruna árið 1764 

(Howell Roberts, 2004:6).  

Uppfylling undir gólfi Bessastaða-

stofu var tvískipt. Efst var um 0,2 m 

þykkt lag af möl og steinum og þar undir um 0,4 – 0,6 m þykkt lag af blandaðri mold og möl. 

Mynd 8. Matrix tafla sem sýnir afstöðu laga í sniði A 
(T-1987-5) í suðurhluta svæðis U1. 
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Þessi neðri hluti er líklega að hluta til kominn úr uppmokstri sökkulskurðanna sem grafnir 

voru þegar Bessastaðastofa var reist. Í þessu uppfyllingarlagi fundust líka múrsteinsbrot, 

torfusneplar og grjót úr eldri byggingum. Einnig voru þar allmargir gripir, sem geta bæði hafa 

lent þar þegar verið var að reisa Bessastaðastofu, en gætu einnig hafa komið úr eldri lögum 

bæjarhólsins þegar sökkul-skurðurinn var grafinn.  

 

Mynd 9. Teikning af sniði A (T-1987-5) í suðurenda U1 og sem sýnir vel þykkt mannvistarlaga á svæðinu. 
Í lagi 40 vottar fyrir mannvist á svæðinu. Miðaldalagið hefur fallið efst í lagi 37 og lag 36 er hugsanlega 
gólfskán í elsta húsinu sem sést votta fyrir í þessu sniði (teikning G.Ó.). 
 

 Sniðin (sjá afstöðumynd 6) sýna fyrst og fremst að þarna eru óslitin mannvistarlög allt 

niður á um 3,5 m dýpi. Einnig sést að lítil ummerki eru um mannavist fyrst eftir landnám. 

Elstu byggingarnar á þessu svæði virðast vera leifar af torfvegg  (lag 38), hugsanlega frá 12. 

öld, og gólfskán húss (lag 36), sem hefur líklega staðið þarna á fyrri hluta 13. aldar. Eftir það 

virðast ekki hafa staðið byggingar þarna fyrr en á 16. öld (lag 25) og svo aftur þegar 
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konungsgarðurinn er reistur, líklega á 17. öld eða í byrjun 18. aldar. Að öðru leyti eru 

mannvistarlögin flest öskuhaugaleifar. Aldurgreiningarnar byggja að að mestu á innbyrðis 

afstöðu jarðlaga og því að efst í lagi 37 voru slitrur af miðaldalaginu frá 1226 ,,in situ“ og að 

Katla ~1500 var í torfi í lagi 25. Þetta sést ágætlega í sniði A (T-1987-5), sem nær þvert yfir 

syðri hluta svæðis U1 (mynd 9). 

Jarðlög í sniði A (T-1987-5) 

1.  Steinsteypt gólf. Steypan er misþykk, um 9 - 16 cm. Undir steypunni er tjörupappi. 
2.  Uppfylling af múrblöndu og gulum og rauðum múrsteinsbrotum. Hugsanlega veggjaleifar eldri 

bindingshúsa sem brotin hafa verið niður og sett í uppfyllingu undir Bessastaðastofu.  
3.  Steinlögn, undirstaða undir gólfbita. Múrblandan fyllir upp á milli steinanna. Auk múrsteins eru þar líka 

brot af 1,5 cm þykkum þaksteinum úr rauðleir.  
4.  Uppfylling. Umrótað lag blandað móösku og mold. Í laginu eru dreifðar beinaleifar, lítil múrsteinsbrot og 

einstaka viðarkol. Svört gjóska sást í tveimur flekkjum til hægri í sniðinu á 3,6 og 3,8 metrum.  
5.  Ljós sandur sem er bæði yfir, undir og á milli steina í gólfi 6. Leifar af beinum voru í laginu yfir 

steingólfinu. Hægra megin við steinana mótaði  fyrir viðarleifum.  
6.  Hellulagt gólf. Engir steinar voru í rennunni. Grafið hefur verið niður fyrir ytri veggjarbrún. 
7.  Hreyfð mold. Tveir steinar í þessu lagi virðast hafa tilheyrt hleðslu sem lá samsíða sniðinu rétt vestan við 

það. Yfir grjóthleðslunni og innan um hana er sjávarsandur blandaður fínni skeljamylsnu. Þar innan um er 
líka múrsteinsmylsna úr rauðum múrsteini. Neðst í þessu lagi er dálítið af beinum og skeljum.  

8.  Torfhnaus. 
9.  Ljós skeljasandur. 
10.  Rauðleit móaska, nokkuð blandin mold og viðarkoladreif. 
11.  Ljósbleik og ljósgráleit móaska með viðarkoladreif.  
12.  Rauðleit móaska, nokkuð blandin mold og viðarkoladreif. Viðarkolalag er í miðju laginu lengst til hægri. 
13.  Gráleit móaska blandað rauðleitri móösku og viðarkolum.  
14.  Ljós móaska, í því eru næstum hvítir flekkir eða strípur. Innanum eru stórir viðarkolamolar og ljósbleik 

móaska. 
15.  Móaska blönduð torfusneplum. Á bilinu 0,5 - 2,20 m eru má greina leifar af hnausum sem eru allt að 13 cm 

þykkir og 30 cm breiðir. Gulbrúnar, rauðbrúnar og dökkbrúnar torfur. 
16.  Torfmoldir, blandaðar móösku. 
17.  Rauðleit móaska, allhrein, þ.e. laus við moldarblöndun. Innanum eru viðarkolaagnir. 
18.  Ljós mold.  
19.  Torfmoldir. 
20.  Torfmoldir. Þetta lag er nokkuð umrótað. Allþykkar leifar af hnausum neðst í laginu, einkum á 1 - 1,5 m og 

2,5 - 3 m. Torfurnar eru mógráar að lit með rauðbrúnum strípum. E.t.v. er Landnámslagið á smá bletti í 
einni torfunni. Þykk og þunn móöskulög eru dreifð í þessu lagi. 

21.  Rauðleit móaska allhrein, laus við moldarblöndun. Viðarkoladreif er blönduð í móöskuna.  
22.  Rauð móaska, blönduð viðarkolum og skeljasandi. 
23.  Viðarkolalag. Viðarkola- og vikursýni (S-1987-13) var tekið úr þessu lagi (17). 
24.  Rauð móaska, blönduð viðarkolum og skeljasandi. Sama og lag 22. 
25.  Torfhleðsla með svörtu gjóskulagi. Lagið er með torfusneplum og dökkbrúnni mold, um 30 cm þykkt. Sýni 

sem var tekið úr gjóskulagi reyndist vera Katla~1500. Einnig voru í torfinu einstaka blettir úr 
Landnámsgjósku. 

26.  Ljósbrún mold. Í laginu er móöskudreif, sem virðist vera áfok og stöku viðarkolaagnir, einkum neðst. 
27.  Rauðleit móaska, blönduð viðarkolum, 2 – 3 cm að þykkt.  
28.  Eyða í snið. Sniðið var grafið burt á þessum 1,6 m breiða og 0,7 m djúpa hluta áður en náðist að teikna það. 
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29.  Torfmoldir. Mjög blandað. Hugsanlega leifar af klömbruhleðslu, með um 15 cm löngum og 6 cm þykkum 
hnausum. Landnámsgjóska er í torfinu. 

30.  Viðarkolalag. Sýni (S-1987-2 og S-1987-9) voru tekin úr þessu lagi (22). 
31  Mannvistarlag. Dökk mold, blönduð torfusneplum og móösku. Svört gjóska (sýni S-1989-7(9)) var í þessu 

lagi. 
32.  Hreyfð mold. Virðist vera niðurgröftur.  
33.  Mannvistarlag. Hugsanlega gólfskán. Lagið er dökkgrátt og lagskipt í mörgum þunnum lögum. Það er 

blandað mold móösku, skeljum, brenndum beinum og einstaka viðarkolaögnum. Einstaka blettur af 
landnámsgjósku var í þessu lagi. 

34.  Rauðleit móaska. Lagskipt mannvistarlag, svipað og lag nr. 33, en með miklu meiri móösku. 
35.  Ljósbrún mold. E.t.v. fokmold. 
36.  Mannvistarlag, dökkbrúnt að lit. Lagið er nokkuð þétt í sér og mjög lagskipt með láréttum þunnum lögum. 

Þetta virðist vera gólfskán, um 4 cm þykk. Sýni af leðri (S-1987-8) var tekið úr þessu lagi (23). 
37.  Rauðbleik móaska. Blönduð ljósbrúnni mold. Ofarlega í laginu er 1 mm þunn dökk rák sem reyndist vera 

leifar af miðaldalaginu á sínum stað „in situ“. Eftir því sem neðar dregur í laginu blandast móaskan meir 
ljósbrúnni mold. Viðarkolablettur var neðst til vinstri í laginu. 

38.  Torfmoldir, ljósbrúnar að lit, blandaðar móösku og viðarkolaögnum. Lag nr. 37 sker þetta lag í sundur fyrir 
miðju sniði. Mjög lítill munur sést á milli neðsta hlut lags 37 og efsta hluta 38. Viðarkolasýni (S-1987-12) 
var tekið úr þessu lagi (28) á 3,1 – 3,15 m dýpi. 

39.  Leir. Blettir með  gráum ísaldarleir.  
40.  Ljósbrún mold. Einstaka viðarkolaagnir. 
41.  Ljósbrún mold. Óhreyfð. 
42.  Sökkull. Efsti hluti sökkuls Bessastaðastofu er hlaðinn og múraður eins og veggur. 
43.  Sökkull. Neðri hluti sökkuls Bessastaðastofu hefur litla múrbindingu. 
44.  Sökkull. Neðsti hluti sökkulsins er án bindingar. 
45.  Sökkull. Efsti hluti sökkuls, hlaðinn og múraður eins og veggur. Sami og 42. 
46.  Sökkull. Neðri hluti sökkuls, hefur litla múrbindingu. Sami og 43. 
47.  Sökkull. Neðsti hluti sökkulsins, án bindingar. Sami og 44. 
 

Sniðið sýnir að sökklar undir útveggjum og miðjuás Bessastaðastofu hafa verið grafnir 

gegnum öll mannvistarlög bæjarhólsins alveg niður á fast.  

Lag 6 í sniðinu tilheyrir gólfi landfógetabústaðarins. Það var hellulagt og á milli 

steinanna var ljós skeljasandur, sams konar og var ofan á gólfinu og fyrir utan húsið. 

Hellugólfið endaði fyrir miðju sniði. Þar sem því lauk tók við sandur, þar sem áður var rás 

(lag 7) fyrir aurstokk. Í henni mátti sums staðar greina viðarleifar. Þar austan við var sendið 

yfirborðslag. Undir gólfinu var hreyfð mold og nokkrir steinar úr hleðslu eldra mannvirkis 

sem var að mestu hulið bak við sniðvegginn en kom í ljós þegar sniðveggurinn hrundi frá 

hleðslunni.  

Undir þessum mannvirkjum var um 0,5 m þykkur öskuhaugur (lög 10 – 14). Þar undir 

voru leifar af nokkrum misgömlum mannvirkjum úr torfi. Ekki virtist vera um að ræða 

eiginlega veggjahleðslu, þannig að líklega voru þessar torfmoldir leifar bygginga sem stóðu í 

næsta nágrenni við sniðið og að þetta sé torfdreif úr hrundum veggjum. Þannig skiptust á 

öskuhaugalög og byggingaleifar í sniðinu. Á tæplega þriggja metra dýpi voru leifar 
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torfveggjar (lag 28) þar sem klömbruhleðsla virðist koma fram í sniðinu. Í þessum vegg kom 

landnámsgjóska fyrir í torfi. Í sniðinu sást landnámsgjóskan hins vegar ekki in situ. 

Snið B (T-1987-6) var tekið þvert yfir norðanvert svæði U1 (mynd 10). Hellugólfið til 

vinstri undir uppfyllingunni var látið óhreyft og þess vegna er ekkert snið þar undir. Hægra 

megin við gólfið var grafið niður á fast, en neðri hluti sniðsins var aðeins teiknaður út frá 

borkjarna.  

Jarðlög í sniði B (T-1987-6) 
1. Steinsteypt gólf. Gólfið er misþykkt, um 9 - 16 cm. Undir steypunni er tjörupappi. 
2. Uppfylling af múrblöndu og gulum og rauðum múrsteinsbrotum. Hugsanlega veggjaleifar eldri húsa sem 

brotin hafa verið niður og sett í uppfyllingu undir Bessastaðastofu. 
3. Steinlögn, undirstaða undir gólfbita. Múrblandan fyllir upp á milli steinanna. Auk múrsteins eru þar líka brot 

af 1,5 cm þykkum þaksteinum úr rauðleir.  
4. Uppfylling. Umrótað lag blandað móösku og mold. Í laginu eru dreifðar beinaleifar, lítil múrsteinsbrot og 

einstaka viðarkol. Svartur gjóskublettur sást til hægri.  
5. Ljós sandur. Hrúga af skeljasandi lengst til hægri. E.t.v. innfluttur sandur í múrblöndu? 
6. Ljós sandur yfir og á milli steina í hellugólfi 8. Leifar af beinum voru í laginu yfir steingólfinu.  
7. Renna. Þar sem steinar enda í gólfi 8, er renna full af sandi. Þar hefur setið fótstykki. Þar fundust viðarleifar 

en engir steinar. 
8. Hellulagt gólf. Hluti af landfógetabústað. 
9. Torfhnausar. Dökkbrúnt torf í klömbruhleðslu. 
10. Rauðbleik móaska. Blönduð mold. Viðarkoladreifar og bein innan um. 
11. Ljósbleik og ljósgráleit móaska með viðarkola- og beinaleifum. 
12. Móaska blönduð mold. 
13. Gráleit móaska. Blönduð bleikri móösku og viðarkolaögnum. 
14. Viðarkolalag.  
15. Móaska. Blönduð mold og viðarkolaögnum. 
16. Rauð móaska.  
17. Móaska blönduð mold og viðarkolaleifum. 
18. Móaska blönduð mold. Allmiklar beinaleifar 
19. Móaska, meira blönduð mold en lag 18. Allmiklar beinaleifar. 
20. Torfmoldir. Greina má gulbrúna og rauðbrúna hnausa. 
21. Rauðbleik móaska. 
22. Torfusneplar. Þetta lag virðist vera nokkuð umrótað. Landnámsgjóska er á einum bletti. 
23. Rauðleit móaska. Blönduð torfusneplum, viðarkolum og skeljasandi. 
24. Dökkbrún mold. E.t.v. mannvistarlag. 
25. Torfmoldir. Sennilega úr hleðslu. 
26. Rauð móaska. 
27. Viðarkolalag. 
28. Brún mold. 
29. Rauð móaska. 
30. Viðarkol og aska. Sýni S-1987-2 var tekið úr þessu lagi. 
31. Rauð móaska. blönduð viðarkolaögnum. 
32. Viðarleifar. 
33. Dökk mannvistarlög. 
34. Viðarleifar. 
35. Dökk mannvistarlög. 
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Mynd 10. Snið B (T-1987-6) á uppgraftarsvæði 1. Efri hluti sniðs. Tekinn var borkjarni niður úr botni 
sniðsins til þess að kanna dýpt og gerð neðstu mannvistarlaga (teikning G.Ó.). 

 
36. Bleik móaska, blönduð mold. 
37. Rauð móaska. 
38. Ljósbrún mannvistarlög. Blönduð viðarkolaögnum 
39. Ljósbrún mold.  
40. Viðarkolalag. E.t.v. gólfskán. 
41. Steinn. 

Snið C (T-1987-3) var tekið á svæði U1, þvert yfir miðja borðstofuna. Vinstra megin á 

svæðinu var aðeins grafið niður að hellulögðu gólfi, sem talið var vera leifar af gólfi 

landfógetabústaðarins. Ofan á austasta hluti gólfsins lá mikið magn múrsteina sem ekki var 

hreyft við, og var því ekki hægt að teikna gólfhellurnar sem undir voru. Austan við 

hellugólfið var sniðið grafið alla leið niður á óhreyft. Þar voru um 2,6 m niður á óhreyft frá 

gólfi Bessastaðastofu.  
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 Múrsteinahrúgan sem lá ofan á gólfinu var áhugasverð. Líklega er hún leifar af múrvegg 

sem hefur hrunið eða verið felldur inn yfir gólfið þegar Bessastaðastofa var reist. 

Múrsteinarnir eru bæði gulir og rauðir að lit. Þeir voru mjög morknir og molnuðu við minnstu 

snertingu. Þess vegna var ákveðið að hrófla ekki við þeim og leyfa þeim heldur að vera áfram 

til sýnis á sínum stað. Innan um múrsteinana mátti greina viðarleifar sem hafa hugsanlega 

tilheyrt bindingsverki húsgrindarinnar eða öðrum byggingarhlutum.  

Jarðlög í sniði C (T-1987-3) 

 Lag nr. 20 í sniði C (mynd 11) var blandað lag af torfusneplum og móösku og sýnir 

líklega leifar af húsi sem virðist hafa verið jafnað við jörðu. Var það elsta mannvirkið sem 

sást í þessu sniði. Ofan á þessar torfmoldir hafði myndast um 0,2 m þykkt öskuhaugalag úr 

móösku. Síðan tóku við viðarkolalag (lag 18) og torfmoldir (lag 17) sem gætu verið leifar af 

gólfi og veggjum aðeins yngra húss. Þannig skiptust á öskuhaugalög og mannvirkjaleifar úr 

torfi, allt þar til grunnur konungsgarðsins (lag 9 og 10) var lagður, með hellulögðu gólfi og 

múrsteins-veggjum, líklega á síðari hluta 17. aldar. 
1. Steypt gólf Bessastaðastofu. 
2. Púkk undir gólfi. 
3. Holrúm, út við sökkul. 
4. Uppfylling. Sandblendin mold blönduð með beinum, múrsteinsbrotum o.fl. 
5. Möl og ljós sandur. Efst er lagið grófara og blandað múrsteinsbrotum. 
6. Móaska blönduð mold og möl. 
7. Múrsteinar. Leifar af hrundum múr landfógetabústaðar.  
8. Gólfskán með brúnum og rauðleitum torfusneplum. 
9. Hellugólf. Gólfið endar við rennuna nr. 10, en var ekki teiknað alla leið vegna þess að ekki var grafið 

gegnum múrsteinalagið nr. 7. 
10. Renna fyrir fótstykki, full af sandi (eins og í lagi 5). Um 20 cm breið. 
11. Rauðbleik móaska blönduð mold. 
12. Torfmoldir. Ljós mold blönduð leir, múrbrotum og steinum. Járnnagli (BES-1987-969) fannst í þessu lagi. 
13. Rauðbleik móaska blönduð mold. Rauðbleik móaska blönduð mold og beinum. 
14. Torfmoldir. Hreyfð, ljós mold blönduð móösku, leir, gjósku og viðarkolum. 
15. Rauðbleik móaska blönduð mold. 
16. Torfmoldir. 
17. Viðarkol. 
18. Rauð móaska blönduð viðarkolum. 
19. Torfmoldir blandaðar móösku og viðarkolum. 
20. Rauðbleik móaska blönduð mold og viðarkolaögnum. 
21. Ljósbrún mold með einstaka viðarkolaögnum. 
22. Leir. E.t.v. olíumengaður jarðvegur. 
23. Ljósbrún óhreyfð mold. 
24. Sökkull Bessastaðastofu. 



 

37 

 

 

Mynd 11. Snið C (T-1987-3). Múrsteinar og múrsteinabrot eru í appelsínugulum lit. Hruninn múrveggur 
sem lá ofan á gólfinu var látinn óhreyfður og þess vegna vantar undirliggjandi hellugólf á teikninguna 
(teikning Mjöll Snæsdóttir og G.Ó.).  
 

Greining á gjóskulagasýnum sem fundust á svæðum U1 og U2 leiddu í ljós að gjóska úr 

Kötlu ~1500 var oft í torfi á rúmlega 1,2 m dýpi og að greina mætti slitrur af miðaldalaginu á 

tæplega 3 m dýpi en að Landnámsgjóskan væri ekki sjáanleg.  

Ef dregnar eru saman helstu niðurstöður um mannvirkin sem fundust á svæði U1og það 

sem lesa má úr ofangreindum sniðteikningum, þá var heilleg hellulögn á öllum vestari hluta 

svæðisins, á um 0,7 – 1,0 m undir gólfi Bessastaðastofu. Samanburður á legu hússins og 

afstöðu þess við kirkjuna, miðað við 18. aldar uppdrætti af Bessastöðum, bendir til þess að 

þetta séu leifar af gólfi landfógetabústaðarins sem þar er sýndur. Hellugólfið hafði eyðilagst 

bæði syðst og nyrst, vegna seinni tíma framkvæmda, en var enn varðveitt á rúmlega 8,6 m 

löngum kafla og var allt að 2,5 m breitt. Það var hlaðið úr steinum sem voru frá um 0,25 – 0,5 

m í þvermál og um 0,15 m að þykkt. Ofan á gólfinu var sendin gólfskán, allt að 5 cm þykk. 

Sandurinn virðist jafnframt hafa verið notaður til þess að fylla upp á milli gólfhellnanna. Að 
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hluta til var þessi sandur innfluttur, ljós skeljasandur. Í gólfskáninni fundust matarleifar af 

óbrenndum og brenndum dýrabeinum.  

 Þar sem austurhlið hellugólfsins endaði tók við um 15 - 20 cm breið og 15 - 20 cm djúp 

rás og voru mörk gólfsins við rásina yfirleitt mjög skýr. Rásin var víðast hvar full af sandi en í 

botni hennar mátti sums staðar sjá viðarleifar sem urðu að mylsnu við snertingu. Undir 

viðarleifunum voru sums staðar hellur í botni rásarinnar. Austan við rásina, sem aurstokkurinn 

hafði legið í, varð hins vegar ekki vart við þá steinaröð, sem ætla mætti að eðlilegt hefði verið 

að hlaða að aurstokkum utanverðum. Þarna var austurhlið landfógetabústaðarins. 

 Syðst vottaði fyrir leifum af hellulögðu gólfi eldra húss, rétt undir gólfi landfógeta-

bústaðarins, en afar lítill hluti þess var grafinn upp. Hugsanlega er þar um að ræða eldra 

byggingarskeið landfógetabústaðarins. Þar undir skiptust á mörg móöskulög og torfmoldir, þó 

að ekki væri með vissu hægt að greina neinar heilar byggingaleifar. Helst mátti ráða að þar 

hafi ekki verið samfelld byggð um langt skeið, en að íveruhúsin hafi þó staðið skammt frá. 

Nyrst á svæðinu skiptust á móöskulög og torfmoldir, svipað og sunnar undir stofunni. Þar 

komu hins vegar í ljós leifar af stórri steinhleðslu og hellulögn sem lá þvert yfir svæðið, um 

einum metra undir gólfi landfógetabústaðarins.  Þetta reyndist vera hluti af húsvegg og gólfi 

úr húsi frá 15. og 16. öld. Leifar af rás undan fótstykki bendir til þess að það hafi verið 

bindingsverkshús (sjá nánar uppgraftarsvæði 5). 

Enn dýpra á svæði U1 fundust leifar af veggjabrotum og þunnum gólfskánum húsa sem 

virðast hafa staðið þarna á miðöldum. Um þau er lítið hægt að segja, annað en að þau hafi 

verið úr torfi og haft moldargólf. Ekki fundust byggingaleifar á þessu svæði í neðstu 

mannvistarlögunum, þó að í þeim sæjust óljós merki um mannvist á staðnum, ekki síðar en á 

10. öld. Landnámslagið, sem var víða sýnilegt á Bessastöðum in situ, vantaði alveg á þessu 

svæði. Þetta bendir til þess að við landnám hafi verið rist ofan af þessu svæði skömmu eftir að 

umrædd gjóska féll og torfið notað sem byggingarefni í nálægar byggingar og rennir frekari 

stoðum þá skoðun að upphaflega byggðin hafi staðið annars staðar á bæjarhólnum.  

Uppgraftarsvæði 2 

Svæði U2 var undir gólfi suðausturhluta Bessastaðastofu, rúmlega 4 m breitt og 7 m langt, 

alls um 30 m² að flatarmáli. Í uppfyllingu var þykkt lag af brotnum gulum múrsteinum og 

múrsteinsbrotum úr eldri byggingu. Í laginu fundust einnig ýmsir gripir, m.a. viðarleifar, 

pússning með málningu á og rúðuglerbrot bein o.fl. Að hluta til munu þetta vera leifar úr 
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landfógetabústaðnum, sem virðist hafa verið jafnaður við jörðu þegar Bessastaðastofa var 

reist, þó að líklega séu þarna einnig einhverjar leifar frá gömlum viðgerðum á Bessastaða-

stofu.  

Ljós sandur fannst víða á gólfi landfógetabústaðarins, sem var þarna á um eins metra 

dýpi. Við greiningu reyndist sandurinn vera af erlendum uppruna, eins og sá sem lýst var hér 

að framan. Það ber saman við heimildir frá 18. öld um að bæði kalk og sandur hafi verið flutt 

inn frá Danmörku til þess að nota í byggingu Bessastaðastofu, vegna þess að menn trúðu því 

ekki að á Íslandi væri til sandur sem hægt væri að nota í múrverk (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 

1947:145). Að danskur sandur skuli finnast í gólfi landfógetabústaðarins, sem er líklega frá 

síðari hluta 17. aldar, sýnir að innflutningur á sandi til húsagerðar hefur hafist mun fyrr.  

Í sniði sem var teiknað þvert yfir svæði U2 (T-1987-7, mynd 12) kemur afstaða 

mannvistarlaga þarna mjög vel fram. Sniðið lá þvert yfir svæðið, sunnan við sökkulbút sem 

þar var á miðju gólfi. Sniðið var aðeins teiknað í heild niður að gólfi landfógetabústaðarins á 

um 1 m dýpi, þar eð ekki var grafið dýpra. Til þess að kanna mannvistarlög þar undir var 

tekinn borkjarni niður á tæplega þriggja metra dýpi. Borkjarninn sýndi að jarðlög voru svipuð 

þarna og á svæði U1. Af mannvistarlögum nr. 18 – 30 sem sáust í borkjarnanum og tekinn var 

niður úr 18. aldar yfirborði, mátti ráða að þar skiptast einkum á mold, móaska og 

viðarkoladreif. Bendir það til þess að framan af hefur þarna verið sorphaugur. Ekki varð vart 

við neina gjósku í þessum borkjarna, sem hægt var að nota til aldursviðmiðunar. Elstu 

eiginlegu byggingarleifarnar voru torf sem sást í lagi 20. Þetta lag er rúmum einum metra yfir 

elstu mannvistarleifunum og er vart eldra en frá 15. – 16. öld. 

Jarðlög í sniði T-1987-7 
1. Steinsteypt gólf Bessastaðastofu. Það hafði sigið um allt að 6 cm við miðju herbergisins. 
2. Holrúm. Uppfyllingin hefur sigið allt að 10 cm og veitir gólfinu engan stuðning. 
3.  Steinlögn. Undirstaða gólfbita í Arinstofu. 
4. Sökkull. Efri hluti er múraður. 4 og 5 mynda sökkul undir skilvegg Arinstofu og skrifstofu. 
5. Sökkull. Neðri hluti sökkuls er án múrbindingar.  
6. Gryfja sem grafin hefur verið fyrir sökkul. Beinaleifar eru í botni gryfjunnar. Um 1,3 m breið og 0,65 m 

djúp. 
7. Múrsteinar. Líklega leifar úr eldra bindingsverkshúsi sem síðast stóð þarna og notað hefur verið í upp-

fyllingu undir gólf Bessastaðastofu. 
8. Uppfylling, mold, möl, torfmoldir, múrsteinsbrot. Hugsanlega uppmokstur úr sökkulskurðum Bessastaða-

stofu. Í uppfyllingunni fundust gripir úr eldri mannvistarlögum. 
9. Torfmoldir, m.a. svart gjóskulag í torfi og líklega rætur úr torfi. 
10. Leirlag með gulleitum leir um 1 - 2 cm þykkt, og sums staðar slitrótt. 
11. Gólfskán. Ljós skeljasandur. Mikið er af fiskbeinum í þessu lagi. 
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12. Skeljasandur, sjávarmöl. Fínn skeljasandur, hvítleitur og mjög hreinn. Greining sýndi að þetta er líklega 
erlendur sjávarsandur. Efst til vinstri er aðeins grófari sjávarmöl. Allt að 12 cm þykkt lag. 

13. Gólfskán. Ljós sandur, blandaður beinum og viðarkolum. Um 2 – 6 cm þykkt lag, sem lá ofan á 
hellugólfinu. 

14. Renna fyrir fótstykki. 20 cm breið, 10 cm djúp. 
15. Hellulagt gólf. Gólfhellurnar halla lítilsháttar til vesturs. 16. Steinaröð utan við rennu. Virðist hafa 

verið steinaröð eins og lagðar hafa verið með útveggjum bindingsverkshúsa. 
17. Brún mold. Hugsanlega torfmoldir. Neðri hluti þessa lags kom fram í borkjarna. Um 23 cm þykkt lag. Efsti 

hluti lagsins er líklega yfirborð sem er samtíma hellugólfinu. 
18. Ljós móaska. 
19. Rauð móaska. 
20. Dökkbrún mold, blönduð torfi og viðarkolum. 
21. Rauð móaska. 
22. Hreyfð mold, blönduð móösku og viðarkolum. 
23. Viðarkolasalli.  
24. Brún mold. 
25. Rauð móaska.  
26. Dökkbrún mold. Mannvistarlög. 
27. Bleik móaska. 
28. Hreyfð mold. Mannvistarlög. 
29. Ljósbleik móaska. 
30. Viðarkol.  
31. Múraður sökkull undir vesturvegg Bessastaðastofu. 
32. Múraður sökkull undir millivegg í Bessastaðastofu. 
 

Í austurhelmingi U2 kom í ljós 7 m langt og 1,4 m breitt hellulagt gólf, sem er framhald 

hellugólfsins sem fannst á svæði U1 og hluti af landfógetabústaðnum (sjá mynd 7). Hellurnar 

voru að jafnaði um 0,2 – 0,3 m í þvermál á syðri hluta svæðisins en um 0,1 – 0,3 m í 

norðurhlutanum. Nálægt miðju voru tvær stórar hellur sem voru 0,7 – 0,8 m í þvermál. Þar 

sem hellugólfið endaði var 0,2 m breið og 0,1 m djúp rás. Í botn hennar var raðað flötum 

steinum og syðst mynduðu átta múrsteinar botninn. Í rásinni hefur líklega verið fótstykki úr 

tré, sem hafði verið fjarlægt áður en húsið var rifið. Fylling í rásinni benti til þess að á síðasta 

byggingarskeiði hússins hafi verið fyllt upp í rásina að hluta, hugsanlega vegna nýs inngangs í 

húsið. Vestan megin við rásina var einföld röð steina sem lagðir höfðu verið upp á kant. Þar 

utan við var tvöföld steinaröð með flötum steinum, síðan tók við sand/leir/moldarblandað 

yfirborð sem hækkaði aðeins til norðurs. Þetta yfirborðslag virðist hafa verið gólfskán í 

herbergi sem lá vestan við hellugólfið. Viðarleifar sem þar fundust bentu einnig til þess að 

timburgólf hafi verið í þeim hluta, á einhverjum tíma meðan það var í notkun. Í þessu gólflagi 

lá efri hluti kvarnarsteins (BES-1987-1148) sem er 0,5 m í þvermál og úr erlendu flögubergi. 

Kvarnarsteinninn er enn á sínum stað og til sýnis í fornleifakjallara, eins og gólf landfógeta-

bústaðarins. 
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Mynd 12. Sniðteikningin T-1987-7 var teiknuð við skilvegg á svæði U2. Grafið var niður að hellulögðu 
gólfi sem var um 1 m undir gólfi Bessastaðastofu. Borkjarni sem tekinn var vestan við hellugólfið sýnir að 
mannvistarlögin eru næstum 3 m þykk (teikning G.Ó).  
 

Ofan á moldar/leirgólfinu reyndist vera 5 - 20 cm þykkt torflag í öllum suðurhluta 

stofunnar, líklega leifar af torfvegg sem jafnaður hefur verið við jörðu. Undir gólfinu var 

hreint skeljasandslag, með timburleifum og múrsteinum ofan á. Hugsanlega leifar frá því er 

húsið var byggt. 

Umbúnaðurinn, með hellugólfið öðru megin og steinaröðina hinum megin, bendir einna 

helst til þess að þarna hafi upphaflega verið fótstykki fyrir útvegg bindingsverkshúss. Af 

samhengi við minjarnar í kring að dæma, virðist þó líklegra að þetta hafi verið undirstaða 

undir millivegg í húsi, og að hellugólfið hafi tilheyrt austurhluta landfógetabústaðarins en 

svæðið vestan rennunnar hafi tilheyrt vesturhluta landfógetabústaðarins.  

Þar sem rennan endaði við sökkul undir ofni, virtist ekki hafa verið gólf, a.m.k. voru ekki 

flatar hellur þar. Hugsanlega eru þetta leifar af millivegg eða hlóðum í eldhúsi landfógeta. 

 Í norðvesturhluta svæðis U2 endaði steinlögnin sem lá þar hornrétt til vesturs. Hún var 

líklega hluti af veggjaundirstöðum. Ofan á henni og norðan við hana var nýtt moldargólf og 
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þar við skilrúmin leifar af timburstokkum og nokkrir naglar. E.t.v. hefur þarna líka verið 

timburgólf. Yfir þessu timbri og öllu gólfinu var fremur þunnt sandlag 1 - 5 cm. 

Þegar múrsteinar voru fjarlægðir ofan af neðstu steinaröðinni vestast á svæði U2, kom í 

ljós að gula leirlagið var undir þeim. Þar undir var svo fjörusandur með skeljamulningi í. 

Viðarleifar voru á stöku stað milli steinanna. 

Vestan við neðstu steinaröðina var um 10 - 15 cm breitt bil þar sem múrsteinar virðast 

hafa fallið ofan í en síðan tók við torfveggur. Það var sem sagt bil á milli torfveggs og stein-

hleðslu sem hefur fyllst af sandi og múrsteinum. Hugsanlega hefur þessi torfveggur tilheyrt 

eldri byggingu sem er órannsökuð þarna undir. 

Í borkjarna sem tekinn var á norðurhluta svæðisins var komið niður á múrsteinabrot á um 

0,4 m dýpi undir landfógetabústaðnum. Þau benda til þess að þarna séu leifar húss úr erlendu 

byggingarefni, sem gæti verið frá 16. öld eða fyrri hluta 17. aldar. 

Uppgraftarsvæði 3 

Svæði U3 var í norðvesturhorni Bessastaðastofu. Það markaðist af útveggjum í norður og 

vestur og sökklum í austur og suður. Svæðið var 4,2 m x 2,5 m eða 10,5 m². 

 Undir efsta uppfyllingarlaginu var komið niður á hellulögn sem var svipuð að gerð og á 

sama dýpi og hellugólf landfógetabústaðarins, sunnar undir Bessastaðastofu. Steinarnir lágu 

samt ekki eins þétt saman og yfirborðið var ósléttara. Þannig var allt að 10 cm hæðarmunur á 

yfirborði steinanna. Hellurnar voru misstórar, þær stærri nyrst. Á milli steinanna var blanda af 

sandi og mold. Þessi hellulögn er vafalaust frá sama tíma og hin hellugólfin undir Bessastaða-

stofu. Hún virtist þó mun óvandaðri að allri gerð og verður að telja líklegra að að hún hafi 

verið utanhúss. Með samanburði á teikningum af konungsgarðsins frá fyrri hluta 18. aldar og 

afstöðu húsanna þar við minjarnar má leiða nokkuð sterkum líkum að því að þessi hellulögn 

hafi staðið rétt norðan við bústað landfógeta og þar með verið hluti af hlaði sem var fyrir 

framan hliðið að húsagarði konungsgarðsins. 

Kjallari sem grafinn var undir norðurhluta Bessastaðastofu þegar hún var reist (Finsen og 

Hiort, 1978:57) hefur orðið til þess að allt samhengi var rofið milli svæðis U3 og annarra 

uppgraftarsvæða sunnar undir stofunni. Þess vegna var ekki hægt að segja nákvæmlega til um 

hve langt til norðurs landfógetabústaðurinn náði og því er ekki hægt að fullyrða með vissu um 
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hlutverk þessarar hellulagnar, þó telja megi að mestar líkur séu á því að hún sé hluti af 

ofannefndu hlaði. Enginn gripur fannst á þessu hellulögðu yfirborði.  

Uppgraftarsvæði 4 

Svæði U4 var 4,1 m breitt og 4,4 m langt, eða um 18 m². Undir uppfyllingunni var komið 

niður á tvenns konar gólf, sem hafa tilheyrt mismunandi herbergjum í landfógetabústaðnum. 

Á austurhluta svæðisins var hellulagt gólf, sem mun vera framhald hellugólfs sem fannst á 

svæði U1 og U2. Það mældist 3,1 m langt og 1,6 m breitt, gert úr um 0,3 – 0,5 m stórum 

flötum steinhellum. Á milli steinanna og ofan á þeim var ljós skeljasandur. Framan við 

hellugólfið var 12 - 15 cm breið sylla hlaðin úr litlum flötum steinum. Hún lá í norður-suður 

og var 8 – 10 cm neðar en hellugólfið. Fótstykki undir millivegg hefur hvílt á þessum 

hellublöðunum og fundust viðarleifar úr því. Sams konar umbúnaður og hæðarmunur var á 

steinaröð í rás norðan við hellugólfið, nema hvað undirstöðusteinarnir voru stærri. Þarna hefur 

því verið annar milliveggur, sem legið hefur í austur-vestur (sjá myndir 6 og 7)).  

 Norðurhlið svæðisins endaði við sökkul sem grafinn niður í gegnum hellugólfið 

Sökkullinn var jafnframt hluti af kjallaravegg Bessastaðastofu og var hlaðinn þegar hún var 

reist. Í norðvestur horninu framan við inngang í kjallarann fannst hluti steingólfs sem byrjað 

hefur norðan við tréstokkinn og hefur legið áfram til vesturs út fyrir veggi Bessastaðastofu.  

Á vesturhelmingi svæðisins var sandblendið, hart moldargólf, sem virðist hafa verið 

upphaflegt gólf í þessu herbergi landfógetabútaðarins. Þar sem gólfin mættust voru morknar 

viðarleifar yfir moldargólfinu, allt að 0,35 m breiðar. Sennilega eru þetta leifar af gólfbitum 

og gólffjölum. Þessar viðarleifar, ásamt fleiri viðarleifum sem vottaði sums staðar fyrir á 

svæðinu, benda til að á lokaskeiði hússins hafi timburgólf verið lagt yfir gamla moldargólfið. 

Einföld röð misstórra múrsteina lá á ská yfir hellugólfið og út fyrir það til vesturs, yfir 

sjávarsandinn. Milli múrsteinsraðarinnar og hellugólfsins var um 3 - 5 cm þykkt moldarlag, 

blandað hálmi yfir stokknum, og virðist múrsteinaröðin því vera yngri en gólfið sem hún lá á. 

Hugsanlega hefur hún tilheyrt yngsta byggingarstigi hússins, þó mismunandi gerðir múrsteina 

bendi fremur til þess að um sé að ræða samtíning múrsteina úr gömlum veggjum, eftir að 

húsið var tekið úr notkun og hrunið.  

Snið í holu, sem grafin var fyrir nýrri veggundirstöðu á milli svæðis U2 og U4, sýndi að 

mannvistarlögin voru þarna um þrír  metrar að þykkt og að í því mátti greina fjögur til fimm 

byggingarskeið.  Í meginatriðum var skipan jarð- og mannvistarlaga hin sama og kom fram í 
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sniðum á uppgraftarsvæði U1. Yngsta mannvistarlagið var á um eins metra dýpi og tilheyrði 

bústað landfógeta. Næsta byggingarskeið eru leifar torfveggjar á um 1,7 m dýpi. Þetta virðist 

vera hrun úr vegg sem staðið hefur vestast í holunni. Engin gólfskán var sýnileg undir 

veggjaleifunum eða við þær, þannig að ef veggurinn hefur tilheyrt húsi hefur það staðið 

vestan við holuna. Sandlag sem fannst á rúmlega 2 m dýpi hefur hugsanlega verið gólfskán, 

en gæti reyndar líka hafa verið hluti af yfirborðslagi utanhúss. 

Þriðja byggingarskeiðið er á 2,5 m dýpi. Það var að líkindum leifar af vegg en ekki 

torfusneplar úr hruninni hleðslu. Fjórða byggingarskeiðið er á 2,7 m dýpi. Það er 

mannvistarlag, blandað torfusneplum, sem bendir til að bygging hafi staðið þar skammt frá. Á 

milli ofangreindra byggingarskeiða hafa mannvistarlögin einkum hlaðist upp af móösku, sorpi 

og fokjarðvegi.  

Neðsta mannvistarlagið er um 0,3 m þykkt og í því eru engar byggingarleifar sýnilegar. 

Slitrur af gjósku úr Miðaldalaginu er ofarlega í þessu lagi, benda til þess að hér hafi fyrst 

verið byggt um miðja 13. öld, þó að merki um mannavist sjáist miklu fyrr. Efst í óhreyfða 

laginu var engin gjóska úr Landnámslaginu sýnileg, frekar en í öðrum sniðum undir 

Bessastaðastofu.  

Uppgraftarsvæði 5 

Svæði U5 var um 4 x 2,1m að stærð, norðan við svæði U1. Tæplega einum metra undir 

gólfi landfógetabústaðarins var komið niður á tvö lög af hellulögðum gólfum íveruhúsa sem 

virðast hafa tilheyrt tveimur byggingarskeiðum sama húss (mynd 13). Á milli þeirra var um 

10 cm þykkt lag eldbrunninna smásteina. Athyglisvert var að í efra gólfinu, sem talið var vera 

frá 16. öld, var rás eftir 15 – 20 cm breitt fótstykki úr tré. Hún lá ofan á suðurvegg neðra 

hússins og í henni fundust viðarleifar. Þarna virðist hafa verið undirstaða fyrir suðurvegg 

hússins. Stórir grjóthnullungar sem stóðu allt að 0,55 m út úr sökkli Bessastaðastofu inn í 

húsgrunninn hafa líklega verið hluti af þessum suðurvegg byggingar sem neðra hellugólfið 

var hluti af og sem hefur líklega verið reist upphaflega á 15. öld.  Gólfin tvö benda til þess að 

húsið hafi verið endurbyggt á sama stað og að gæti þá hafa staðið fram á 16. öld.  

Engar leifar torfveggjar fundust í tengslum við þennan vegg, þannig að ummerki benda til 

þess að húsið hafi upphaflega haft grjótveggi en að við endurnýjun, þá hafi veggirnir verið 

gerðir úr timbri. Rásin fyrir hið stóra fótstykki bendir líka eindregið til þess að þetta hafi verið 

bindingsverkshús, fremur en veggur í hefðbundnum íslenskum torfbæ. Sú staðreynd að þetta 
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er bygging sem hefur líklega verið reist í byrjun 16. aldar, sýnir jafnframt að erlend áhrif 

koma fram í byggingum á Bessastöðum, miklu fyrr en áður hefur verið vitað um.   

 

Mynd 13. Flatarteikning af tveimur hellulögðum gólfum, líklega frá 15. og 16. öld á svæði U5. Efra gólfið 
lá um 1 m undir landfógetabústaðnum. Undir því gólfi var um 5-10 cm þykkt malarlag, blandað 
viðarkolum og sjást leifar af því á miðri mynd.  Á neðri hluta myndarinnar er búið að fjarlægja efra 
hellugólfið og malarlagið. Þá kom í ljós annað og eldra hellugólf. Viðarleifar sem fundust í rás í efra 
gólfinu, hafa líklega tilheyrt fótstykki. (T-1989-20). 
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Uppgraftarsvæði 6  

Þegar farið var að skoða aðkomu farartækja að Bessastöðum reyndist nauðsynlegt að lagfæra 

heimkeyrsluna að staðnum og skipta um jarðveg undir henni. Í framhaldi af því hófst 

uppgröftur undir aðkeyrslunni fyrir framan Bessastaðastofu. Uppgraftarsvæðið var um 40 m 

langt og að jafnaði um 5 m breitt. Auk þess var grafinn um tveggja metra breiður skurður sitt 

hvoru megin við útitröppur Bessastaðastofu. Samtals var svæðið um 227 m² að flatarmáli. 

 Uppfyllingin undir veginum var að jafnaði um 0,8 m þykk. Efst í henni var möl og sandur. 

Þar undir var lagt grjótlag í púkk. Neðst var skeljasandlag. Undir uppfyllingunni, á um 1 m 

dýpi komu mannvistarleifar frá 18. og 19. öld í ljós og reyndust þarna vera miklu fleiri minjar 

en ætlað var. Fyrir framan tröppur Bessastaðastofu komu í ljós miklar byggingaleifar sem 

tilheyrðu líklega húsum konungsgarðsins sem voru í notkun á árabilinu 1721 - 1760. Á 

norðurhluta svæðisins fundust svo byggingaleifar sem ætla má að hafi tilheyrt norðurálmu 

konungsgarðsins frá fyrri hluta 18. aldar. Ákveðið var að varðveita þessar minjar og því var 

ekki grafið dýpra á svæðinu, nema hvað könnunarskurðir voru teknir syðst og nyrst á svæðinu 

til að kanna þykkt mannvistarlaganna. Þess vegna eru eldri minjar enn órannsakaðar á þessu 

svæði. 

Vegna afmörkunar svæðisins við vegstæði og aðkeyrslu að Bessastaðastofu reyndust flest 

mannvirkin vera stærri en svo að þau rúmuðust innan þeirra svæða sem opnuð voru. Í flestum 

tilvikum voru mannvirkjaleifarnar afar brotakenndar og gerði það alla túlkun mjög erfiða.  

Þar sem ekki voru grafin fram heil hús eða byggingar, heldur aðeins hlutar af húsum, 

veggjabrotum, gólfum eða öðrum hleðslum var sú aðferð notuð, að hverri byggingareiningu 

innan viðkomandi uppgraftarsvæðis var gefið heiti og hlaupandi númer.  Númerin eiga t.d. við 

veggjarhleðslu, gólf, fótstykki, aurstokk, steinaröð, eldstæði, o.s.frv. Hver byggingareining 

gat verið hluti af stærri heild svo sem af húsi eða öðru mannvirki. Þannig voru skráðar 52 

byggingareiningar á svæði U6. Hér á eftir fer lýsing á þessum einingum. Byrjað er á 

mannvirkjum syðst á svæðinu og síðan haldið til norðurs (mynd 14). Í lokin verður reynt að 

túlka niðurstöðurnar og raða saman einstökum byggingareiningum eftir mannvirkjum og 

tímabilum.  

 1. Steinaröð. Einföld steinaröð sem lá frá austri til vesturs, þvert á veginn. Steinaröðin, 

sem var um 1,0 m undir yfirborði, var sýnileg á 4,1 m löngum kafla en hvarf undir 

skurðbakka uppgraftarins báðum megin, svo að full lengd hennar var ekki þekkt. Steinarnir 
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voru flatir að ofan, um 0,3 – 0,5 m í þvermál og 0,15 – 0,2 m að þykkt. Norðurhlið steinanna 

var slétt og hefur snúið út. Þegar þeir voru grafnir fram fundust viðarleifar ofan á þeim, og 

voru þær túlkaðar sem leifar af fótstykkjum úr tré eða timburgrind sem hvílt höfðu á 

steinunum. Sunnan við steinaröðina sáust leifar af torfhleðslu í sniði með gulum leir og 

Kötlu~1500 laginu í.  Bendir það til þess að steinarnir hafi á einhverjum tíma getað verið hluti 

af torfvegg. Steinaröðin var mjög jöfn á yfirborði. Norður af henni í austurhluta heimkeyrslu 

voru gólfhellur en í vesturhluta hefur verið hola sem full var af rusli frá 20. öld.  

2. Hellulögn sem var um 0,8 m breið og 2,3 m löng, gerð úr misstórum hellum sem voru frá 

um 0,25 – 0,65 m að þvermáli. Hellurnar voru líklega leifar af stærra gólfi norðan við 

mannvirki 1 sem hefur hugsanlega tengst því. Steinar í syðstu steinaröðinni voru ekki lagðir 

flatir heldur reistir upp á rönd. Hugsanlega hafa þeir markað útlínur hellulagnarinnar til suðurs 

og þá jafnframt markað skil hennar og mannvirkis 1.  

3. Steinaröð sem var um 0,9 m undir yfirborði og því um 10 cm ofar og tveimur metrum 

norðan við mannvirki 1. Röðin lá í austur – vestur. Steinarnir voru um 0,2 – 0,5 m í þvermál 

og snéri norðurhlið þeirra út. Steinarnir voru flatir að ofan og hugsanlega hafa þeir verið 

lagðir sem undirstaða fyrir vegg úr tré. Ekki fundust öruggar leifar af torfvegg sem átt gæti 

við þessa hleðslu, þó hugsanlega megi túlka lag nr. 16 í sniði. Steinaröðin var sýnileg á um 

fjögurra metra löngum kafla og hvarf undir vesturbakka uppgraftarsvæðisins, en að 

austanverðu vantaði nokkra steina í röðina, því þar náði grafan að krækja í þá. Hins vegar 

mátti sjá framhald steinaraðarinnar í lagnaskurði sem grafinn var út frá horni Bessastaðastofu. 

Ef svo er hefur steinaröðin verið a.m.k. 8 m löng.  

Ætla mætti að þessi hleðsla hafa verið hluti af sama húsi og mannvirki 1 og 2. Af sniði 

(T-1987-19) að dæma er hún þó líklega aðeins yngri, en gæti reyndar hafa tilheyrt eldra 

byggingarskeiði þess (sjá mynd 16).  

4. Hellulögn sem var norðan við mannvirki 3. Mesta breidd hennar var um 4,5 metrar og var 

hún sýnileg samfelld á 5,5 m löngum kafla. Í lagnaskurði U8, nálægt Bessastaðastofu, kom 

fram hellulögn sem virtist vera framhald hennar, þannig að þá hefur hellulögnin verið a.m.k. 

10 m löng. Líklega voru þetta leifar af hellulögðu gólfi í húsi sem hefur legið í austur - vestur. 

Steinarnir í hellulögninni voru misstórir, allt frá 0,1 m í þvermál upp í 0,5 – 0,8 m í þvermál. 

Lítið skipulag virtist vera á því hvernig steinarnir voru lagðir niður en þegar nánar var rýnt í 

þá mátti þó sjá að stærstu steinunum hafði verið raðað við suðurhliðina. Fyrir miðju, þar sem 

stærstu hellurnar voru, gæti hafa verið inngangur í húsið. Einnig sást að vestast, á um tveggja 
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metra breiðu svæði í hellulögninni, voru að jafnaði smærri steinar. Hugsanlega hefur þar verið 

skilveggur eða timburþil milli herbergja. Hellulögninni hallaði lítið eitt til norðurs en syðsti 

hluti hennar var allt að 20 cm hærri en nyrsti hlutinn. Að austanverðu var hún aðeins um 

tveggja metra breið, og virtist sem hluti hennar hafi verið fjarlægður þar. Þegar hellulögnin 

hafði verið hreinsuð fram kom í ljós brot af kvarnarsteini, nálægt miðju, svipuðum þeim sem 

fannst undir Bessastaðastofu. Brotið hafði verið notað sem hleðslugrjót í gólfi sem gæti hafa 

verið leifar af húsgarði konungsgarðsins. 

5. Grjótsökkull. Leifar af undirstöðum fyrir steyptan vegg sem byggður var á fyrri hluta 20. 

aldar vestan við Bessastaðastofu og lá þessi hluti hans út frá suðurhorni Bessastaðastofu. 

Sökkullinn var 0,7 m breiður neðst en efri hluti hans var 1,4 m breiður. Lítið er eftir af þessari 

hleðslu á flatarteikningunni, en í sniði (T-1987-19 lag nr. 15, bls. 53) sést að grafinn hefur 

verið um 0,9 m djúpur skurður fyrir sökklinum niður að hellulögninni.  

6. Sandborið yfirborð. Sandborið yfirborð var norðan við hellulögn nr. 4. Í sniði virtist 

sandlagið liggja undir hellulögninni, á um 0,8 m dýpi þannig að sandurinn hefur verið til 

staðar þegar hellurnar voru lagðar. Efsti hluti hans hefur líklega verið í notkun á sama tíma og 

hellurnar. Sandlagið var að jafnaði um 4 - 5 cm að þykkt, mjög þétt í sér og virðist hafa verið 

yfirborð utanhúss. Sandurinn var greinilega aðfluttur og hafði verið dreift jafnt yfir svæðið. Á 

afmörkuðum svæðum mátti greina að um innfluttan skeljasand var að ræða. Í þessu sandlagi 

fundust allmargir gripir, m.a. mikið af gler-, krítarpípu- keramikbrotum og járnnöglum. 

Einnig byssukúla, koparhnappur o.fl. Einnig fundust sunnarlega í þessu lagi glerbrot með 

latneskri áletrun.  

 Í könnunarholu sem grafin var undir yfirborð húsagarðs niður á um tveggja m dýpi, kom 

fyrst í ljós blanda af dökkgráu mannvistarlagi, torfusneplum og móösku (lag 38 í sniði T-

1987-19). Í laginu var dálítið af nöglum, keramikbrotum með grábrúnum glerungi, og 

morknum dýrabeinum. Um 15 cm undir sendna yfirborðinu var annað svipað sandlag (lag 39 í 

sniði T-1987-18). Undir neðra sandlaginu var komið niður á dökkt mannvistarlag. Í því var 

mikið af beinum, m.a. úr ísbirni. Þá fundust einnig viðarleifar og fáeinir gripir, t.d. brýni.  

7. Veggjarhleðsla. Veggjarhleðsla þessi fannst í tveggja metra breiðum skurði sunnan 

við tröppur Bessastaðastofu. (Hleðslan sem var 1,4 m breið og 1,5 m löng, lá í norður – suður 

og var tveim metrum vestan við Bessastaðastofu. Efsti hluti hennar var um 10 cm undir 

yfirborði. Vesturhlið hennar var hlaðin úr hellum sem mældust um 0,3 – 0,5 m í þvermál.  
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Mynd 14. Flatarteikning af svæðum U1 – U8 og sem sýnir samhengi minjanna á þessum svæðum. Á svæði 
U6 eru einnig sýnd númer einstakra mannvirkja. Rauðar punktalínur sýna áætlaðar útlínur eldri húsa 
konungsgarðsins (kort G.Ó. og A.R.G.). 
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Austurhliðin var hlaðin úr aðeins smærri steinum sem voru um 0,2 – 0,3 m í þvermál. Á milli 

steinanna var uppfylling úr möl, steinum og mold. Norðurhluti hleðslunnar hefur eyðilagst 

þegar upphaflega var grafið fyrir tröppum Bessastaðastofu. Í þessari hleðslu og ofan á henni 

fundust ýmsir munir og var allmikið af rauðum þakplötum úr múrsteini. Brot úr þakplötum og 

móaska voru einnig á milli steina í veggnum og virðast hafa verið notuð sem uppfylling í 

hleðsluna. Þarna fannst einnig bronshnappur og munstrað gler. 

8. Steinhleðsla sem var um 1,5 m vestan við Bessastaðastofu. Hún lá í norður – suður, var 1 

m að breidd og lá á 0,8 - 1 m dýpi, að hluta undir veggjahleðslu 7. Hleðslan samanstóð af 

tveimur samsíða steinaröðum og voru um 10 cm á milli þeirra. Þær voru einnig  hlaðnar úr 

misstórum steinum. Vestari steinaröðin var hlaðin úr steinum sem eru allt að 0,6 m í þvermál. 

Steinar í austari röðinni voru minni eða að jafnaði um 0,3 m í þvermál. Norðurhluti 

hleðslunnar hefur eyðilagst þegar grafið var fyrir útitröppum Bessastaðastofu og suðurhlutinn 

virðist einnig hafa raskast af fyrri framkvæmdum við húsið. Hugsanlega var þessi hleðsla 

hluti af undirstöðum fyrir útvegg húss, með rauf í miðju fyrir fótstykki úr tré. Í þessari hleðslu 

fundust m.a. glerbrot og leirkerabrot.  

9. Steinaröð. Einföld steinaröð sem lá í norður – suður, á 1 m dýpi, um 0,9 m vestan við 

Bessastaðastofu. Steinarnir í hleðslunni voru 0,2 – 0,3 m í þvermál og sýnileg lengd hennar 

1,4 m. Hin slétta framhlið hleðslunnar snýr  í vestur. Hlutverk steinhleðslna nr. 8 og nr. 9 er 

óþekkt en þeir gætu hugsanlega hafa tilheyrt mismunandi byggingarskeiðum á vesturhlið 

landfógetabústaðarins. Ofan á hleðslunni var móöskulag. 

10. Trémannvirki, óvenjulegt að gerð. Viðarleifarnar lágu í 0,35 m breiðri og 0,35 m djúpri 

rás sem grafin hafði verið niður í gegnum sandlag (6). Rásin er 1,1 – 1,45 m undir yfirborði. Í 

botni rásarinnar fundust að minnsta kosti fimm flatar samliggjandi fjalir. Ofan á næst nyrstu 

fjölina hefur verið lagt eitt 16 cm langt og 2,5 cm breitt borð upp á rönd.  

Meðfram þessu borði hafa víða verið lagðir steinar. Ekki er hægt að segja til um með 

vissu hvort þeir hafi verið lagðir þar til þess að styðja við borðið eða hvort þeir séu leifar af 

stærri hellulögn sem hefur verið fjarlægð að mestu. Annað borð upp á rönd, samsíða hinu, er 

um 15-20 cm sunnar. Þessar viðarleifar lágu því sem næst í austur – vestur, þvert yfir 

uppgraftarsvæðið og hurfu undir skurðbakkana beggja megin.  

Hlutverk þessa mannvirkis er óþekkt en hugsanlega eru þetta leifar af rennu, stokk, eða 

undirstöðum timburþils. Tengsl við önnur mannvirki eru líka óviss, þó að það virðist helst 
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tengjast 17. eða 18. aldar minjunum. E.t.v. er þetta hluti af jarðrennunni sem sagt er í úttekt 

árið 1666 að hafi legið út á hlað (ÞÍ. Skjalasafn. OA/5-11, Húsavirðing 1666).  

Næstu mannvirkjaeiningar, frá númer 11 – 23, voru líklega flestar hluti af stærri heild sem 

er hugsanlega tvö eða þrjú mannvirki. Hér verður fyrst hverri og einni einingu lýst sérstaklega og 

síðan reynt að túlka hlutverk þeirra og setja þær í stærra samhengi. 

11. Hellulögn. Steinar sem voru um 0,2 – 0,5 m í þvermál og um 0,2 m þykkir. Eins og fram 

kemur í sniði lágu þeir í einum fleti á um 0,5 m dýpi undir yfirborði við vesturbakka svæðis 

og virðast vera hluti af hellulögn eða hleðslu sem gekk inn í bakkann. Ofan á hellunum voru 

m.a. múrsteinsbrot. Undir hellunum var torfhleðsla úr gulleitri mold með svörtum 

gjóskublettum.  

12. Rás fyrir fótstykki. Leifar af rás, sem virtist hafa verið fyrir fótstykki. Hún lá þvert yfir 

svæðið frá austri til vesturs og var að innanmáli um 15 cm breið og 15 cm djúp. Botn 

rásarinnar mældist á 0,7 m dýpi, lagður steinum. Báðum megin við steinaröðina höfðu hellur 

verið lagðar upp á rönd til að styðja við fótstykkið. Mjög lítið var varðveitt af timbrinu en þó 

fundust stöku viðarleifar í aurstokknum. Inni í rásinni fundust brot af postulínsbolla með 

rauðleitu japönsku munstri. Yfir fótstykkinu, vestast, voru nokkrir stórir steinar, líklega hrun 

úr hleðslu.  

13. Undirstöður fyrir fótstykki. Tveir til þrír steinar, um 0,2 – 0,3 m í þvermál. Leifar af 

steinaröð við austurbakka uppgraftar sem er líklega framhald af steinaröð í botni rásar nr. 12.  

14. Hellulögn. Leifar af hellulögn, á um 0,8 m dýpi. Steinarnir, sem voru sex til átta, voru 

misstórir, frá um 0,3 – 0,7 m í þvermál. Hlutverk steinanna er óþekkt. Þeir lágu sunnan við 

hellugólfið sem fékk númerið 15. Hugsanlega eru þetta leifar af hellulögn sem verið hefur 

framan við inngang, eða í inngangi á suðurhlið húss.  

15. Hleðsla eða hruninn veggur. Allmargir steinar sem lágu í austur – vestur á 0,35 – 0,75 m 

dýpi, í vestari hluta svæðis U6. Þeir voru flestir um 0,3 – 0,5 m í þvermál. Að minnsta kosti 

tvö lög af steinum voru sýnileg. Hlutverk steinanna er óþekkt. Hleðslan var um 0,5 m breið 

neðst en efri hluti hennar var um 1,5 m breiður (sjá lög nr.35 og 52 í sniði T-1987-19 bls. 64-

65). Það gæti hafa verið hrun úr vegg. Hugsanlega var þetta hluti af hleðslu eða útvegg sem 

hefur tilheyrt hellulögn nr. 11, þó líklegra sé að þetta hafi verið undirstöður 20. aldar veggs 

sem grafið hefur fyrir, niður að hellulögninni. Hleðslan hefur þá eyðilagt ummerki eftir 

norðurhlið undirliggjandi byggingar.  



 

52 

 

16. Hellugólf. Leifar af hellulögðu gólfi. Hellurnar voru misstórar, frá um 0,1 – 0,2 m í allt að 

0,7 m í þvermál. Gólfið sem hellurnar voru á mældist að minnsta kosti um 5,7 m breitt. Í 

gólfinu og umhverfis það voru leifar af nokkrum fótstykkjum og undirstöðum undir fótstykki, 

sem benda til þess hvar útveggir, milliveggir og gólfbitar hússins hafa verið. Hellurnar voru 

víða lagðar upp að bitunum. Á gólfinu var sandblendin gólfskán, allt að 6 cm þykk og voru í 

henni allmargir fundir, s.s. krítarpípur, gler- og flöskubrot. Þarna fannst bronshnappur, 

kínverskt postulínsbrot og munstrað gler. Einnig fannst um sjö cm hár útskorinn karl úr beini 

(mynd 25), e.t.v. taflmaður (BES-1987-798). Hann hefur verið standandi en fæturnir hafa 

brotnað af. Hann er með þríhyrndan hatt á höfði og klæddur í síða kápu, með sítt hár og 

hökuskegg. Af klæðnaði hans og útliti að dæma má ætla að hann sé frá um 1700 – 1750. Á 

milli steina í hellugólfinu komu stór og grænglerjuð leirkersbrot sem eru líklega úr kakalofni. 

 Gólfið var rofið af lagnaskurði (sjá nr. 17) sem grafinn hefur verið gegnum það og inn í 

Bessastaðastofu. Þegar hellur úr norðurhluta gólfsins voru fjarlægðar kom í ljós um 6 – 10 cm 

þykkt malarlag og undir því nokkrar flatar hellur. Einnig komu í ljós fleiri gólfbitar og 

gólfborð undir hellunum. Undir malarlaginu var líka gráleitur leir og blönduð mold og gráleitt 

og rauðleitt gólflag með móösku, járnútfellingum og beinum.  

17. Lagnaskurður. Skurðurinn var um 1,2 m djúpur og 0,65 m breiður. Hann lá í sveig frá 

suðvestri til austurs, þvert yfir svæði U6, þar sem hann skar sundur eldri byggingaleifar og 

þaðan meðfram tröppunum norðanverðum og inn undir Bessastaðastofu. Í skurðinum fundust 

m.a. krítarpípur, flöskubrot, leirkerabrot, tinna og járnstykki.  

18. Undirstaða arins? Ferhyrnd hleðsla eða hellulögn úr grjóti, um 1,7 x 2,2 m í þvermál 

(myndir 14 og 15). Hleðslan var inn í húsi og tilheyrði líklega sama mannvirki og hellugólf 

nr. 16. Hleðslan afmarkaðist af steinum sem lagðir voru í röð í ferhyrning. Steinarnir voru 

flestir um 0,2 – 0,3 m breiðir og 0,5 – 0,7 m langir. Flatar hellur þöktu stærsta hluta svæðisins 

innan ferningsins. Rauðleitar leifar á steinunum, eins og eftir mikinn hita eða bruna, benda 

hugsanlega til að þetta séu leifar af sökkli undan arni eða skorsteini. 

19. Fótstykki. Leifar af fótstykki sem lá í norður - suður, austan við arinsökkulinn (myndir 14 

og 15). Yfir því var víða allt að 3 - 4 cm þykkt skeljasandslag. Fótstykkið endaði syðst við 

steinaröð nr. 29 og náði norður fyrir mannvirki 24. Það var því alls um 6,5 m að lengd, um 0,2 

m breitt og um 7 cm þykkt, en stokkurinn sem það lá í var um 25 cm breiður. Yfirborð 

fótstykkisins var aðeins lægra en yfirborð gólfhellna. Allmörg úrtök fundust í því, sem sýna 

glöggt hvar skátré og stoðir í grindinni voru staðsettar. Syðsta úrtakið var 7 cm norðan við 
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enda plankans og var 13 x 6 cm í þvermál og um 5 cm djúpt. Yfir að næsta úrtaki voru 66 cm 

og 45 cm milli annars og þriðja úrtaks. Óljós úrtök voru norðar í stokknum. Naglar voru í 

viðnum á um 20 - 25 cm millibili. Ofan á viðarleifunum var múrsteinn. Utanmál hans voru 

um 22 x 14,3 x 5 cm. Leifar fótstykkjanna sýna að um er að ræða grind úr bindingsverkshúsi. 

 

Mynd 15. Viðarleifar sem tilheyra 18. aldar bindingsverkshúsi, framan við Bessastaðastofu. M.a. má sjá 
fótstykki, gólfbita og gólfborð. Steinaröð nr. 13 er undirstaða í rás nr. 12. Sums staðar má sjá úrtök í 
fótstykkin, sem tappar veggjastoðanna gengu ofan í (T-1987-62, G.Ó. teiknaði eftir ljósmynd).  

 

20. Gólfhellur. Á um 0,8 m dýpi voru nokkrar stórar hellur sem liggja meðfram og austan við 

aurstokk nr. 19 og hverfa inn undir austurbakka uppgraftarsvæðis. Þær mældust um 0,3 – 0,7 

m í þvermál. Hellurnar virðast hafa verið hluti af sama gólfi og nr. 16 og 21. Ofan á þeim var 

5 - 10 cm þykkt, mjög þétt, leirkennt og gulleitt lag, e.t.v. gólflag. Í því var um 4 cm þykkt 

fiskbeinalag og lá það um 6 cm yfir gólfhellum.  

21. Gólfhellur. Hellur austan við suðurhluta fótstykkis nr. 19. Þær voru um 0,2 – 0,4 m í 

þvermál og lágu að lagnaskurði alveg inn að Bessastaðastofu og hurfu inn undir tröppur 

Bessastaðastofu. Þetta var hluti af sama hellugólfi og nr. 16. og nr. 20. Lagnaskurður hefur 

skorið það í sundur. Ofan á hellunum lá sama leirkennda og gulleita gólflagið og var ofan á 

gólfhellum nr. 20. Í efri hluta lagsins, um 6 cm yfir gólfhellunum var um 4 cm þykkt lag 

dýrabeina, aðallega úr fiskum og fuglum.  
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22. Útveggur. Hellur sem virðast hafa afmarkað endi á hellulögn nr. 16 til norðurs. Ofan á 

gólfhellum þarna voru 2 - 3 lög af steinum sem virðast hafa verið leifar af hruninni 

veggjahleðslu. Steinarnir voru um 0,3 – 0,4 m í þvermál. Þarna gæti hafa verið útveggur húss. 

23. Steinaröð. Einföld röð steina sem lá frá norðri til suðurs. Steinarnir voru um 0,4 – 0,5 m í 

þvermál. Röðin var allt að 2 m löng og snýr framhlið hennar í austur. Hún tilheyrði 

hugsanlega sama húsi og gólfhellur nr. 16 og 21 og gæti hafa legið meðfram gólfbita. 

24. Hleðsla. Grjóthleðsla sem raðað var í ferning. Snéru sléttu hliðar steinanna alls staðar út. 

Hún var um 2 m löng og 1 m breið. Steinarnir voru frá um 0,2 – 0,5 m í þvermál. Innan 

steinanna var mold eða torf. Meðfram austurhlið hleðslunnar var norðurhluti gólfbita nr. 19, 

sem virðist enda við norðurhlið hleðslunnar. Það bendir til þess að hún hafi verið hluti af 

sama mannvirki og gólfbitinn og gólf nr. 16 og 20. Hún gæti þó upphaflega hafa verið hluti af 

eldri torfvegg. 

25. Gólfbiti. Gólfbiti sem lá í austur – vestur. Austurendi hans lá að bita nr. 19 og virðist enda 

við gólfbita nr. 30. Hann var um 13 cm breiður, 6 cm þykkur og um 2,8 m langur, en hefur 

hugsanlega verið lengri. Vegna lagnaskurðarins var ekki unnt að fylgja honum áfram til 

vesturs.  

26. Gólfbiti. Leifar af gólfbita sem lá í norður - suður og mældist um 2,3 m langur og um 10 

cm breiður. Norðurendi hans lá að bita nr. 25. Suðurendi hans lá að steinhellum nr. 14 þar 

sem hann tengdist bita nr. 27. 

27. Gólfbiti. Endi á gólfbita eða fótstykki sem legið hefur í austur - vestur. Austurendinn sem 

grafinn var upp var um 40 cm langur og 10 cm breiður. Hann tengdist suðurenda bita nr. 26, 

en virðist liggja rétt vestan við rás nr. 12, sem talin er hafa markað suðurvegg hússins. 

Samhengi þessa gólfbita við þetta hús er því ekki alveg ljóst, en hugsanlega eru þetta leifar af 

undirstöðu lítillar forstofu, sem byggð hefur verið framan við inngang húss, þar sem 

suðurhliðin hefur hvílt á fótstykki nr. 13. Eins gætu þetta verið leifar af eldra byggingarskeiði 

hússins. 

28. Viðarleifar. Viðarleifar sem lágu til suðurs frá bita nr. 25, og hurfu undir grjóthleðslu til 

suðurs. Þetta virðast hafa verið 12 - 15 cm breið borð. Hugsanlega voru þetta leifar af 

gólfborðum eða eldri byggingarleifum. Við SA-hornið var skarð í gólfhleðsluna en þar voru 

lábarðir smásteinar og múrsteinsbrot. Auk þess fannst þar lítið brýni. 
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29. Steinaröð. Steinaröðin var um 2 m löng og lá frá austri til vesturs. Framhlið steinanna 

snéri mót norðri. Hún hvarf til austurs inn undir tröppur Bessastaðastofu, en vesturendi hennar 

náði að gólfbita nr. 26, beygði þar í vinkil og fylgdi honum aðeins til suðurs.  Steinarnir voru 

um 0,2 – 0,5 m í þvermál. Líklega voru þetta leifar af gólfhellum sem lagðar hafa verið á milli 

gólfbita.  

30. Gólfbiti. Endi af gólfbita sem lá frá norðri til suðurs. Hann var um 1,3 m langur og náði 

norðurendi hans að gólfbita nr. 25. Suðurendi hans hvarf undir stóran stein úr hellugólfi. 

31. Múrsteinshleðsla. Í skurði norðan við tröppur Bessastaðastofu var komið niður á leifar af 

láréttri múrsteinshleðslu. Hugsanlega voru það leifar af múrsteinsgólfi. Músteinalögnin var 

um 1 m í þvermál. Hún var í sama fleti og hellugólfið nr. 20 og virðist hafa náð upp að því. 

Hún var hlaðin úr gömlum múrsteinsbrotum og grágrýti. Í horninu voru leifar af um 10 cm 

breiðum stólpa. Lagnaskurður nr. 17 skar í sundur múrsteinalögnina til suðurs en hún hvarf 

inn undir veggjahleðslu nr. 35. Ofan á múrsteinunum, á um 0,6 m dýpi, voru miklar 

beinaleifar, einkum fiskbein og önnur smábein, hugsanlega af fuglum. 

32. Grjóthleðsla. Á 0,3 m dýpi var komið niður á efsta hluta grjóthleðslu sem var um 1,4 m 

breið (mynd 14). Undirstaða hennar var gerð úr um 0,25 – 0,4 m stórum steinum. Ofan á 

undirstöðunum var lag af lábörðum smærri steinum, sem voru aðeins um 10 - 15 cm í 

þvermál. Á milli steinanna var fjörusandur. Þessi grjóthleðsla náði niður á 0,6 m dýpi og 

virtist liggja yfir steinaröð (33) og múrsteinalögn (31). Hugsanlega var þetta undirstaða 

veggjar, líklega frá fyrri hluta 20. aldar.   

33. Steinaröð. Einföld steinaröð 0,25 – 0,3 m stórra steina (mynd 14). Hún lá austanundir 

grjóthleðslu (32) í norður suður. Gólfborð (34) lágu að steinaröðinni. 

34. Fjalir. Undir grjóthleðslu (32) lágu þrjár samsíða fjalir. Tvær vestustu fjalirnar voru um 

25 cm breiðar og sú austasta um 20 cm breið. Hún endaði við steinaröð (35). Fjalirnar lágu í 

norður-suður og voru í svipaðri hæð og yfirborð múrsteinalags (31). Hugsanlega voru þetta 

leifar af gólffjölum. Lagnaskurðurinn hefur skorið af suðurenda  

35. Steinaröð. Einföld steinaröð 0,6 – 0,75 m stórra steina sem liggja í norður-suður. Aðeins 

fjórir steinar í röðinni voru grafnir fram en þeir hurfu til suðurs undir tröppur Bessastaðastofu. 

Framhlið steinanna, sem snúið hefur út úr veggnum, veit í austur. Steinarnir voru hugsanlega 

hluti af undirstöðu útveggjar húss sem staðið hefur rétt vestan Bessastaðastofu.  



 

56 

 

36. Steinhleðsla. Í drenskurði sem grafa þurfti frá tröppunum til norðurs meðfram vesturhlið 

Bessastaðastofu kom í ljós grjóthleðsla eða hellulögn upp við húsið. Hún var á tæplega eins 

metra dýpi og virðist hafa legið til austurs og inn undir húsið. Að öllum líkindum hefur hún 

verið hluti af hellulögðu gólfi mannvirkisins sem fannst undir Bessastaðastofu. Vegna þess að 

skurðurinn fór í gegn um hleðsluna, vantaði tengingu við mannvistarlögin vestan við skurðinn 

og því var ekki hægt að segja með vissu hve langt hún náði til vesturs. 

37. Helluröð. Við norðurenda fótstykkis nr. 19 voru þrjár 0,5 m stórar flatar hellur í röð. Þær 

lágu í austur-vestur, þvert á fótstykkið og snéru sléttri framhlið í suður. Yfirborð þeirra var í 

sömu hæð og hellurnar nr. 18, 20 og 24. Hugsanlega hafa þær allar verið hluti af sama 

mannvirki. Þessi helluröð hélt áfram til austurs og hvarf þar undir bakkann. 

38. Viðarleifar. Leifar gólfbita eða fótstykkis sem stóð út úr skurðbakka sunnan undir 

veggjahleðslu nr. 39. Plankinn, sem sést í þversniði (T-1987-19), var um 16 x 8 cm í þvermál. 

Hann lá í austur-vestur og hægt var að rekja leifar hans á um 1 m kafla inn á 

uppgraftarsvæðið. Hugsanlega voru þetta leifar af fótstykki sem náð hefur að fótstykki nr. 19. 

Ofan á viðarleifunum fundust tvær til þrjár blýkúlur og blýbrot. 

39. Veggjahleðsla. Tvöföld steinaröð sem lá ofan á viðarleifum nr. 38, og gæti hafa verið 

undirstaða eða hluti af veggjahleðslu. Steinarnir voru um 0,25 m í þvermál og mynduðu 

saman um 0,55 m breiða hleðslu. Hleðslan hélt áfram til vesturs inn í bakkann. 

40.Veggjahleðsla. Undirstaða undir vegg. Hleðslan var 0,5 m breið og 0,3 m há. Neðst í 

skurðinum sem grafinn hafði verið fyrir veggjarundirstöðunni fannst allmikið af járnhlutum, 

sem virðast hafa verið hreinsaðir út úr smiðju eða skemmu og notaðir þarna sem undirstaða. 

M.a. voru margar skeifur, stórt axarblað (F-1987-1144) og svo hluti af gamalli fallbyssu frá 

15. – 16. öld (F-1987-200). 

 41.  Veggundirstaða. Veggundirstaðan var blanda af allt að 0,25 m stórum steinum og möl 

sem lá ofan á hleðslu 40 og er yngri en hún. Grafinn hefur verið skurður fyrir þessa 

undirstöðu, sem síðan var fylltur af grjóti, möl og sandi. Undirstaðan var um 0,85 m breið og 

0,5 m há og hefur hugsanlega verið reist á 19. öld, framan við Bessastaðastofu. 

42. Veggundirstaða. Veggundirstaða sem var hlaðin ofan á hleðslu nr. 40 og var yngri en 

hún. Hún var um 0,85 m breið og 0,5 m há og sennilega hluti af sama veggjarbroti og 41. 
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43. Veggundirstaða. Tveir samhliða steinar við vesturbakka svæðisins sem voru hugsanlega 

undirstaða undir vegg. Steinarnir voru 0,3 – 0,35 m í þvermál og lágu að hluta undir hellum 

nr. 44. 

44. Hellulögn. Flatar hellur sem voru allt að 0,6 m í þvermál. Hellurnar voru hugsanlega 

leifar af hellulögðu gólfi og gætu hafa verið samtíma eða tilheyrt sama mannvirki og lag nr. 

83 í sniði T-1987-19. 

45. Gólfskán. Svargrátt mannvistarlag, blandað sóti og móösku (mynd 14). Lagið var þétt í 

sér og fínkornótt. Líklega voru þetta leifar af gólfskán sem hefur verið í húsi sem staðið hefur 

á norðurhluta svæðisins. Einstaka viðarleifar, mjög vel varðveittar fundust í þessu lagi, en 

engir gripir. Lagið er nr. 86 í sniði T-1987-19. Það fór undir hellugólf (44) á vestasta hluta 

svæðisins og virðist einnig hafa náð undir steinhleðslur nr. 48 og nr. 49. 

46. Hringlaga eldstæði. Hlaðið úr grjóti. Eldstæðið var 1,1 m í þvermál og afmarkaðist af 10 

– 50 cm löngum og 10 – 15 cm breiðum hellum, sem lagðar voru upp á rönd og raðað í hring. 

Nokkrar hellur vantar í vesturhliðina. Fjórar 0,3 – 0,5 m stórar flatar hellur þöktu botn 

eldstæðisins. Innanmál þess var um 0,8 m. Innan í eldstæðinu var um 5 – 10 cm þykkt lag af 

fínum rauðleitum móöskusalla, sem blandaður var viðarkolum og sóti. Sýni voru tekin af 

viðarkolunum. Lögun eldstæðisins og gerð er óvenjuleg, ef ekki einstök, hér á landi. Hún 

bendir til þess að það hafi þjónað ákveðnum tilgangi, sem liggur ekki í augum uppi. 

Hugsanlega hefur eldstæðið verið í mylluhúsi því, sem mun hafa verið í norðurálmu 

konungsgarðsins á 18. öld, og nefnt er í skýringartexta um húsin á teikningu af 

konungsgarðinum frá 1720. Ef svo er, má hugsanlega ætla að það hafi verið notað til þess að 

þurrka korn. 

47. Hellulögn. Norðan við eldstæðið voru fimm hellur sem mynduðu um 1,4 m langa og 0,6 – 

0,8 m breiða hellulögn. Hún lá að eldstæðinu og hefur líklega verið aðkoman að því.  

48. Smásteinalag. Lag af 2 – 10 cm stórum steinum. Lagið sem mældist um 0,8 x 1,6 m að 

umfangi, virtist liggja í sama yfirborði og gólf nr. 45. og gæti verið samtíma því. Sama lag 

virtist koma fram í sniði T-1987-19 þar sem það var nr. 52. 

49.Gólf. Leifar af gólfi sem hefur hugsanlega verið hluti af sama mannvirki og nr. 44. 

Hellurnar voru flestar um 0,25 – 0,35 m í þvermál en sú stærsta um 0,55 m í þvermál. 

50. Veggjahleðsla. Hlaðinn grjótveggur eða sökkull. Hann var um 0,75 m breiður og 0,35 m 

hár. Í sniði T-1987-19 var hann nr. 81. Hann lá ofan á smásteinalaginu, en erfitt var að segja 
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til um hvort hann hafi verið reistur beint ofan á það eða hvort grafið hafi verið niður fyrir 

veggnum. 

51. Viðarleifar. Viðarleifar bita sem voru um 7 x 15 cm í þvermál. Hann lá sunnan við vegg 

nr. 50 og ofan á smásteinalagi 52. Hugsanlega hefur þetta verið gólfbiti. 

52. Smásteinalag. Smásteinalag svipað og nr. 48. og hefur hugsanlega verið samtíma því. 

Lagið lá ofan á gólfskán nr. 45 og hefur hugsanlega tilheyrt yngsta hluta þess mannvirkis. 

53. Könnunarhola, syðst. Til þess að kanna samhengi og þykkt mannvistarlaga á 

bæjarhólnum var grafin könnunarhola niður á óhreyft yfirborð syðst á svæðinu, sunnan við 

steinaröð (1). Holan var um 2,1 x 5,5 m í þvermál og nær 4 m djúp (mynd 14). Í henni voru 

skráð 14 mannvistarlög og er gerð nánari grein fyrir lagskiptingu mannvistarlaga í lýsingu á 

heildarsniðinu (T-1987-19) sem teiknað var af vesturbakka svæðis U6. Hér verður því aðeins 

rætt sérstaklega um nokkur áhugaverðustu lög holunnar.  

Í vesturbakka holunnar, á 2,5 m dýpi undir yfirborði var komið niður á 0,4 m þykkt svart 

lag (9). Það var laust í sér, blautt og illa þefjandi og virtist vera sambland af mykju og taði. Á 

3 m dýpi til um 3,4 m dýpi var þétt sandblendið og þurrt, svart lag (11 og 111). Það var allt að 

0,25 m þykkt og virtist einna helst vera gólflag, að minnsta kosti neðstu 10 – 15 

sentímetrarnir. Ofan á því voru einstaka steinar um 5 – 15 cm í þvermál. Í báðum hlutum 

lagsins var mjög mikið af stórgripabeinum, timburleifum, leðurbútum og keramik. M.a. fannst 

hauskúpa af ref, efst í lagi 111. Tekið var sýni af laginu til varðveislu, en botn lagsins var á 

3,4 m dýpi. Í miðju þessu lagi, á um 3,2 m dýpi, var ógreinilegt slitrótt gjóskulag (110) á um 

2,5 m löngum kafla í sniðinu. Þetta er líklega gjóskulag úr Kötlu~1500. Sá hluti svarta 

mannvistarlagsins sem er yfir Kötlu~1500 er númer 11. Neðri hluti dökka mannvistarlagsins 

sem er undir Kötlu ~1500 var gefið númerið 111 og er samkvæmt því frá 15. öld. 

 Á 3,4 m dýpi var rautt móöskulag (12) sem nær niður á óhreyfða mold (13) á um 3,8 m 

undir yfirborði. Á um 3 m dýpi, í austurhlið holunnar, fannst allt að 0,3 m þykkt og 1 m breitt 

lag af stórgripabeinum. Efsti hluti beinalagsins var í svarta mannvistarlaginu en neðsti hluti 

þess í móöskulaginu undir því. Beinahrúgan hvarf inn í sniðið til suðurs og var því ekki hægt 

að gera sér grein fyrir heildarumfangi lagsins. Grafið var um 0,2 m inn í sniðið til þess að ná 

beinunum sem sáust í laginu í heilu lagi. Jarðvegssýni voru einnig tekin bæði úr efri og neðri 

hluta beinalags til greiningar.  
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 Stór hluti beinanna var úr stórgripum, einkum hrossum. Það sem er óvenjulegt við þessi 

bein, að endahnútur hafa verið sagaðar af mörgum þeirra og þeim hent þarna í hrúgu.  

Leggirnir hafa líklega verið fjarlægðir og nýttir sem smíðaefni. Þarna nálægt getur því hafa 

verið verkstæði.  

 Innbyrðis hlutfall beina á Bessastöðum bendir einnig til þess að stórgripir hafi verið algengari 

þar á miðöldum en síðar varð. Meðal beinanna var m.a. kjálkabein úr hesti með sérkennilega 

stórar vígtennur. Þetta virðist hafa verið stóðhestur, sem hefur e.t.v. verið ætlaður til hestaats 

(McGovern, 1987). Lítill bronsprjónn lá upp við eina kjúkuna. 

54. Könnunarhola, nyrst. Nyrst á svæði U6 var grafin 1 x 2,6 m stór könnunarhola niður á 

óhreyfðan jarðveg til þess að kanna þykkt og samhengi mannvistarlaga. Holan var nánast á 

miðjum jökulásnum sem myndar Bessastaðanesið, þar sem hann ber hæst. Þykkt mannvistar-

laga reyndist vera þarna um 2,4 m. Mikilvægur samanburður fékkst með þessum hætti við 

mannvistarlögin í könnunarholunni sem tekin var við suðurenda svæðisins.  

Langsnið af vesturbakka á svæði U6 (T-1987-19). 

Vesturbakki svæðis U6 var hreinsaður fram og jarðlögin mæld upp í mælikvarða 1:50. Þannig 

fékkst um 38 m langt snið (T-1987-19) sem náði að tengja saman flest öll mannvirki og 

mannvistarlög sem fundust á svæðinu (mynd 16).  

Hverju lagi var gefið númer og hér að neðan er lýsing á þeim 111 lögum sem greindust í 

sniðinu. Lögin voru einnig sett upp í greiningartöflu (mynd 17), til þess að auðvelda 

samanburð á innbyrðis afstöðu mannvistarlaganna. Til viðmiðunar var einnig settur upp 

tímaás sem skipt var niður í um 50 ára tímabil og reynt eftir því sem mögulegt var að tengja 

mannvistarlögin við hann. Ekki þótti raunhæft að vera með þrengri tímaramma við svona 

greiningu, nema þegar hægt var að tengja ákveðnar mannvirkjaleifar við byggingar sem 

þekktar eru af teikningum á 18. öld. Upphafs- og endapunktar tímaássins eru gefnir. Rétt er að 

ítreka að taflan byggist að hluta til á ákveðinni túlkun og hana ber að taka með hæfilegum 

fyrirvara.  

Ef rýnt er í töfluna virðast elstu merki um mannavist á staðnum vera allþykkur 

móöskuhaugur sem byrjar að myndast á árabilinu 900 - 1000. Upp úr því myndast mikið 

mannvistarlag sem bendir til þess að á þeim tíma sé byggðin að færast nær svæðinu. Virðist 

bæði vera um að ræða íveruhús og vinnusvæði, þar sem unnið var m.a. við áhaldagerð úr 

dýrabeinum. 



 

60 

 

Jarðlög í sniði T-1987-19 
1.  Grasrót, núverandi yfirborðslag. 
2. Brún mold. Uppfylling. 
3. Uppfylling, með mold, möl og múrsteinsbrotum. Líklega sama lag og nr. 14 og nr. 25. 
4.  Brún mold, hreyfð og blönduð múrsteinsbrotum, viðarkolaögnum. Sama lag og nr. 28 og 58. 
5.  Torfhleðsla. Frá sama tíma og torfusneplar í lagi nr. 40 og 43. 
6.  Móaska, blönduð mold.  
7.  Ljósgrá móaska.  
8.  Blönduð móaska. 
9.  Mannvistarlag, grábrúnt að lit, blandað móbrúnum blettum. e.t.v. mykju, og dökkum blettum, e.t.v. gjósku? 
10.  Mannvistarlag og mold.  
11.  Dökkgrátt mannvistarlag, m.a. blandað dýrabeinum, viðarleifum og leðurbútum. Í miðju lagi vottar fyrir 

dökku gjóskulagi, sem gæti verið Miðaldalagið frá um 1226. 
12.  Rauðbleik móaska, blönduð viðarkolaögnum. Líklega sama móöskulag og nr. 102. 
13.  Óhreyfð mold. Lagið er frá því fyrir landnám og er sama lag og nr. 104.  
14.  Uppfylling, með mold, möl og múrsteinsbrotum. Líklega sama lag og nr. 3 og nr. 25.  
15.  Grjótgarður. Mannvirki 15. Neðri hlutinn er um 0,7 m breiður og 0,5 m hár og nær niður að hellulögn nr. 

22. Efri hlutinn sem er um 1,35 m breiður og 0,4 m hár, er líklega eitthvað yngri en neðri hlutinn. 
16.  Torf með dökkri gjósku í. Líklega hluti af sama mannvirki (vegg) og steinsökkull nr. 20. 
17.  Rauð móaska með viðarkolaögnum og dökkum gjóskublettum. 
18.  Brún mold með dökkum gjóskublettum.  
19.  Sandur og möl. Líklega sama eða samtíma sandlagi nr. 39, 42 og 47. 
20.   Steinsökkull. Undirstaða í steinaröð sem tilheyrir líklega sama mannvirki og torf  nr. 16. 
21.  Móaska, blönduð viðarkolaögnum. 
22.  Hellugólf. Líklega hluti af konungsgarðinum frá byrjun 18. aldar og samtíma steinhleðslu nr. 59  

(mannvirki 22), hellugólfi nr. 64 (mannvirki 16), steinvegg nr. 109 (mannvirki 40), steingólfi nr. 83 
(mannvirki 44) og grjótvegg nr. 81 (mannvirki 50). 

23.  Steinaröð. 
24.  Sand- og malarblendin mold. Hugsanlega yfirborðslag utanhúss. Sama lag og nr. 37. 
25.  Uppfylling, með mold, möl og múrsteinsbrotum. Líklega sama lag og nr. 3 og nr. 14. 
26.  Kalklag. 
27.  Sandur, blandaður múrsteinsbrotum og beinaleifum. 
28.  Brún mold, hreyfð og blönduð múrsteinsbrotum og viðarkolaögnum. Sama lag og nr. 4 og nr. 58. 
29.  Sandur. Sandblettur. 
30.  Sandur. Sandblettur sem tilheyrir sama yfirborði og nr. 29. 
31.  Rauð móaska, blönduð viðarkolaögnum. 
32.  Múrsteinalag, heilir steinar og brot. Líklega hrun úr vegg. 
33.  Hellulögn, með stórum þykkum steinum, líklega utanhúss. 
34.  Rás, full af hreyfðri mold, líklega fyrir fótstykki eða aurstokk. Flatar hellur við báðar hliðar og í botni.  
35.  Steinhleðsla. 
36.  Hellulögn, hugsanlega gólf. Sama lag og nr. 64. 
37.  Sand- og malarblendin mold. Hugsanlega yfirborðslag utanhúss. Sama lag og nr. 24. 
38.  Mannvistarlag, lagskipt, blandað gulbrúnni mold, torfusneplum, dökkum gjóskublettum og móösku. Sama 

og nr. 41. 
39.  Sandur og möl. Sama lag og nr. 24, 42 og 47. 
40.  Hreyfð mold, blönduð móösku, torfusneplum og smásteinum. Sama og nr. 43. 
41.  Mannvistarlag, lagskipt, blandað gulbrúnni mold, torfusneplum, dökkum gjóskublettum og móösku. Sama 

og nr. 38. 
42.  Sandur og möl. Sama lag og nr. 24, 39 og 47. 
43.  Hreyfð mold, blönduð móösku, torfusneplum og smásteinum. Sama og nr. 40. 
44.  Rauð móaska, undir hellulögn nr. 33. 
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45.  Rauð móaska. 
46.  Brún og rauðbrún mold. Lagskipt torf og torfusneplar, blandaðir móösku og dökkum gjóskublettum. 
47.  Sandur og möl. Sama lag og nr. 24, 39 og 42. 
48.  Rás fyrir trélögn. 
49.  Viðarborð, reist upp á kant. Hluti af mannvirki 10. 
50.  Viðarborð, liggjandi. Hluti af mannvirki 10. 
51.  Kalk. Um 2,5 m langt og allt að 10 cm þykkt lag. 
52.  Brún, hreyfð mold, líklega hrun úr vegg. 
53.  Gólfskán, sem hellulögn nr. 36 liggur í. 
54.  Brún mold, blönduð torfusneplum með dökkri gjósku í. Líklega sama lag og nr. 65, 107 og 108. 
55.  Mannvistarlag, blandað móösku. Sama og nr. 62, 66, 69 og 76.  
56.  Skurður, grafinn í gegnum eldri lög. 
57.  Kalk. Um 2,4 m langt og allt að 10 cm þykkt lag. 
58.  Brún mold, hreyfð og blönduð múrsteinsbrotum, viðarkolaögnum. Sama lag og nr. 4, 28 og 78. 
59.  Steinhleðsla nr. 59 (mannvirki 22). Líklega hluti af konungsgarðinum frá byrjun 18. aldar og samtíma 

hellugólfi nr. 22, hellugólfi nr. 64 (mannvirki 16), steinvegg nr. 109 (mannvirki 40), steingólfi nr. 83 
(mannvirki 44) og grjótvegg nr. 81 (mannvirki 50). 

60.  Gólfskán, sem hellulögn nr. 36 liggur í. Sama og nr. 53. 
61.  Rauð móaska. Um 5 cm þykkt lag. Hugsanlega sama og nr. 68 og 75. 
62.  Mannvistarlag, blandað móösku. Sama og nr. 55, 66, 69 og 76. 
63.  Steinhleðsla. Þrjú lög steina, alls um 0,7 m að hæð. Liggur undir steinhleðslu nr. 59. 
64.  Hellugólf, (mannvirki 16). Líklega hluti af konungsgarðinum frá byrjun 18. aldar og samtíma steinhleðslu 

59  (mannvirki 22), hellugólfi nr. 22, steinvegg nr. 109 (mannvirki 40), steingólfi nr. 83 (mannvirki 44) og 
grjótvegg nr. 81 (mannvirki 50). Sama hleðsla og nr. 36. 

65.  Brún mold, blönduð torfusneplum með dökkri gjósku í. Líklega sama lag og nr. 54, 74, 82, 90, 107 og 108. 
66.  Mannvistarlag, blandað móösku. Sama og nr. 55, 62 69 og 76. 
67.  Brún og dökkbrún mold með torfusneplum og dökkum gjóskublettum. Sama og nr. 54, 65, 74, 82 og 90. 
68.  Rauð móaska. Allt að 10 cm þykkt lag. Hugsanlega sama og nr. 61 og 75. 
69.  Mannvistarlag, blandað móösku. Sama og nr. 55, 62, 66 og 76. 
70.  Brún mold. Undir mannvistarlagi. Líklega sama og nr. 88.  
71.  Steinlögn. Hugsanlega steinaröð sem stuðningur við fótstykki nr. 72. 
72.  Tré. Líklega leifar af fótstykki eða trégrind sem gengur inn í sniðbakkann (nr. 38 á flatarteikningu). 
73.  Brún mold. Hugsanlega hrun eða uppfylling úr vegg.  
74.  Brún og dökkbrún mold með torfusneplum og dökkum gjóskublettum. Sama og nr.  67 og 82. 
75.  Rauð móaska. Allt að 5 cm þykkt lag. Hugsanlega sama og nr. 61 og 68. 
76.  Mannvistarlag, blandað móösku og viðarkolaögnum Sama og nr. 55, 62, 66, 69 og 87. 
77.  Grjóthleðsla eða sökkull undir steinhleðslu. 
78.  Brún mold, hreyfð og blönduð múrsteinsbrotum, viðarkolaögnum. Sama lag og nr. 4, 28 og 58. 
79.  Rauð móaska. Um 0,75 m langur og 5 cm þykkur blettur. 
80.  Kalk og múrsteinabrot, blandað möl. 1,9 m langt og allt að 0,1 m þykkt lag. 
81.  Veggjahleðsla, hlaðin úr grjóti, um 0,9 m breið og 0,4 m há. 
82.  Brún og dökkbrún mold með torfusneplum og dökkum gjóskublettum. Sama og nr. 67 og 74. 
83.  Hellulögn, gólf. 
84.  Steinlögn undir hellulögn nr. 83. Hugsanlega undirstaða eða stuðningur við fótstykki. 
85.  Rauð móaska. Sama og nr. 61, 68, 75 og 86. Sundurskorið af steinlögn nr. 84. 
86.  Rauð móaska. Sama og nr. 61, 68, 75 og 85. Sundurskorið af steinlögn nr. 84. 
87.  Mannvistarlag, blandað móösku. Sama og nr. 55, 62, 66, 69 og 76. 
88.  Brún mold. Undir mannvistarlagi. Líklega sama og nr. 70.  
89. Smásteinalag, líklega yfirborðslag eða gólfskán frá 18. öld. 
90.  Brún mold, blönduð torfusneplum með dökkri gjósku í. Líklega sama lag og nr. 54, 65, 67, 74, 82, 107 og 

108. 
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Mynd 16. Teikning af sniði við vesturbakka svæðis U6. Vegna lengdar sniðsins er nauðsynlegt að birta það hér í tveimur hlutum. Hlutarnir skarast, þannig að efri 
hlutinn sýnir sniðið frá Y112 til Y122 og neðri hlutinn sýnir sniðið frá Y120 til Y138. Tveir metrar eru á milli krossanna (T-1987-19, teikning G.Ó. Hreinteikning 
Erla Norðfjörð). 
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Mynd 17. Mannvistarlög í sniði T-1987-19 sett upp í greiningartöflu. Lögin raðast upp í samræmi við innibyrðis afstöðu og einnig hefur verið reynt að tengja þau 
við tímaás til hægri. Númerin sem eru aftast í sumum reitum tákna að um samtíma lög er aðræða (G.Ó.) 
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91.  Mannvistarlag. Um 5 cm þykkt lag. 
92.  Rauð móaska. Um 5 cm þykkt lag. 
93.  Brún mold blönduð torfusneplum og dökkum gjóskublettum. 
94.  Mannvistarlag blandað torfusneplum og dökkum gjóskublettum. 
95.  Hey. Allt að 1,2 m langt og 1 cm þykkt lag gróðurleifa. Hugsanlega eru þetta leifar af heyi. 
96.  Brún mold.  
97.  Grár leir. Allt að 15 cm þykkt leirlag. Hugsanlega ísaldarleir. 
98.  Grábrún mold, blönduð torfusneplum og móösku. 
99.  Brún mold. 
100. Grásvört gjóska. Þunnt óslitið lag. Hugsanlega sama og lag nr. 110. Hugsanlega er þetta Miðaldalagið. 
101. Mannvistarlag. Grábrún mold, blönduð viðarkolaögnum. 
102. Rauðbleik móaska, blönduð viðarkolaögnum. Líklega sama lag og nr. 12. 
103. Grár ísaldarleir. 
104. Óhreyfð mold. Lagið er frá því fyrir landnám og er sama lag og nr. 13. 
105.  Steyptur sökkull við eystri aðkeyrslu. 
106.  Malbikaður vegur. Núverandi yfirborð. 
107.  Brún mold, hreyfð og blönduð múrsteinsbrotum og viðarkolaögnum. Svipað eða sama lag og nr. 4, 28 og 

58, sem eru undir lögum nr. 29, 30, 31 og 44. 
108.  Brún mold.  
109. Veggundirstaða eða sökkull úr mold og grjóti, um 0,5 m breið og 0,4 m há. Liggur undir hleðslu nr. 77, en 

er mjórri og sennilega eldri. 
110. Grásvört gjóska. Þunn og slitrótt. Hugsanlega sama og lag nr. 100. Miðaldalagið? 
111. Mannvistarlag, mjög dökkt, blandað dýrabeinum og leðurbútum. Líklega sama og lag nr. 11. 

 

Líklega tilheyrðu byggingaleifarnar, sem komu í ljós fyrir framan útitröppur 

Bessastaðastofu, húsum sem birtust á teikningum frá 1736 og 1751 (sjá myndir 18, 33 og 34), 

þ.e. leifar af byggingu sem reist var sameiginlega fyrir amtmann og landfógeta árið 1721 

vestan við gamla landfógetabústaðinn (sjá umfjöllun á bls. 107-115). Lega nýja hússins 

útskýrir hvers vegna hægt var að byggja Bessastaðastofu ofan á gamla landfógetabústaðinn. 

Það er vegna þess að þá hefur verið flutt úr gamla bústaðnum í nýja húsið og hann kominn úr 

notkun (mynd 18). 

Þegar helstu niðurstöður uppgraftarins á svæði U6 eru dregnar saman, þá eru þær í 

megindráttum þessar: Þykkt mannvistarlaga var allt að 3,5 m og syðst og þar virðist hafa verið 

sorphaugur, þar sem mannvistarlögin hafa hlaðist upp nokkuð hratt.  

 Einföld steinaröð (1) og hellugólf (2) sem voru syðst á svæðinu hafa líklega tilheyrt 

timburhúsi frá 16. eða 17. öld. 

 Hellugólf sunnarlega á svæðinu (3 og 4) voru líklega upphaflega frá síðari hluta 17. 

aldar. Þessar hellulagnir hafa verið túlkaðar sem leifar gólfs sem tilheyrði suðurálmu 

konungsgarðsins. Byggingin hefur verið um 4,5 m breið, sem virðist passa mjög vel við mál 

konungsgarðsins. Hellulögn sem fannst í lagnaskurði sem grafinn var heim að SV-horni horni 

Bessastaðastofu hefur að öllum líkindum tilheyrt þessari sömu húsálmu. Viðarleifar við 
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suðurhlið hússins benda til þess að þar hafi staðið trégrind útveggjarins og húsið hefur því 

líklega verið bindingsverkshús. Þó fundist hafi leifar af torfhleðslu við suðurvegg hússins, 

sem gæti bent til að sú hlið hafi haft skjólvegg úr torfi. Við norðurhlið hússins var um 0,5 m 

breið grjóthleðsla ofan á hellulögninni. Hugsanlega hefur neðri hluti þessa veggjar verið 

útveggur norðurhliðar hússins, sem þá hefur verið hlaðinn úr grjóti. Torfveggir fundust ekki 

við útveggi norðurhliðar þessa húss. Efri hluti þessa veggjar virðist vera yngri en neðri hlutinn 

og hefur líklega verið gerður síðar. 

 Sendna yfirborðið (37) norðan við hellulögnina var líklega hluti af húsagarði konungs-

garðsins. Af teikningu af konungsgarðinum að dæma má ætla að húsagarðurinn hafi verið 

hellulagður en uppgröfturinn gat ekki staðfest það. Þvert á móti virtist yfirborð húsagarðsins 

hafa verið stráð sandblendinni mold. Ekki var hægt að sjá þess merki að hellur hefðu verið 

fjarlægðar úr sendna yfirborðinu.  

 
Mynd 18. Afstöðumynd sem sýnir núverandi hús og hvar líklegast er að fjórar álmur konungsgarðsins frá 
fyrri hluta 18. aldar og Bessastaðahús, sem reist var 1721, hafi staðið, miðað við afstöðu fornleifa. 
Vesturálman gæti þó hafa staðið um 2 m vestar (kort G.Ó. og A.R.G.).  

 

 Fyrir framan Bessastaðastofu hefur stórt bindingsverkshús verið reist eftir að 

konungsgarðurinn var að mestu kominn úr notkun. Það hefur snúið í austur-vestur og staðið á 
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milli kirkjunnar og landfógetabústaðarins. Greina mátti leifar útveggja, fótstykkja, gólfbita, 

hellu- og timburgólfa og undirstöður undan opnum arinstæðum. Augljós merki voru líka um 

að húsinu hafði verið breytt oftar en einu sinni á meðan það stóð þarna. Flest bendir til þess að 

þetta séu leifar hússins sem reist var árið 1721 og sem gekk í gegnum umfangsmiklar 

viðgerðir og endurbætur á þeim 40 áratugum sem það var í notkun. 

 Við norðurhlið hússins var komið niður á aðeins eldri byggingaleifar sem virðast hafa 

verið hluti af norðurálmu konungsgarðsins. Í því húsi var sagt að hafi verið mylla og er 

hugsanlegt að hringlaga eldstæðið hafi tilheyrt því og e.t.v. verið notað til þess að þurrka korn. 

 Upp við Bessastaðastofu fundust leifar af veggjahleðslum sem líklegast hafa tilheyrt 

framhlið landfógetabústaðar konungsgarðsins. Því miður er samhengi þessara veggjahleðslna 

ekki nægilega vel rannsakað til þess að hægt sé að segja með fullri vissu hvernig þær tengjast.  

Uppgraftarsvæði 7 

Þegar tröppurnar framan við Bessastaðastofu voru teknar upp og steyptar að nýju í apríl 1987, 

kom í ljós að þar hafði verið grafið niður á fast, gegn um allar minjar, þannig að á því var 

fremur litlar upplýsingar að fá. Í botni holunnar á um 2,4 m dýpi var jökulleir.  

Í suðurhlið holunnar var mikil móaska austast og næst húsinu. Vestan megin í suðurbakka 

gryfjunnar var svart þykkt lag sem gæti verið einhvers konar sorphaugur. Í þessu 

mannvistarlagi sáust einstaka steinar en ekki tókst að greina hvort um væri að ræða 

hleðslugrjót. Við suðurbakkann sást að landnámslagið var ekki í sniði en í SA horninu, um 0,6 

m yfir neðstu ummerkjum um mannavist, var dökkt gjóskulag, sem líklega var Katla ~1500. 

Óhreyfða lagið neðst hækkaði aðeins til norðurs og var yfirborð þess á um 2 m dýpi þar 

sem hóllinn hafði verið hæstur, þannig að þykkt mannvistarlaga þarna á háhólnum var um 

tveir metrar. 

Nokkrir gripir fundust þegar sniðbakkarnir voru hreinsaðir fram. Á um 1 m til 1,2 m dýpi í 

NV horni fundust t.d. leifar af leðri og textíl. Aðeins neðar fannst trénagli og leifar af fleiri 

viðarbútum. Eldbrunninn tinnumoli sem þarna fannst líka kom úr neðsta mannvistarlaginu.  

Í norðurbakka var grjóthleðsla við tröppurnar á um 1,2 m dýpi undir yfirborði. Þetta var að 

öllum líkindum hluti af sömu hellulögn og síðar var grafin fram norðan við tröppurnar á svæði 

U6 og er þar númer 21. Ef til vill var þar líka um að ræða framhald á gólfinu eða byggingu 

sem myndaði horn nyrst á svæði U4. Undir hellulögninni var líka allþykkt lag af hrísviði, 
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sprekum og heyi. Hugsanlega var þetta hluti af ruslahaugi sem virtist hafa myndast við að 

mokað var út úr húsi sem stóð þarna nálægt. 

Þar undir voru hleðslur, á um 1,5 m dýpi. Í vesturbakka skurðar, sáust slitrur af 

landnámslaginu í neðstu mannvistarlögunum. Gjóskan, sem virtist ekki vera in situ, var um 

0,1 – 0,3 m yfir neðstu greinanlegu mannvist.  

Uppgraftarsvæði 8 

Þegar grafinn var skurður fyrir loftræsiopi og drenlögn út úr suðausturhorni kjallara 

Bessastaðastofu var komið niður á hellulögn rétt utan við SV-horn hússins. Ofan á nyrsta 

hluta hellulagnarinnar var malarlag og mold þar yfir. Sunnanvert var grasrótarlag, fíngerður 

fjörusandur og mold undir honum. Aðeins var um að ræða eitt steinalag úr flötum hellum í 

skurðinum og var mold undir hellunum. Hellurnar virðast vera hluti af hellugólfi. Þær lágu á 

um 0,8 – 1 m dýpi, undir yfirborði, eða í svipaðri dýpt og hleðsluleifarnar sem fundust undir 

Bessastaðastofu og fyrir framan hana. Trúlega hefur þessi hellulögn eyðilagst að hluta til 

þegar gróðurskálinn var byggður við Bessastaðastofu. Vegna þess hve skurðurinn var þröngur 

reyndist því miður ekki unnt að sjá með vissu hvaða tengsl þessi hellulögn hafði við aðrar 

minjar. Þegar afstaða hellulagnarinnar er skoðuð bendir allt til þess að hún tilheyri líklega 

austasta hluta gólfsins í suðurálmu konungsgarðsins (sjá lög 3 og 4 á svæði U6, bls. 52 - 54). 

Uppgraftarsvæði 9 

Svæði U9 lá undir vestari aðkeyrslunni að Bessastöðum austan við kirkjugaflinn (mynd 21). 

Svæðið var rúmlega 4 m breitt og um 40 m langt, alls rúmir 160 m². Fornleifauppgröftur hófst 

þar í byrjun júlí 1987, og stóð hann yfir til októberloka.  

 Um 0,5 m þykk uppfylling var fjarlægð ofan af undirliggjandi minjum með vélgröfu. 

Þá var svæðið grófhreinsað með skóflum og síðan grafið frá minjunum með múrskeiðum. 

Syðst á svæðinu var grafinn rúmlega 3 m langur og 1 m breiður skurður niður á óhreyft, til 

þess að kanna þykkt mannvistarlaga. Sýni var tekið af svartri gjósku á 2,2 m dýpi syðst í 

skurðinum og reyndist hún vera úr Kötlu ~1500. 

 Andspænis kirkjunni og á syðri hluta svæðisins komu leifar af hleðslum í ljós rétt undir 

yfirborði, sem líklegt er að hafi tilheyrt byggingum konungsgarðsins frá fyrri hluta 18. aldar, 

þó að þær ættu ekki að ná svo langt til vesturs, samkvæmt flatarteikningunni frá 1720 (sjá 

mynd 38). Greina mátti fleiri en eitt byggingarskeið og elsta hluta þessara minja má líklega 

rekja aftur til 16. – 17. aldar. Byggingarnar voru allar mjög illa farnar. Það stafar einkum af 
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breytingum sem áttu sér stað á þessu svæði eftir að Bessastaðastofa reis. Þá var kirkju-

garðurinn greinilega stækkaður til austurs, þannig að kirkjugarðsveggurinn, sem áður lá að 

austurgafli kirkjunnar, var fluttur til austurs, mitt á milli kirkju og Bessastaðastofu. Eldri 

byggingar konungsgarðsins sem þá voru komnar úr notkun voru huldar uppfyllingarjarðvegi. 

Nýjar grafir sem teknar voru í kirkjugarðinum austan við kirkjuna, fóru í gegnum 

byggingarleifarnar og ollu miklum skemmdum á þeim. Þarna komu 38 grafir í ljós árið 1987 

og af þeim voru 20 grafnar upp. Gerð er grein fyrir þessum gröfum í skýrslu um uppgröftinn 

(Guðmundur Ólafsson, 2010). 

 Undir gröfunum, á um tveggja metra dýpi á þessu svæði, komu í ljós sérlega 

áhugaverðar byggingarleifar frá miðöldum. Virtust þær benda til að þar hefði staðið hús úr tré. 

Þessar minjar voru hins vegar á meira dýpi en grafa þurfti vegna framkvæmdanna og var því 

miður ekki unnt að rannsaka þær nánar. 

 Á norðurhluta svæðisins var fremur lítið um hleðslur, en þó fundust þar slitróttar leifar 

af torfhúsum.  

 Vegna þess hve allt svæðið var sundurgrafið af gröfum 19. aldar kirkjugarðs, var afar 

erfitt að greina innbyrðis afstöðu mannvistarlaga og tímasetja þau innbyrðis. Lykillinn að 

skilningi á svæði U9 reyndist vera 33,5 m langt snið, T-1987-26, sem teiknað var af 

austurbakka svæðisins frá suðri til norðurs í mælikvarða 1:50. Í sniðinu komu fyrir allar helstu 

mannvistarleifar sem þarna fundust. Hér að neðan er stutt lýsing á einstökum mannvistar-

lögum sem greind voru í sniðinu (sjá myndir 19 og 20). 

Jarðlög í sniði (T-1987-26) 
1. Brún mold. Yfirborðslag og uppfylling. 

Möl. Uppfylling, blönduð mold, sandi og grjóti. 
Móaska. Ljósrauð að lit. 
Móaska. Ljósrauð að lit. 
Mold. Dökkbrún. E.t.v. gólflag. 
Mold. Dökkbrún að lit. E.t.v. gólflag. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Steinhleðsla. E.t.v. hluti af gólfi. 

Steinar. Smásteinahrúga.   8. 
9. Mold. Brúnleit.  
10. Sandur. Tilheyrir e.t.v. gólfi. 
11. Hellur. E.t.v. hellur í gólfi. 

Gröf. Var ekki grafin fram. 
Gröf. Kista nr. 3. Var ekki grafin upp. 
Gröf. Kista nr. 4. Var ekki grafin upp. 
Múrsteinsbrot. Lag af múrsteinsbrotum o. fl. byggingarleifum. 
Mold. Dökkbrún. E.t.v. byggingarleifar. 
Múrsteinslag. E.t.v. múrsteinsgólf amtmannsstofu. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
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18. Steinar. Steinaröð, tilheyrir e.t.v. sökkli byggingar. 
Mold. Hreyfð mold. 
Steinn. E.t.v. byggingarleifar. 
Múrsteinsbrot. Byggingarleifar, eða byggingarefni. 
Mold. Hreyfð mold. 
Móaska. Rauðleit. Þunnt afmarkað lag í miðju lagi 22. 
Torf. Blandað mold og torf. E.t.v. leifar torfveggjar. 
Sandur. Smáflekkir af innfluttum fínum sandi. Hugsanlega yfirborðslag. 
Mold. Brúnleit.  
Svört gjóska. Slitrótt gjóskulag. Líklega Katla ~1500. 
Torf. Torfmoldir, ljósbrúnt torf. 
Mold. Dökkbrún. 
Móaska. Rauðleit. 
Steinar. E.t.v. hluti af hleðslu. 
Mold. Dökkbrún. 
Torf. Torfmoldir, blandaðar dökkri gjósku. 
Torf. Ljósbrúnt torf. 
Móaska. Blönduð móaska og mold. 
Torf. Ljósbrúnt torf með dökku gjóskulagi. 
Mold. Brún mold. 
Mannvistarlag. E.t.v. gólfskán, móaska og brennd dýrabein. 
Móaska. Rauðleit. E.t.v. í gólfskán. 
Móaska. Rauð. Er hugsanlega gólfskán í niðurgröfnu mannvirki. 
Mold. Blönduð viðarkola- og móöskuögnum. Elsta mannvistarlagið. 
Óhreyfð mold. Óhreyfður jarðvegur. Eldri en landnám. 
Mold. Blönduð móösku. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. Torfusneplar. Hugsanlega hrun úr byggingu. 

Torf. Gulbrúnt torf. 
Mold. Blönduð  móösku og viðarkolum. 
Mannvistarlag. Blandað viðarkolum. E.t.v. gólfskán eða yfirborðslag. Sama og lag 38. 
Móaska. Rauð. Sama og lag 39. 
Mold. Blönduð móösku- og viðarkolaögnum. Sama og lag 41. 
Óhreyfð mold. Óhreyfður jarðvegur. Eldri en landnám. Sama og lag 42. 
Hreyfð mold. Gröf. 
Kista. Kista í gröf 51. 
Hreyfð mold. Gröf. 
Kista. Kista nr. 19 í gröf 53. 
Mold. Blönduð móösku og viðarkolum. Sama og lag 46. 
Móaska. Líklega sama og lag 39, 48, 86 og 97. 
Mold. Blönduð viðarkola- og móöskuögnum. Elsta mannvistarlagið. 
Óhreyfð mold. Óhreyfður jarðvegur. Eldri en landnám. 
Hreyfð mold. Gröf. 
Kista. Kista í gröf 59. 
Múrsteinsbrot. Byggingarleifar, blandaðar steinum úr hleðslu.  
Hreyfð mold. Gröf. 
Kista. Kista nr. 18 í gröf 62. 
Hreyfð mold. Undir yfirborðslagi. 
Stór steinn. Stór hella sem er framan við sniðið. 
Hreyfð mold. Hugsanlega úr gröf. 
Hreyfð mold. Gröf. 
Kista. Kista nr. 17 í gröf 67. 
Steinn. Líklega hluti af steinhleðslu 93. 

45. 
46 . 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
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70. Mold. Líklega mannvistarlag sem tilheyrir steinlögn 69. Sama og 83. 
Mannvistarlag. Hugsanlega gólfskán. 
Mannvistarlag. Blandað viðarkolum. Líklega gólfskán. 
Mannvistarlag. E.t.v. gólfskán. Líklega sama og 85. 
Mannvistarlag. Blandað móösku. 
Mannvistarlag. Líklega gólfskán. 
Torf. E.t.v. veggjarhleðsla. 
Steinar. E.t.v. veggjarhleðsla. 
Óhreyfð mold. Óhreyfður jarðvegur. Eldri en landnám. Sama og lag 42 og 58. 
Hreyfð mold. Líklega gröf. 
Steinn. Líklega hluti af steinlögn. 
Mold. Líklega hreyfð mold. 
Kista. Óljóst hvort lagið er hreyft vegna grafar. 
Mannvistarlag. E.t.v. gólfskán. 
Mannvistarlag. Blandað viðarkolum. 
Mannvistarlag. E.t.v. gólfskán. Líklega sama og 73. 
Móaska. Mannvistarlag, ef til vill gólfskán. Sama og lag 39, 48, 56 og 97. 
Mold. Blönduð móösku- og viðarkolaögnum. 
Óhreyfð mold. Óhreyfður jarðvegur. Eldri en landnám. Sama og lag 42, 58 og 78. 
Mold. Hreyfð mold, e.t.v. leifar af mannvirkjum. 
Múrsteinsbrot. E.t.v. leifar af mannvirki. Sama og 107. 
Mold. Líklega hreyfð mold. 
Mannvistarlag. Líklega gólfskán. 
Steinar. Steinaröð, sem er líklega hluti af hellulögðu gólfi. 
Mannvistarlag. Líklega gólfskán. 
Mannvistarlag. Blandað viðarkolum. 
Mannvistarlag. E.t.v. gólfskán. Líklega sama og lag 73 og 85. 
Móaska. Mannvistarlag, ef til vill gólfskán. Sama og lag 39, 48, 56 og 86. 
Óhreyfð mold. Óhreyfður jarðvegur. Eldri en landnám. Sama og lag 42, 58, 78 og 88. 
Mold. Hreyfð mold í gröf. 
Viðarleifar. Í gröf í lagi nr. 99. 
Kista. Ónúmeruð kista í sniði í gröf 99. 
Mold. Hreyfð mold. E.t.v. leifar af mannvirkjum. 
Múrsteinsbrot. E.t.v. leifar af mannvirki. 
Mold. Hreyfð mold. Gröf. 
Kista. Kista nr. 10 í gröf 104. 
Mold. Hreyfð mold blönduð múrsteinabrotum og byggingarleifum. 
Múrsteinsbrot. E.t.v. leifar af mannvirki. Sama og lag 90. 
Móaska. Rauð. 
Mold. E.t.v. hreyfð mold. 
Viðarkol. Í moldarlagi 109. Sama og lag 111. 
Viðarkol. Í moldarlagi 109. Sama og lag 110. 
Mold. Hreyfð mold, blönduð móösku, líklega gröf. 
Mold. Óviss samsetning. 
Mold. Blönduð viðarkolum. E.t.v. sama og 121. 
Mold. Brún. 
Mold . Hreyfð mold, blönduð móösku. Líklega gröf. 
Múrsteinsbrot. E.t.v. byggingarefni. 
Sandur. E.t.v. byggingarefni. 
Mold. Hreyfð mold, blönduð viðarkolum og múrsteinsbrotum. 
Móaska. Ljósleit, blönduð mold og viðarkolum. 
Mold. Blönduð viðarkolum. E.t.v. sama og lag 114. 

71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
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122. Móaska. Rauð. 
Mold. Brún. 
Mold. Hreyfð mold, e.t.v. gröf. 

123. 
124. 
 

 Eins og í öðrum sniðum, var hverju einstöku lagi eða mannvirki gefið eininganúmer við 

afstöðugreiningu jarð- og mannvistarlaganna. Þeim var svo raðað upp og þau tengd innbyrðis 

við næstu einingar í eftirfarandi greiningartöflu (mynd 20). Alls voru 124 einingar skráðar í 

sniðinu. Til hliðar við einingarnar var útbúinn tímaás, þar sem tímanum frá landnámi fram að 

nútíma var skipt upp í 50 ára tímabil. Sem fyrr þótti að jafnaði ekki raunhæft að vera með 

þrengri tímaramma. Upphafs- og endapunktar tímaássins eru gefnir. Þannig er t.d. neðst 

miðað viðupphaf landnáms um 870 og nútími er hér talinn vera frá um 1950 – 2000. Þar á 

milli er Kötlugosið frá um 1500, sem hægt er að nota sem fasta aldursgreiningar viðmiðun. 

Niðurstöðuna ber fyrst og fremst að líta á sem ákveðinn ramma um aldur minjanna og má alls 

ekki taka hana sem endanlega aldursákvörðun. Með þessari uppröðun og greiningu einstakra  
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Mynd 19. Sniðteikning (T-1987-26) af austurbakka svæðis U9. Sniðinu er skipt í tvennt. Suðurhluti sniðsins er ofar og norðurhluti er neðar. Tveir metrar eru á 
milli krossa (teikning G.Ó. og Mjöll Snæsdóttir). 
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Mynd 20. Jarðlagagreining af sniði T-1987-26 á svæði U9 sýnir að elstu mannvistarlögin eru frá landnámsöld og að elstu mannvirki sem sjást í sniðinu séu líklega 
frá 10. öld. Miklar byggingaleifar eru frá síðari hluta 17. aldar og fram undir miðja 18. öld. Eftir það ber mest á hreyfðum jarðvegi og gröfum í kirkjugarði (G.Ó.). 

1950-200016  1 Uppfylling, mold  -  Yfirborðslag 16

1900-195012 112 Hreyfð mold, gröf? 3 Móaska, bleik

113 Hreyfð mold12 5 Mold, brún 1 2 Uppfylling, möl 12 4 Móaska, rauð12 6 Mold, brún 1 116 Hreyfð mold, gröf? 12 118 Sandur12

1850-1900 4 114 Mold, bl. viðarkolum 14 Hreyfð mold, gröf 19 52 Kista=51 Hreyfð mold, gröf 4 53 Hreyfð mold, gröf=54 Kista 4 13 Hreyfð mold, gröf 19 89 Hreyfð mold 64 Hreyfð mold 12 Hreyfð mold 106 Hreyfð mold11 82 Kista=81 Hreyfð mold, gröf=79 Hreyfð mold 102 Hreyfð mold 117 Múrsteinsbrot 124 Hreyfð mold, gröf? 110 Viðarkol 11 111 Viðarkol 11

1800-1850 115 Mold 15 Múrsteinsbrot 2 21 Múrsteinsbrot 2 20 Steinlögn 2 8 Steinlögn 90 Múrsteinsbrot 2 61 Múrsteinabrot 2 59 Hreyfð mold, gröf=60 Kista 107 Múrsteinabrot 99 Hreyfð mold=101 Kista=100 Viður 119 Mold, bl. viðarkolum

1750-1800 22 Hreyfð mold 3 23 Móaska, rauð 3 9 Mold, brún 62 Hreyfð mold, gröf=63 Kista 68 Kista=67 Hreyfð mold, gröf 108 Móaska 103 Múrsteinabrot 2 120 Mold bl. viðarkolum 121 Viðarkol

1700-1750 16 Mold, brún 10 Sandur 91 Mold 3 65 Steinn 109 Hreyfð mold, bl. beinum o.fl. 104 Hreyfð mold=105 Kista 122 Móaska, bl. viðarkolum

1650-170013 17 Múrsteinslögn 13 7 Steinhleðsla, gólf? 13 18 Steinalag 13 11 Steinlögn 66 Hreyfð mold 123 Mold

1600-1650 19 Mold, hreyfð

1550-1600 24 Torf?

1500-1550 25 Sandur

26 Hreyfð mold

1450-150015 27 Svört gjóska. K~1500?15 80 Steinar, í hleðslu? 15

1400-145018 28 Torfusneplar 92 Mannvistarlag 69 Steinn, í hleðslu? 18

1350-1400 29 Viðarkol, bl. mold

1300-1350 30 Móaska, rauð 43 Mold bl. móösku17 83 Steinlögn 17 93 Steinlögn 17 70 Mold 17

1250-1300 32 Mold, dökkt torf? 31 Steinhleðsla?

1200-1250 33 Torf m. sv. gjósku?

1150-1200 34 Torfusneplar 9 44 Torfusneplar 9

1100-1150 35 Mold bl. móösku 45 Mold, brún 94 Mannvistarlag, gólf? 71 Mannvistarlag, gólfskán?

36 Torfusneplar m. sv. gjósku 84 Viðarkolalag, gólfskán?=72 Viðarkolalag, gólfskán?

1050-1100 40 Móaska, rauð 85 Mannvistarlag, gólfskán?=73 Mannvistarlag, gólfskán?

1050-1100 46 Mold bl. móösku=37 Brún mold=55 Mold bl. viðarkolum 95 Viðarkolalag

1000-1050 38 Mold bl. móösku=47 Mold bl. viðarkolum 96 Mannvistarlag, gólf?

 950-1000    48 Móaska, rauð=56 Móaska=39 Móaska=74 Móaska, gólfskán?=97 Móaska=86 Móaska   

 900-950 75 Mannvistarlag, gólfskán? 7   87 Mold, m. viðarkolaögnum  7 76 Torf 7 77 Steinhleðsla? 7

870-900 41 Mold bl. móösku=49 Mold bl. móösku=57 Mold

 800-870 14     58 Óhreyfð mold=50 Óhreyfð mold=78 Óhreyfð mold =42 Óhreyfð mold=98 Óhreyfð mold=88 Óhreyfð mold      14
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mannvistarlaga hefur smám saman fengist allgott yfirlit af uppbyggingu og þróun byggðar á 

svæðinu.  

 Syðst á svæði U9 var grafinn skurður niður á óhreyft til þess að kanna þykkt og 

samhengi mannvistarlaga á svæðinu. Í vesturbakka skurðarins komu fram þrjár grafir og undir 

þeim fjöldi mannvistarlaga sem voru flest úr gömlum öskuhaugum. 

Sniðið sem þar var teiknað (T-1987-24  sýnir afar lítil og óljós merki um mannvist í fyrstu 

mannvistarlögunum sem þarna hafa myndast frá upphafi byggðar á staðnum. Landnámslagið 

var, eins og svo víða á þessu svæði, ekki til staðar. Neðstu 0,5 m sýna svo nálægð við 

öskuhaug. Í mitt öskuhaugalagið hefur fallið svört gjóska, sem mun vera Katla~1500. Elsta 

byggingarskeiðið kemur þarna fram í leifum torfhleðslu, sem virðist hafa verið hlaðin á 16. 

öld. Ofan á þessa hleðslu kemur aftur móaska og þá var nýtt mannvirki hlaðið svo nálægt 

þessum stað að hrun úr veggjarhleðslu lendir í sniðinu. Aftur varð svæðið að öskuhaug um 

nokkurt skeið. Þriðja byggingarskeiðið þarna sést svo nokkru ofar í sniðinu þegar ný hleðsla 

var hlaðin, líklega á 17. öld, miðað við afstöðu mannvistarlaganna. Fjórða byggingarskeiðið 

var veggjarhleðsla. Efri hluti hennar virtist hafa verið endurhlaðinn að hluta. Við efri 

veggjabrún þessarar hleðslu var gólflag sem virtist tilheyra minjum frá því um 1700 eða fyrri 

hluta 18. aldar. 

Á svæði U9 voru grafnar fram leifar af nokkrum mannvirkjum. Öll voru þau mjög 

brotakennd, fyrst og fremst vegna þess að grafir sem teknar voru í kirkjugarðinum höfðu 

valdið miklu raski. Byggingaleifarnar voru flestar á um 1 m dýpi, andspænis kirkjunni og á 

suðurhluta svæðisins, og tilheyrðu að öllum líkindum mannvirkjum frá 17. og 18. öld. 

Samkvæmt mælingum á uppdrætti af konungsgarðinum frá 1720 ættu byggingar hans ekki að 

ná svo langt til vesturs, en það verður að telja afar ólíklegt að önnur mannvirki hafi getað 

staðið þarna á sama tíma og amtmannsbústaðurinn stóð rétt austan við kirkjuna.  Á afmörkuðu 

svæði, austan við kirkjuna, var grafið dýpra og þar var komið niður á óvenjulegar 

byggingaleifar frá miðöldum (sjá bls. 81–83). Hér verður gerð grein fyrir þessum 

mannvirkjum í hlaupandi númeraröð eins og þau koma fyrir á svæðinu frá suðri til norðurs. 

Sum mannvirki sáust líka í sniðinu og er þá einnig vísað til númera sem þau hafa á 

sniðteikningu T-1987-26 (mynd 19). 

Mannvirki 1. Steinlögn (lag nr. 7 í sniði T-1987-26). Syðst á svæði U9 var um 2,5 m breið 

steinlögn um 0,4 – 0,5 m undir yfirborði. Við austurbakka sást hún á um 1,5 m löngu og um 1 

m breiðu svæði. Við vesturbakka svæðisins var sams konar steinlögn. Líklega eru þessar tvær 
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steinlagnir hluti af sama mannvirki og að þriggja metra eyða sem vantar í  steinlögnina hafi 

verið grafin burt af vélgröfu. Steinarnir voru svipaðir að stærð, frá um 0,2 – 0,5 m í þvermál. 

Þeir stóðust alveg á og snéri flata hlið þeirra upp. Flest bendir til þess að þeir hafi því verið 

hluti af sama mannvirki, sem legið hefur þvert yfir uppgraftarsvæðið. Mannvirkið hafði 

svipaða stefnu og mannvirkin undir Bessastaðastofu. Yfir steinunum var um 0,2 m þykkt 

móöskulag, sem endaði við norðurbrún steinana en hélt áfram sunnan við steinalagið. 

Steinarnir voru líklega leifar af steingólfi, en óvíst er hvaða húsi þeir hafa tilheyrt. Upphaflega 

var talið að þeir væru hluti af suðurhluta amtmannsálmu konungsgarðsins, en samanburður 

við aðrar minjar, bendir til þess að það geti ekki staðist.  

Mannvirki 2. Steinar (lag nr. 11 í sniði). Norðan við mannvirki 1 sáust nokkrir steinar í 

sniðinu á um 1 m dýpi og sandlag ofan á þeim. Þeir voru svipaðir að stærð og lögun og 

steinarnir í mannvirki 1 og hafa líklega tilheyrt gólfi í eldra mannvirki sem staðið hefur á 

þessum stað. Steinalagið virtist enda þarna við sniðið og engin sýnileg merki voru um að það 

hafi náð lengra til vesturs.  

Mannvirki 3. Steinlögn (lag nr. 125 í sniði). Norðan við djúpan könnunarskurð á miðju 

svæðinu var komið niður á þyrpingu steina sem virtist hafa verið hluti af stærra mannvirki. 

Þyrpingin var um 1,2 m löng, um 0,5 m breið og á um 1 m dýpi. Steinarnir voru um 0,1 – 0,2 

m í þvermál. Þeir komu í ljós þegar könnunarskurðurinn var grafinn og var ekki farið dýpra 

þar sem þeir fundust. Allt samhengi vantar við önnur mannvirki og er að svo stöddu ekki hægt 

að segja nánar um hvers konar mannvirki steinarnir hafa tilheyrt.  

Mannvirki 4. Steinahrúga (lag nr. 126 í sniði). Þessi steinaþyrping var um 1 – 1,5 m í 

þvermál, á um 0,7 m dýpi, austan við svæði sem grafan hafði hreinsað ofan af. Hún og önnur 

steinaþyrping, rétt vestan við, sem var um 1 x 7 m að stærð gæti verið leifar af sama 

mannvirki og nr. 1. Mestur hluti þessa mannvirkis virðist þó vera horfinn. 

Mannvirki 5. Múrsteinagólf (lag nr. 17 í sniði). Röð múrsteina á 0,9 m dýpi, sem stóð út úr 

sniðbakka, um 1,5 m breið og sem náði allt að 0,6 m inn í uppgraftarsvæðið (mynd 21). 

Líklega leifar af múrsteinsgólfi í húsi frá 18. öld. Múrsteinalagið var sundurskorið af gröfum 

sem grafnar hafa veið í gegn um það sín hvoru megin við það. Hugsanlega var þetta hluti af 

gólfi amtmannshúss konungsgarðsins. 

Mannvirki 6. Steinhleðsla (lag nr. 18 í sniði). Þetta var röð af 0,3 – 0,6 m stórum steinum. 

Steinaröðin sem var á 0,65 – 0,75 m dýpi, hafði áttahorfið norður-suður og var 3,4 m löng. 

Hún lá um 1 m vestan við sniðbakkann en frá suðurenda hennar lá einföld steinaröð til austurs 
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og hvarf inn í sniðbakkann. Austur frá norðurenda hennar voru tveir stórir steinar í röð og 

náðu þeir að sniðbakkanum.  

Mannvirki 7. Steinhleðsla (lag nr. 127 í fleti). Steinaröð sem lá á 0,9 – 0,95 m dýpi, var rétt 

vestan við steinaröðina í mannvirki 6 og um 0,25 – 0,3 m dýpra en hún. Steinarnir voru um 

0,2 – 0,3 m í þvermál, eða mun minni en í yngra mannvirkinu. Hægt var að fylgja 

steinaröðinni samfellt á 3 m löngum kafla, en síðan tók við svæði sem var sundurgrafið af 

seinni tíma gröfum. Sennilega má þó rekja þessa steinaröð allt að sjö metra til norðurs, þar 

sem hún virtist koma slitrótt fram á milli seinni tíma grafa sem teknar hafa verið í gegnum 

hana.  

Mannvirki 8. Steinaþyrping (lag nr. 80 í sniði). Þyrping misstórra steina við suðurgafl 

kirkjunnar sem gæti verið hluti af stétt eða gólfi í húsi á um 1 – 1,2 m dýpi (mynd 21). Þetta 

voru steinar í 2 – 3 röðum hver upp af öðrum. Í framhaldi af steinunum lá gamalt gólf, eða 

gamalt yfirborðslag, blandað möl og sandi. Það var dökkgrátt og endaði um 0,95 m austan við 

kirkjuna. Syðst virtist steinaþyrpingin vera sundurskorin af gröf 113. Að norðanverðu hafa 

fleiri grafir verið grafnar í gegn um steinaþyrpinguna, m.a. gröf 19. Stór steinhella, 0,88 x 

0,62 x 0,18 m að stærð, sem hefur líklega verið hluti af þessu mannvirki, hefur lent yfir einni 

gröfinni. 

Meðfram vesturhlið uppgraftarsvæðisins var nokkur grjótdreif sem var um 0,1 – 0,4 m 

undir yfirborði og sem náði allt að einum metra út frá kirkjugaflinum. Hún var hluti af 

uppfyllingarlagi og uppmokstri frá grunni kirkjunnar, sem náði allt að 0,95 m út frá 

kirkjugafli. Þar fundust m.a. flöskuleifar, tinna, bein og postulín. Þetta var umrótað lag. 

Mannvirki 9. Steinhleðsla (lag nr. 80 í sniði). Slitróttar leifar steinhleðslu, sem kom í ljós 

undir líkkistum í gröfum,  á um 1,2 – 1,4 m dýpi. Rekja mátti þessa steinhleðslu á um tveggja 

metra löngum kafla, á milli hnitanna Y124 – Y126, en hún hvarf til beggja enda inn undir 

skurðbakka. Steinar lágu að flekknum á kafla, eins og þarna hafi e.t.v. verið leifar af eldstæði. 

Hleðslurnar voru líklega hluti af byggingu sem þarna stóð á miðöldum. Við hlið hleðslunnar 

var fótstykki í niðurgrafinni rás. Þegar hún var grafin fram voru viðarleifarnar vel sýnilegar í 

rásinni, en þær molnuðu niður og eyddust þegar þær komust í snertingu við andrúmsloftið. 

 Mannvirki 10. Steinaröð (lag nr. 93 í sniði). Steina- eða hellulögn þessi kemur fram í 

sniðinu á 1,7 – 1,8 m dýpi og tilheyrði byggingu sem þarna stóð á miðöldum. Um 0,15 m 

þykkur sótflekkur sem var um 0,5 m í þvermál sem lá á milli grafa nr. 16 og 17 á um 1,65 m 

dýpi og viðarleifar á svipuðu dýpi gætu hafa tengst þessu mannvirki. 



 

77 

 

Mannvirki 11. Veggjahleðsla (lag nr. 129 í sniði). Í norðvestasta hluta svæðisins voru leifar 

af húsi sem hefur haft veggi sem hlaðnir hafa verið úr torfi og grjóti. Syðsti hluti þess var 

veggjarbrot (lag 129) sem hefur verið hlaðið úr torfi og grjóti. Veggurinn lá í A – V og var 

sýnilegur á um 4 m kafla, þar sem alldreifð steinaröð sýnir legu hans. Steinaröðin hefur 

líklega verið í innbrún veggjarins. Aðeins var grafið niður á efsta hluta veggjarins, sem er á 

um 0,7 m dýpi, og hætt þegar hann var að koma í ljós. Neðri hluti hans var því enn óhreyfður 

undir jarðveginum. Hugsanlega voru þetta leifar af norðurhluta amtmannsálmu 

konungsgarðsins. 

Mannvirki 12. Torfveggur (lag nr. 130 í fleti). Hluti af torfvegg. Veggurinn var hlaðinn úr 

gulleitu torfi sem í var gjóska frá Kötlu ~1500. Hann lá frá norðri til suðurs, eftir miðju 

uppgraftarsvæðinu. Hann var greinilegur á um 4 m löngum kafla, þar sem hann var allt að 1,5 

m breiður. Óljósar leifar af sams konar torfhleðslu mátti rekja áfram um 4 m til suðurs, og 

benti hún til þess að veggurinn hafi upphaflega verið a.m.k. átta metra langur. Inn í  austurhlið 

hans hefur verið gerð rauf í vegginn fyrir eldstæði eða ón (lag 131). Torfveggurinn tilheyrði 

líklega einnig mannvirki 13 og 14. 

Mannvirki 13. Eldstæði (lag nr. 131 í fleti), sem var grafið eins og þró inn í torfvegg 12. Það 

var um 1 m breitt og allt að 0,5 m djúpt, og snéri langhlið þess inn í húsið. Eldstæðið eða 

ónninn var að mestu gert úr hellugrjóti sem reist hefur verið upp á endann inn í veggnum, til 

að skilja hann frá torfveggnum. Hellurnar voru 0,2 – 0,3 m stórar og fundust leifar af þeim 

innst í ofninum.  

 Eldstæði af þessari gerð hafa fundist við uppgrefti á nokkrum stöðum, m.a. á Kúabót í 

Álftaveri, og virðist sem að eldstæði sem eru innbyggð í húsveggi hafi oft verið í baðstofu 

bæjarins (Gísli Gestsson, 1976; Hörður Ágústsson, 1989). Ef þetta eldstæði hefur tilheyrt 

baðstofu hlýtur hún að hafa verið í torfbæ sem var eldri en konungsgarðurinn og hefði átt að 

standa þarna rétt að baki kirkjunnar. Um hlutverk þess er ekki annað vitað en að það hafi 

tilheyrt amtmanni. Eldstæðið bendir þó til þess að það hafi verið vistarvera, hugsanlega 

baðstofa. 
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Mynd 21. Helstu minjar á svæði U9. Rauðar punktalínur sýna áætlaðar útlínur bygginga samkvæmt 
uppdrætti frá 1720. Neðst til hægri glittir í endann á suðurálmu konungsgarðsins. Hugsanlega náði 
vesturálma konungsgarðsins um 2 m lengra til vesturs (kort GÓ. og A.R.G.). 
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Mannvirki 14. Gólflag (lag nr. 132 í fleti) eða mannvistarlag sem var allgreinilegt á um 3 x 3 

m svæði. Útlínur þess voru hins vegar afar óljósar og það gæti því hafa verið mun stærra. 

Lagið var líklega leifar af gólfskán í húsi sem torfveggurinn (12) og eldstæðið (13) hafa verið 

hluti af. Gólfið var nokkuð sundurgrafið af gröfum, þannig að erfitt er að gera sér fulla grein 

fyrir hlutverki hússins. Eins og áður sagði er hugsanlegt að þetta séu leifar norðurhluta 

amtmannsálmunnar, sem búið var að rífa þegar teikningin frá 1720 var gerð. 

Mannvirki 15. Grjóthrúga og sleggjuhausar (lag 133 í fleti). Við norðurhlið gólfsins var 

grjóthrúga sem mældist um 1,7 m löng og allt að 0,6 m breið. Við nánari athugun kom í ljós 

að meðal steinanna voru a.m.k. fimm sleggjubrot og margir kljásteinar. Undir steinahrúgunni 

fundust viðarleifar og virtust steinarnir einnig liggja ofan á eldri torfhleðslu sem var aðeins 

um 0,4 m breið, hlaðin úr ljósgulum torfum sem í var svört gjóska úr Kötlu ~1500. Innan um 

steinana fundust glerbrot með munstri og í torfveggnum var leirkerabrot og þunnt brot úr 

erlendu flögubergi. Ekki er fullljóst hvernig steinahrúgan hefur tengst öðrum mannvirkjum, en 

sennilega tilheyrir hún sama húsi og torfveggur (12), eldstæði (13) og gólf (14). Í fyrstu var 

talið líklegt, miðað við teikningu af afstöðu konungsgarðsins, að þetta væru leifar af 

norðurhluta amtmannsálmu, eða hugsanlega hafa tilheyrt vesturhluta norðurálmu 

konungsgarðsins. Við samanburð á minjum og heimildum virðist nú líklegra að þetta séu 

leifar aðeins eldri húsa, sem hvergi eru nefnd í heimildum.  

Áður en uppgröftur hófst á svæði U9 var búist við að þarna væri að finna leifar 

vesturálmu konungsgarðsins þar sem bústaður amtmanns átti að vera. Eftir að uppgröftur hófst, 

kom í ljós að þarna voru líka fjölmargar grafir. Alls voru 35 grafir skráðar á svæðinu. Þær lágu 

í þremur röðum austan við kirkjuna og reyndust flestar vera grafnar í gegnum byggingarleifar 

frá 18. öld. Þær geta því ekki verið eldri en 100 - 150 ára gamlar. Virðist því sem að 

kirkjugarðurinn hafi verið stækkaður til austurs eftir að Bessastaðastofa var reist um 1760 og þá 

náð út á miðja flötina milli kirkjunnar og Bessastaðastofu. Margar grafir höfðu verið grafnar í 

gegnum leifar amtmannsálmunnar og þar með raskað byggingarleifum svo mikið að harla lítið 

var eftir af þeim mannvirkjum. Þó fundust leifar af grjóthleðslu, sem ætla má að hafi verið 

undirstaða sjálfrar amtmannsstofunnar.  

Í NV-hluta aðkeyrslu var komið niður á moldargólf á 1 m dýpi, en það var sundurgrafið 

af  gröfum sem höfðu verið teknar í gegnum það.  
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Minjar frá miðöldum 

Grafirnar náðu allt niður á 1,8 m dýpi. Þegar grafið var undir nokkrar kistur á svæðinu austan við 

kirkjuna, komu í ljós áhugaverðar leifar af miðaldamannvirkjum á 2 m dýpi. Þar voru allt að 

0,25 m þykkar gólfskánir sem höfðu greinilega hlaðist upp á löngum tíma. Tveir timburstokkar 

voru í efsta gólflaginu og veggjahleðslur, bæði úr torfi og grjóti. Því miður reyndist ekki unnt að 

stækka uppgraftarsvæðið meira en orðið var til  þess að rannsaka þessar byggingarleifar nánar. 

Ekki fannst eldstæði í þeim hluta sem grafinn var upp en gólflagið sem var þykkt, þétt í sér, svart 

og sóti blandað, var rétt yfir óhreyfðri mold. Bendir þetta til þess að þarna hafi verið íveruhús og 

að þar hafi bærinn því staðið á fyrri hluta miðalda. Við austurbakka sást í einfalda steinahleðslu, 

úr stórum steinum, sem gæti hafa verið undirstaða undir torfvegg. Við vestur- og suður 

skurðbakka kom í ljós torfveggur úr ljósbrúnu torfi og myndaði tvær hliðar á húsinu. Þessi 

veggur tilheyrði yngsta byggingarskeiðinu, því að í sniði T-1987-25 sást að hann lá ofan á 

eldri gólfskánum. Það sýnir að húsið hefur líklega verið minnkað á síðasta byggingarskeiði 

þess.  

 

Mynd. 22. Útlínur svæðis sem grafið var niður á undir líkkistum á miðju svæði U9 og byggingaleifar frá 
miðöldum sem þar komu í ljós (T-1987-22 og 23, G.Ó.).  
  

Tréstokkurinn sem lá í efsta gólflaginu virðist hafa verið um 18 x 12 cm í þvermál. Hann 

hafði rýrnað aðeins í jarðveginum, því að í sniðinu mátti sjá farið eftir upprunalegt ummál 
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hans, sem var 12 x 8 cm. Að sunnanverðu endaði stokkurinn við stoð sem rekin hafði verið 

niður. Hún var um 10 cm í þvermál, 65 cm löng og mjókkaði dálítið til endans. Henni hallaði 

aðeins til norðurs. Að norðanverðu virtist stokkurinn enda við annan stein sem lá þvert fyrir 

hann. Ekki er þó hægt að útiloka að hann hafi legið þar aðeins dýpra í jörðu, haldi áfram 

hinum megin við steininn og inn í bakkann. Laus mold sem þar var fyrir gæti bent til þess. 

Undir stokknum voru um 10 cm þykk móösku- og viðarkolalög, mjög þétt í sér eins og 

gólflög, og hallar þeim niður frá stokknum, báðum megin við hann. Hugsanlega hefur 

timburstokkurinn verið gólfbiti eða úr grind í húsi. Samsíða þessum stokki um 0,65 m austar, 

lá annar tréstokkur. Hann virtist tilheyra sama mannvirki en er ekki eins í laginu. Hann var 18 

x 6 cm í þvermál og virtist liggja undir yngsta gólflaginu. 

Meðfram stokknum og vestan hann hafði verið grafin a.m.k. 0,4 m djúp gryfja. Hún var 

full af steinum 0,1 – 0,4 m stórum steinum. Milli steinanna var móaska. Þessi gryfja náði inn 

undir bakka uppgraftarins til beggja hliða og hefur því verið a.m.k. 1,2 m í þvermál. Við 

norðurbakkann virtist grjóthleðslan liggja í sveig og ganga inn í NV-horn uppgraftarins. Ofan 

á þessari grjóthleðslu fannst planki, um 2 m langur, 0,16 m breiður og 0,05 m þykkur. Afstaða 

þessara mannvistarlaga sést vel í sniði T-1987-25 (mynd 23).  

Jarðlög í sniði (T-1987-25) 

Þversniðið var tekið í gegnum neðstu mannvistarlögin á svæði U9 (mynd 23). Í sniðinu sást 

að þarna höfðu gólfskánir hlaðist upp í húsi sem staðið hafði á sama stað frá landnámi. Elstu 

gólfskánirnar héldu alls staðar áfram inn undir skurðbakkana en tréstokkar í efri 

gólfskánunum virtust hafa verið hlutar af timburgrind í húsi og bentu til þess að þar hefði 

jafnvel staðið timburhús á miðöldum. 
1. Ljósbrún mold, torf. Hluti af veggjahleðslu sem virtist eiga við gólfskán nr. 8. 
2. Stór steinhella, sem var hugsanlega hluti af sama mannvirki og hella nr. 3 og gólfskán nr. 4. 
3. Stór steinhella, 0,36 m löng og 0,11 m að þykkt. Hellan lá 1,94 m undir yfirborði ofan á gólfskán nr. 4 og er 

hugsanlega hluti af sama mannvirki og hella nr. 2.  
4. Svört gólfskán, blönduð viðarkolum. 
5. Gólfskán. Móaska og viðarkol. 
6. Far eftir viðarleifar, 17 cm breitt og 12 cm hátt, og sýndi líklega upprunalega stærð timburstokks. 
7. Timburstokkur, 12 x 8 cm í þvermál. Hugsanlega fótstykki undan timburgrind í húsi. Virtist hafa rýrnað frá 

upprunalegri stærð. 
8. Bönduð mold og móaska. 
9. Gólfskán, blönduð viðarkolum og móösku. 
10. Timburstokkur, 18 x 6 cm í þvermál. Virtist vera eldri en torfveggur nr. 1 en gæti átt við gólf nr. 5 eða 8. 
11. Gólfskán. Þetta lag og aðrar gólfskánir yfir því voru mjög þéttar og harðar í sér. 
12. Rauð móaska.  
13. Móöskudreif, blönduð viðarkolum og mold, fremur laus í sér. 
14. Gryfja. Hreyfð mold, blönduð mold og móösku.  



 

82 

 

15. Steinar í gryfjunni. Af ýmsum stærðum. 
16. Óhreyfð mold. 
17. Gröf. Hreyfð mold í gröf nr. 28.  
18. Trékista, nr. 28. 
19. Brún mold í austurbakka svæðis U9. 
20. Steinaröð á um 1,7 m dýpi í austurbakka svæðisins. Ofan á henni er svartleitt lag, blandað brúnu (dökku) 

torfi. Allt að 0,35 – 0,4 m þykkt. Steinaröðin lá ofan á svörtu 0,15 m þykku gólflagi. 
 

 

 

Mynd 23. Sniðteikning sem sýnir afstöðu neðstu mannvistarlaga á svæði U9. Sniðið sýnir að gólfskánir 
hafa hlaðist upp, hver af annarri og að þarna hefur því staðið íveruhús um alllangt skeið. (T-1987-25, 
G.Ó.). 

 

Byggingarsaga í norðurhlutanum virðist hafa verið eftirfarandi. Neðst voru mörg þynn 

móösku- og sótlög ofan á óhreyfðum jarðvegi. Ekki er hægt að fullyrða að þessi neðstu 

mannvistarlög séu gólfskánir en þau benda til þess að íveruhús hafi a.m.k. staðið þar mjög 

nálægt. Þá var líklega byggt hús sem hefur haft mjög þétt móöskugólf. Síðan virðist hafa verið 

reist timburhús, og fundust viðarleifar sem taldar eru vera úr því. Á síðari hluta notkunartíma 

hússins virðist það hafa fengið timburgólf. Timburveggur í því húsi virðist hafa staðið alllengi 

áður en hann var fluttur til. Utan við timburvegginn hafði verið grafin djúp hola en ekki er 

vitað hvert hlutverk hennar var. Hugsanlega hefur hún verið undirstaða fyrir stóra stoð. Ofan á 

hana var svo lagður trébiti og á hann hlaðið grjóti og torfi. Þetta hefur verið veggur um langan 
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tíma og bætt ofan á hann af og til. Öll þessi byggingarskeið sem hér hafa verið nefnd eru frá 

miðöldum. Eftir það kom langt tímabil þar sem erfitt er að henda reiður á aldur bygginga á 

svæðinu. Af mannvistarlögum í brotakenndu sniði má samt ráða að einhver byggð hafi jafnan 

verið til staðar. 

Á síðari hluta 17. aldar og á fyrri hluta 18. aldar virðist allmikil uppbygging hafa átt sér 

stað en miklar undirstöður húsa, veggjabrot og aðrar byggingarleifar fundust frá þeim tíma. 

Eftir miðja 18. öld hefur kirkjugarðurinn verið stækkaður austur fyrir kirkjuna en líkt og fyrr 

frá greinir þá lentu leifar gömlu bæjarhúsa vesturálmu konungsgarðsins innan hans.  

Uppgraftarsvæði 10 

Þegar grafið var fyrir nýjum undirstöðum fyrir tröppur Bessastaðakirkju í apríl 1987, var 

komið niður á kistuleifar og mannabein við vesturhorn þeirra. Svæðið sem var grafið upp 

norðan við kirkjutröppurnar var um 1,2 m á lengd, 0,8 m að breidd og 1,5 m. Þarna reyndust 

vera þrjár til fjórar grafir, sem munu vera nokkru eldri en kirkjan, sem byrjað var að reisa árið 

1870 (Finsen og Hiort, 1978:91).  

 Engar byggingarleifar fundust á þessu svæði. 

Uppgraftarsvæði 11  

Þegar grafið var fyrir olíutanki austan við svonefnda hjáleigu þann um miðjan september 1987 

kom í ljós óvenjulegt mannvirki sem gert var að hluta til úr múrsteinum, á um 0,3 m dýpi. 

Uppgraftarsvæðið var um 7,5 x 4 m, eða um 30 m2 að flatarmáli. Í ljós komu tvær raðir af 

múrsteinum. Þeir voru misstórir en flestir eru 22 x 10,5 x 4 cm að utanmáli. Þeir voru lagðir 

þversum upp á rönd og mynduðu þannig tvær samsíða rásir. Bilið á milli þeirra var 1,62 til 1,7 

m. Mælt frá miðju rásanna var millibilið 1,95 m. Raðirnar náðu út að endum uppgraftar-

svæðisins og hefur mannvirkið því verið a.m.k. 7,5 m langt (mynd 24).  

Í þessu sambandi er áhugavert að skoða hvort einhverjar upplýsingar sé að finna í 

ritheimildum, sem varpað geta ljósi á þessar minjar. Í lénsreikningum fyrir Bessastaði og 

Viðey er getið um eina kerru á tveimur hjólum þegar árið 1595 (ÞÍ.  Rtk. Y.1. Innistæðuskrá 

1597). Þetta mun vera ein elsta áþreifanlega heimild um slíkt farartæki á Íslandi, þó að í 

konungsbréfi frá 1562 sé lagt fyrir presta og prófasta sunnanlands að þeir skuli leggja til hesta 

og vagna til þess að greiða fyrir flutningi á brennisteini (Diplomatarium Islandicum XIII, 

1933-1939), þá getur reynst erfitt að færa sönnur á að þeir vagnar hafi í raun verið til staðar í 

landinu.  
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Árið 1647 er kerra með tveimur hjólum aftur talin til eigna í innistæðuskrá frá 

Bessastöðum og Viðey (ÞÍ. Rtk. Y.6. Fylgiskjöl með lénsreikningum 1647-1648). Líklega er 

þar um sömu kerru að ræða því hún er þá sögð gömul. Ef svo er hefur hún verið í notkun í 

rúm 50 ár. Þó ekki verði ráðið af heimildunum hvort kerran hafi verið í notkun í Viðey eða á 

Bessastöðum, þá verður að telja líklegra að hún hafi verið í notkun á Bessastöðum sé tekið 

mið af fornleifunum.   

Þrátt fyrir ofangreindar heimildir um að kerrur hafi verið til á Bessastöðum eða í Viðey í 

lok 16. aldar, er Lauritz Thodal yfirleitt eignað það að hafa fyrstur flutt til landsins kerru á 

tveimur hjólum. Hann var skipaður stiftamtmaður yfir Íslandi og Færeyjum árið 1770 og tók 

þá við búi á Bessastöðum. Hann var mikill framkvæmdamaður og lét m.a. slétta og girða 

túnið á Bessastöðum og gerði tilraunir með akuryrkju og kálgarðarækt. Hann flutti m.a. inn 

norskan plóg og tvíhjóla kerru til þess að nota við garðræktina á Bessastöðum (Oscar Clausen, 

1950:63-69; Einar Laxness, 1985:34-35). Thodal stóð einnig fyrir því að reisa nýja kirkju á 

Bessastöðum úr steini og hófst undirbúningur fyrir það verk árið 1774. Grípa þurfti til ýmissa 

nýstárlegra ráða til þess að flytja grjót og önnur aðföng á staðinn. Í gögnum um smíði 

kirkjunnar kemur m.a. fram að smíðaður hafi verið traustur hjólsleði fyrir þungaflutninga og 

að steinarnir sem dregnir voru úr túninu voru flestir svo stórir, að það þurfti tvo hesta og allt 

að tólf verkamenn að draga þá á hjólsleðanum. Árið 1775 var svo keypt ný kerra frá 

Kaupmannahöfn til að aka grjóti heim að kirkjunni. Hjólsleðinn brotnaði svo undan þungu 

fargi árið 1778. Hans er samt aftur getið árið 1882 við flutninga á pommerskum stórviði (Jón 

Þ. Þór et al., 2008:17-24). Tímasetning kerruhússins virðist að mörgu leyti falla ágætlega að 

veru frumkvöðulsins og athafnamannsins Lauritz Thodahl á Bessastöðum, og því ekki alveg 

fráleitt að eigna honum þetta mannvirki.  

Ekki er hægt að fullyrða að múrsteinshúsið sé eins gamalt og elsta heimildin um kerrueign  á 

Bessastöðum segir til um, þó ekki sé hægt að útiloka það með öllu. Að frátöldu broti úr 

stórum kvarnarsteini, sem var við vestari múrsteinaröðina, fundust engir aldursgreinanlegir 

gripir í þessari tóft, svo ekki var hægt að nota þá til að aldursgreina húsið. 

Kvarnarsteinninn er reyndar mjög áhugaverður. Hann er innfluttur, úr erlendu flögubergi um 

0,6 m í þvermál og allt að 0,2 m að þykkt. Þetta er helmingur af efri hluta steinkvarnar. 
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Mynd 24. Flatarteikning af svæði U11 (K) og ætluðu vagn/kerruhúsi (kort G.Ó.).  
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Steinninn (BES-1987-1184) er of stór til að geta hafa verið notaður sem venjuleg 

handkvörn, og því er nokkuð freistandi að álykta að hann hafi upphaflega verið notaður í 

mylluhúsi því sem sagt er að hafi verið í norðurálmu konungsgarðsins. Mylluhúsið hefur 

sennilega verið í notkun á síðari hluta 17. aldar og hugsanlega fram á fyrri hluta 18. aldar. 

Kvarnarsteinninn er því líklega frá þeim tíma, því ekki mun vera getið um annað mylluhús á 

Bessastöðum eftir það. Hann var þá orðinn mjög slitinn og er líklegast að þegar hann brotnaði 

hafi notkun mylluhússins verið hætt. Helmingur steinsins hefur svo endurnýttur í vagnhúsinu 

eftir að kvarnarsteinninn brotnaði. 

Velta má fyrir sér hvert hlutverk kvarnarsteinsbrotsins var á þeim stað sem það fannst. 

Brotið stóð við innbrún vestari múrsteinaraðarinnar. Hugsanlega hefur það verið notað sem 

eins konar þrep til að eiga auðveldara með að stíga upp í kerruna. Það er þó ekki að öllu leyti 

sannfærandi, vegna þess að þrepið lá innan hjólfaranna. Þó má e.t.v. hugsa sér að það hafi 

verið staðsett framan við kerruna, þegar hún var komin á sinn stað innst í vagnhúsinu. 

Ef litið er til heimilda utan Bessastaða þá benda fáein dæmi til þess að vagnar hafi verið 

notaðir á Íslandi alveg frá söguöld. Í Víga-Glúmssögu 23. kafla og í Njálssögu 91. kafla er 

greint frá því að særðir menn eða látnir hafi verið lagðir í vagna og þeim ekið þannig heim á 

bæ. Á fyrri hluta 18. aldar segir að á Þingeyraklaustri hafi verið svo stórt og hátt hlið inn í 

húsagarð staðarins, að ríðandi maður gat rétt náð með svipu yfir bitann og að hægt var að aka 

meðalstórum vagni inn um minni dyr sem voru á vængjahurðum hliðsins (Ólafur Gíslason, 

1916:59). Þetta hlýtur að hafa verið glæsilegasta hlið landsins, og er fróðlegt að bera það 

saman við teikninguna af hliðinu á Bessastöðum (mynd 31). Athyglisverðust er þó frásögn 

Páls Vídalíns sem segir að „Vagnabúr heitir enn í dag í biskupsstólnum Hólum, og vagnbraut 

heitir í Akraskjölum í Skagafirði það sem í öðrum er akbraut kallað, ...“ (Páll Vídalín, 

1854:596). Samkvæmt því má ætla að vagn eða vagnar hafa verið geymdir í húsi sem nefnt 

var vagnabúr, og að til hafi verið vegir fyrir vagna, sem nefndust akbrautir. 

3. Gripir 
Um 1300 gripir fundust á Bessastöðum 1987. Flestir þeirra voru hversdagshlutir sem geta varpa 

nokkru ljósi á daglegt líf og umhverfi ábúenda á staðnum. Nokkrir fundir verða þó að teljast 

óvenjulegir, og sjaldgæft að finna á venjulegum sveitabæjum. Þeir endurspegla hlutverk 

Bessastaða sem höfðingja-, og stjórnsýslusetur. Þar má t.d. telja leifar af fallbyssu, byssukúlur úr 

blýi og byssutinnu. Einnig má nefna brot úr kakalofnum, járnofnum, steindum rúðum, 

múrsteinum og austurlensku postulíni frá 18. öld, sem allt eru gripir sem finnast yfirleitt aðeins á 
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höfðingjasetrum eða stórbýlum (sjá t.d. Mjöll Snæsdóttir, 2009:76; Ragnheiður Traustadóttir, 

2009; Guðmundur Ólafsson, 2010).  Einnig er áhugavert að bera fundna gripi saman við 

innistæðuskrár frá Bessastöðum (ÞÍ. Rtk. Y.1. Innistæðuskrá 1595-97 og 1597-1602; ÞÍ. Rtk. 

Y.2. Innistæðuskrá 1606-1615; ÞÍ. Rtk. Y.6. Innistæðuskrá 1647-1648). Þá sést hve lítið hefur í 

raun fundist við uppgröftinn af því sem þótti einhvers virði á bænum. Ýtarleg fundaskrá er 

aðgengileg í gagnagrunni Intrasis og í Sarpi: menningarsögulegu gagnasafni minjasafna, (Frosti 

F. Jóhannsson, 2009; Guðmundur Ólafsson, 2010). Hér skal þó drepið á nokkrar helstu tegundir 

gripa sem fundust 1987 og einnig gripi sem telja má óvenjulega eða sérstaka.  

Flestir fundnir munir, eða um 60%, voru brot úr leikerjum. Aðallega er um að ræða ílát 

úr rauðleir frá 17. – 19. öld, s.s. þrífættir pottar, pönnur, föt og skálar. Eitt leirkerabrot fannst 

frá 15. öld. Allmikið fannst af diskum úr hvítum enskum jarðleir frá 17., 18. og 19. öld. Í 

húsum konungsgarðs frá 18. öld fundust nokkur brot af japönsku postulíni frá því um 1660 – 

1725 og af kínversku postulíni frá um 1680 – 1800. Austurlenskt postulín var annars sjaldgæft 

á Íslandi nema á helstu stórbýlum. Fjallað hefur verið sérstaklega um leirker frá Bessastöðum 

í þremur ritum (Smith, 1987; Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1996; Sigríður Þorgeirsdóttir, 2009). 

 Nokkrar leirflísar fundust úr kakalofnum, en heimildir eru um kakalofna á Bessastöðum 

frá 16. öld (Guðmundur Ólafsson, 2010). Eitt elsta brotið (BES-1987-708) er frá síðari hluta 

16. aldar. Það er úr rauðum leir, óglerjað, og á framhlið flísarinnar hefur verið myndmótív, 

sem talið er hafa tilheyrt þekktri myndröð sem nefnist ,,Glataði sonurinn“. Aðrar leirflísar sem 

fundust eru grænglerjaðar (BES-1987-555) frá 16. – 17. öld. Kakalofnar voru afar dýrir og 

hafa aðeins fundist á fáeinum stórbýlum höfðingja hér á landi. Flísarnar eru líklega danskar 

eða þýskar (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1996:62-63; Ragnheiður Traustadóttir, 2009:25). 

 Þrátt fyrir fjölbreytilegt safn innfluttra leirmuna, sem bendir til nokkurs ríkidæmis, er 

athyglisvert að sjá að mörg brot úr ílátum úr leir eða postulíni sýndu að þau höfðu verið spengd 

aftur saman með koparþræði, eftir að hafa brotnað, til þess að hægt væri að nota þau áfram. Það 

er vísbending um að reynt var að nýta alla hluti eins lengi og kostur var og að engu var hent fyrr 

en útséð var um að hægt væri að laga þá. Þetta var alsiða hjá öllum almenningi og sýnir að þrátt 

fyrir að þarna byggju valdamestu menn landsins, þá var engu hent að óþörfu. Gripirnir benda því 

ekki til yfirgengilegs munaðar eða bruðls á veraldlegum hlutum hjá ábúendum Bessastaða. 

Einnig vakti athygli að í samanburði við fundafjölda frá öðrum höfðingjasetrum, t.d. á 

biskupssetrunum á Hólum og í Skálholti, sem rannsökuð hafa verið á undanförnum árum, 

fundust tiltölulaga fáir ríkmannlegir gripir við uppgröftinn á Bessastöðum. (Smith, 1987; Mjöll 

Snæsdóttir og Lucas, 2007; Mjöll Snæsdóttir, 2009; Ragnheiður Traustadóttir, 2009). Að hluta til 



 

88 

 

skýrist það þó af eðli uppgraftarins, sem neyðaruppgraftar, þannig að ekki voru tök á því að sigta 

jarðlög eða hirða alla hluti. Hugsanlega má þó að einhverju leiti rekja þetta til þess að á 

Bessastöðum bjó oft venjulegt fólk, sem sá um búið í fjarveru embættismenn konungs, sem oft 

dvöldu bara á Íslandi yfir sumarmánuðina.  

 Eitt leirbrot skar sig úr frá öðrum brotum, vegna þess að það virðist tilheyra 

framleiðsluferli leirkera, en ekki fullbúins hlutar. Brot sem var lagt á milli potta til að halda þeim 

aðskildum við glerjun í verksmiðjunni. Glerungur hefur runnið af kerinu yfir á brotið sem festist 

síðan við kerið við brennslu. Afar óvenjulegt er að finna svona brot fyrir utan verksmiðjurnar því 

að þau voru yfirleitt fjarlægð áður en leirkerin voru seld (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2009). Þetta 

gæti verið vísbending um að annars flokks varningur hafi verið fluttur til Íslands, eða að leirker 

hafi hugsanlega verið keypt beint frá verksmiðju og flutt til Íslands (Guðmundur Ólafsson, 

2010).  

Rúmlega 100 brot úr krítarpípum fundust á Bessastöðum, aðallega innflutt frá Hollandi. 

Fundust þau að mestu við landfógetabústað konungsgarðsins. Fáein brot eru frá 17. öld en 

flest eru þau frá 18. öld. Elstu pípurnar voru með fremur litlum haus, enda tóbakið dýrt í 

upphafi. Pípuhausarnir stækkuðu síðar, eftir því sem tóbak lækkaði í verði. Krítarpípur voru 

viðkvæmar og brotnuðu oft. Í sparnaðarskyni var farið að steypa pípukóng og legg sitt í hvoru 

lagi. Dæmi um flestar ofangreindar pípugerðir fundust á Bessastöðum. Athyglisvert er þó að 

óvenju fáar skreyttar krítarpípur fundust á Bessastöðum (Smith, 1987). Það bendir aftur til 

þess að flestir ábúendur Bessastaða hafi ekki tilheyrt höfðingjastétt, heldur verið almennir 

bændur og búalið (Guðmundur Ólafsson, 2010). 

 Allmikið safn af flöskubrotum og mjög fínum vínglösum fannst við uppgröftinn. Á slíkur 

varningur vart sína líka á íslenskum bæjum og er því merki þess að Bessastaðir var 

höfðingjasetur á ákveðnu tímaskeiði en ekki venjulegt bændabýli. Vínglösin eru líklega 

upprunnin frá Þýskalandi. Þetta eru glös úr mjög þunnu grænleitu gleri. Að minnsta kosti tvær 

gerðir af gömlum fágætum vínglösum hafa fundist. Annars vegar er um að ræða drykkjarglös 

sem voru látin ganga manna í millum í veislum og nefnast „passglös“ á norðurlandamálum en 

hafa verið nefnd passaglös eða mælipyttlur á íslensku (Konráð Gíslason, 1851; Jón Ólafsson, 

1946:81). Þetta voru há og mjó drykkjarglös, ýmist hringlaga eða með köntuðum hliðum og voru 

eins konar mæliglös fyrir drykkjuna. Það sem einkenndi glösin voru ábræddir rifflaðir 

glerþræðir, sem lagðir voru lárétt utan á glasið með jöfnu millibili. Þessi drykkjarglös munu hafa 

verið notuð til að iðka eins konar samkvæmisdrykkju. Hún á að hafa farið þannið fram að sá sem 
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fékk glasið rétt til sín í veislu, átti að drekka niður að næsta bili, eða striki á glasinu, og rétta 

síðan glasið áfram til næsta manns. Ef hann drakk of mikið (fór yfir strikið) varð hann að drekka 

niður að næsta bili. Þetta var kallað að drekka passa. Passaglös munu hafa verið í notkun frá 16. 

öld fram á 18. öld, einkum í Þýskalandi, Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi og Eistlandi (Sigfús 

Blöndal, 1920-1924:621; Steenberg og Simmingsköld, 1958; J. Paul Getty Museum, 2010). 

 Önnur tegund fínna vínglasa sem fundust á Bessastöðum nefnast „remmare“ á norrænum 

málum eða ,,röhmer“ þýsku. Þau eru með víðum holum fæti og hliðar glasanna eru skreyttar að 

utan með ábræddum glerdoppum sem minna á ber. Þessi glös munu hafa verið notuð frá 16. öld 

(Steenberg og Simmingsköld, 1958:65-67; Bengtsson, 1971:49-53). Ekki hefur fundist nein 

heimild um notkun slíkra drykkjarglasa á Íslandi eða hvort sérstakt heiti var til yfir þau á 

íslensku. 

Í mannvistarlögum frá 15. eða 16. öld fannst brot úr lítilli glerskál með upphleyptu 

munstri (BES-1987-823). Skálin hefur auðsjáanlega verið mjög fín og er með elstu 

glerskálum sem fundist hafa á Íslandi, og hefur vafalaust tilheyrt embættismönnum konungs á 

staðnum, eins og áðurnefnd vínglös. Einnig má nefna litla marglita glerperlu úr bláu, rauðu og 

hvítu gleri frá 16. - 18. öld, líklega hollensk að uppruna, er líka í hópi athyglisverðra og 

dýrmætra gripa frá Bessastöðum, sem benda til höfðingjaeignar. Gerð hennar er flóknari en 

gengur og gerist um perlur sem fundist hafa á Íslandi frá þessum tíma og önnur slík hefur ekki 

enn fundist á landi (Elín Ósk Hreiðarsdóttir, 2005:174-175).   

Allmörg brot úr litlum lyfjaflöskum fundust á Bessastöðum. Nokkrar flöskur voru 

heillegar og sumar alveg heilar. Þær eru flestar frá 17., 18. og 19. öld og sumar tengjast 

hugsanlega því að á Bessastöðum var fyrsta aðsetur landlæknis og lyfjasala á árunum 1760 - 

1763, áður en Nesstofa var reist (Einar Laxness, 1985:32). Ein flaska var enn með korktappa í 

og leifar af vökva í botni þegar hún fannst. Tekið var sýni úr vökvanum með því að stinga 

sprautunál í gegn um tappann, og gerð á því spectrophotometer (ljósgleypnimæli) greining. 

Vökvinn í flöskunni reyndist vera sambland af olíu, fitu og vatni. Efnagreining leiddi síðan í 

ljós að um var að ræða jurtafitu, hugsanlega af jarðhnetuolíu. Því miður fékkst ekki 

nákvæmari greining á samsetningu vökvans eða vísbending um til hvers hann hefði verið 

notaður (Jakob Kristinsson, 1993; Jóhannes Þorkelsson og Guðmundur Guðmundsson, 1993).  

  Á Bessastöðum fundust mörg brot úr glerrúðum íveruhúsa, líklega frá fyrri hluta 18. 

aldar. Yfirleitt var um að ræða grænleitt handblásið gler frá um 1 mm að þykkt. Glerrúður 

voru á þeim tíma afar sjaldgæf munaðarvara sem voru næstum eingöngu notaðar í kirkjum og 
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á fáeinum höfðingjasetrum. Afskorningar af glerjum sýna að rúðurnar hafa verið fluttar inn 

sem hráefni og verið skornar til á staðnum. Á þessum tíma voru rúður búnar til með þeim 

hætti að glerið var handblásið í sívalning sem skorinn var upp og látinn fletjast út á borði eftir 

að endarnir höfðu verið skornir af (Steenberg og Simmingsköld, 1958). Brot af glerrúðu sem á 

voru málaðar myndir og textar fundust í sendnu yfirborði konungsgarðsins á svæði U6. Hægt er 

að lesa orðin "Dominus Mihi Adiu...", sem mun merkja "Drottinn hjálpi mér..." Af orðum 

textans að dæma hefði mátt ætla að þessi gluggi hefði verið í kirkju. Fundarstaður hans, innan 

konungsgarðsins, bendir hins vegar til þess að hann hafi komið úr húsi landfógeta frá 1650-

1720, eða Bessastaðahúsi frá 1721 - 1760. Þessi fundur bendir að minnsta kosti til þess að 

rúður í bústöðum höfðingja hafi getað verið skreyttar myndum og guðrækilegum textum, eins 

og í kirkjunum. Í úttektum og á samtímateikningum af þessum byggingum sést að þær eru 

með glergluggum. Rúðurnar voru festar í blýramma (Guðmundur Ólafsson, 1987:348; 2010).  

Flestir járngripir sem fundust eru frá 18. og 19. öld. Járnið var að jafnaði afar illa farið af 

ryði. Einkum er um að ræða hluti sem ætlaðir voru til daglegs brúks, svo sem naglar af 

ýmsum stærðum, exi, hamarshaus, hnífur, skálavog, skeifur, sylgja, öngull. Óvenjulegasti 

járngripurinn var hluti af fallbyssu frá 15. eða 16. öld (BES-1987-200), sem fannst á svæði 

U6. Hún er frá svipuðum tíma og fallbyssan sem fannst hjá Skansinum árið 1888, en ekki af 

sömu gerð (Halldór Baldursson, 1991; Guðmundur Ólafsson, 2010). 

Nokkrir gripir fundust úr blýi. Nefna má byssukúlur, umgjarðir eða rammar utan um 

glerrúður og sökkur. Þá má nefna vörumerki úr blýi frá 17. öld. Fuglsmynd virðist stimpluð á 

hlið þess. Á bakhlið má greina fyrstu þrjár tölurnar í ártali: 163x. Síðasti tölustafurinn er 

ólæsilegur en þetta sýnir samt að innsiglið er frá þriðja áratug 17. aldar. Klæðastrangar voru 

oft innsiglaðir með þessum hætti sem tákn um að klæðið uppfyllti ákveðið gæðamat. 

Allmargir gripir fundust úr steini. Flestir eru úr íslensku grjóti, svo sem kvarnarsteinar, 

fiskasleggjur, kljásteinar og einn legsteinn. Legsteinninn (BES-1987-801) er úr íslensku 

hraungrjóti. Á framhlið hans er höggvið vandað krossmark. Hann er all óvenjulegur að gerð 

og ekki er vitað til að fleiri sambærilegir legsteinar hafa fundist á Íslandi. Nokkrir eru úr 

steintegundum sem hafa verið flutt inn, svo sem brýni, kvarnarsteinar og tinnumolar sem hafa 

verið notaðir til eldsláttu eða í byssur.  

Á gólfi landfógetabústaðar lá heill kvarnarsteinn (BES-1987-1183) og umhverfis hann 

voru viðarleifar sem geta hafa verið af kassanum utan um steininn. Nokkur brot höfðu verið 

endurnýtt og lögð sem hellur í gólf. Hér að framan var greint frá broti úr stórum kvarnarsteini 
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(BES-1987-1184), úr innfluttu flögubergi, sem fannst í kerruhúsi þar sem hann hafði að 

líkindum verið endurnýttur sem þrep eða stoðarsteinn. Nýleg rannsókn á kvarnarsteinum á 

Bessastöðum sýndi m.a. að þeir eru afar fjölbreyttir að gerð (Hrdy, 2009). 

Á Bessastöðum fundust nokkrar gerðir múrsteina. Þeir eru mismunandi bæði hvað varðar 

stærð, þykkt og lit. Flestir eru 19,5 x 9,8 x 4,5 cm eða 22 x 10,5 x 4,5 cm að ummáli. Þeir 

fyrrnefndu eru óvenju þunnir og virðist tilheyra byggingum frá um 1700 og fyrri hluta 18. 

aldar. Þeir síðarnefndu eru svonefndir Flensborgarsteinar. Þá eru múrsteinar af öðrum 

stærðum t.d. 23,5 x 12 x 7 cm, sem gætu hafa verið af gerð sem nefna má hallarsteina 

(slottstegel). Þeir voru framleiddir frá um 1750 og gætu því hafa verið fluttir inn til að nota í 

Bessastaðastofu. Í kostnaðaráætlun frá 1736, sem gerð var vegna viðgerða á þáverandi 

íbúðarhúsi, eru m.a. taldir upp 6000 skánskir múrsteinar (Finsen og Hiort, 1978:51). Sérstök 

greining á hinum mismunandi gerðum múrsteina frá Bessastöðum hefur ekki farið fram en 

lausleg athugun bendir til þess að algengasta gerð múrsteina á Bessastöðum hafa verið 

Flensborgarsteinar sem voru algengir á 17. og 18. öld (Jessen, 1987, munnl. upplýsingar; 

Arbin og Bergstrand, 2004:21).  

Múrsteinarnir sem fundust á Bessastöðum voru oftast rauðbrúnir eða gulir að lit en sumir 

voru dökkrauðir. Liturinn fór eftir því hvort þeir voru gerðir úr rauðleir eða bláleir og 

mismunandi hlutfalls járnsambanda og kalks í leirnum. Eins hefur hitastig við brennslu áhrif á 

hvaða lit múrsteinarnir fá (Johannesen og Möller, 1974:148-150; Mollerup, 1980:67).  

Undir Bessastaðastofu, í uppfyllingu, fannst byggingarefni frá fyrstu gerð stofunnar, m.a. 

voru þar leifar af grænmáluðu veggfóðri sem gæti verið leifar af samskonar dúk og Magnús 

Gíslason vildi fá árið 1765 til að veggfóðra stofurnar hjá sér; leifar af munstruðu gifsskrauti 

sem hefur verið til skrauts í lofti eða við loft. Einnig voru þar leifar af múrhúð innan af 

veggjum með upprunalegri málningu á í nokkrum litum. Flest múrbrotin eru ljósblá, dökkblá, 

blágrá eða brúnleit að lit. Á einu múrbroti var grænn grunnlitur en ofan á hann voru málaðar 

tvær mjóar línur, önnur svört og hin blá, sem bendir til að veggir hafi verið skreyttir með 

mynstri í mismunandi litum, a.m.k. í sumum herbergjum hússins. Heimildir um veggfóður 

gifsskraut og liti á veggjum í Bessastaðastofu er m.a. að finna í lýsingu sem fjallað er um á 

bls. 23-24. Múrhúðunin sýndi að algengustu litir á veggjum voru ýmis tilbrigði af bláum og 

brúnleitum litum.  

Fáeinir gripir fundust úr bronsi, m.a. hnappar, títuprjónar, brot úr eirpottum, eins og taldir 

eru upp í úttektum, og brot af armi ljósahjálms, sem er líklega frá 15. eða 16. öld.  
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Nokkrir bútar fundust úr leðri, aðallega úr skóm og beltum frá 18. til 19. öld. 

Allmargir textílar fundust við uppgröftinn. Flestir eru frá 18. og 19. öld. Bæði er um að 

ræða vaðmálsbúta úr íslenskri ull og innflutt efni af ýmsum gæðaflokkum.  

Við uppgröftinn  á Bessastöðum fannst mjög mikið af dýrabeinum. Samanlagður fjöldi 

beina frá árunum 1987-1990 er um 16.557. Þessi bein voru skráð og grófflokkuð til tegunda af 

bandarísku dýrabeinafræðingunum Thomas McGovern og Thomas Amorosi, en hafa ekki 

verið tekin til sérstakrar úrvinnslu. Frumniðurstöður benda m.a. til þess að á miðöldum sé 

óvenju hátt hlutfall stórgripabeina á Bessastöðum, miðað við það sem síðar varð. Úr yngri 

lögum uppgraftarins fundust m.a. rostungsbein og leggur úr ísbirni. Thomas Amorosi fjallar 

nánar í doktorsritgerð sinni um dýrabeinin frá Bessastöðum. Þar er yfirlit yfir bein úr fuglum 

sem fundust árin 1987-1988 og önnur dýrabein sem fundust á árunum 1989-1990. (Amorosi, 

Buckland, Ólafsson og Skidmore, 1992; Amorosi, 1996:335-238 og 724-725). 

Einn athyglisverðasti gripurinn sem 

fannst við uppgröftinn er lítil stytta úr beini, 

líklega hvalbeini (mynd 25,  BES-1987-798). 

Hún sýnir mann í síðum, aðskornum frakka 

eða kápu, sem er opin að framan. Á höfði ber 

hann þríhyrndan flatan hatt. Hár hans er sítt 

og oddmjó hakan bendir til þess að hann sé 

með hökutopp. Hann er með stór kringlótt 

augu og breiðan munn. Ekki mótar sérstak-

lega fyrir nefi. Hendur vantar á hliðarnar. 

Hann hefur haft fætur en þeir hafa brotnað af, 

hægri fótur alveg upp við kápuna. Af útlitinu 

að dæma virðist hann vera klæddur sam-

kvæmt tísku 18. aldar. Hugsanlega er þetta 

taflmaður eða leikfang, en styttan er tálguð 

þannig að hún líktist embættismanni frá 18. 

öld, og hún verður þannig eins konar tákn-

gerfingur fyrir konungsgarðinn. Beinkarlinn 

fannst á hellulögðu gólfi húss á svæði U6, 

sem var líklega í notkun á árabilinu 1721 til 1760.   

Mynd 25. Útskorinn karl úr beini (BES-1987-
798). Teikningin sýnir hann frá hlið, framan frá 
og að neðan (T-1987-44. Teikning Eavan 
O’Dochartaigh). 
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4. Teikningar og úttektir frá 18. og 19. öld 

Hér skal nú gerð grein fyrir öllum helstu byggingum sem þekktar eru af 18. aldar teikningum 

og úttektum frá Bessastöðum. Þessar heimildir verða notaðar til að reyna að fá sem gleggsta 

mynd af hverju húsi fyrir sig og jafnframt kannað hvort hægt sé að sannreyna heimildagildi 

þeirra, bæði með innbyrðis samanburði og eins með samanburði við minjarnar sem fundust 

við uppgröftinn.  

 

Mynd 26. Grunnteikning af húsum konungsgarðsins í nærmynd. Í skýringartexta á teikningunni segir 
m.a.: A) Bústaður amtmanns. B) og C) eru tóftir húsa sem áður tilheyrðu amtmanni. D) Hús heimilisfólks 
amtmanns. E) Hús þar sem áður var mylla. F) Bústaður landfógeta. G) Kirkja heilags Nikulásar. h) 
Inngangur í konungsgarðinn. i) Dyr inn í hús amtmanns. k) Dyr inn í mylluhúsið. l) Dyr inn í hús 
heimilisfólks amtmanns. m) Dyr inn í hús landfógeta. o) Litlar dyr inn í kirkju. Efst til vinstri sést að 
mælikvarðinn er í dönskum álnum (ÞÍ. Teikn. 6/1. Bessastaðir, um 1720. Hluti af uppdrætti. Ljósm. 
Þjóðskjalasafn Íslands). 

Mál og lýsingar á húsum konungsgarðsins 

Árið 1720 var teiknaður uppdráttur af konungsgarðinum á Bessastöðum (t.d. myndir 3 og 26). 

Hann er merkilegur fyrir margra hluta sakir. Þetta er ekki aðeins elsta teikning sem til er af 

Bessastöðum, heldur mun þetta jafnframt vera elsti uppdráttur sem þekktur er af íslenskum 

húsum sem mæld eru upp í tilteknum mælikvarða. Uppdrátturinn hefur að öllum líkindum verið 

gerður til þess að sýna fram á hrörlegt ástand húsa konungsgarðsins. Hann er því einstök heimild 

um húsaskipan á Bessastöðum á fyrri hluta 18. aldar, ekki síður en um ástand staðarhúsanna. 

Uppdrátturinn sýnir innbyrðis afstöðu bæjarhúsanna bæði í grunnmynd og í fjarvídd frá hlið. Efst 
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til vinstri er mælikvarði sem sýnir danskar álnir. Ýmis smáatriði benda til þess að uppdrátturinn 

sé dreginn upp samkvæmt mælingum sem gerðar voru á staðnum. Hreinteikning gæti þó 

hugsanlega hafa verið gerð eftir lauslegum skissum af teiknara í Kaupmannahöfn, eins og síðar 

verður komið nánar að. Uppdrátturinn auðveldar mjög allan skilning og túlkun á 

úttektarlýsingum á staðnum og er jafnframt ómetanleg heimild þegar kemur að því að túlka hinar 

flóknu fornleifar sem fundust við uppgröftinn á þessu svæði. Áhrif hans eru mikil því án hans er 

líklegt að minjarnar hefðu verið túlkaðar með einhverjum öðrum hætti.  

 Hér verður fjallað sérstaklega um hvert hús fyrir sig á áðurnefndum Plan og Prospect 

uppdrætti frá 1720 og reynt að lýsa nákvæmlega því sem sést á henni. Einnig er birtur 

skýringartexti sem kemur þar fyrir ásamt úttektarlýsingu sem gerð var árið 1717 eða þremur 

árum áður en teikningin var gerð.  

Á uppdrættinum er mælikvarðinn tilgreindur sem danskar álnir. Til þess að fá marktækar 

tölur við samanburð á lengdar- og breiddarmálum, afstöðu og hlutföllum Bessastaðahúsa á 18. 

öld við niðurstöður uppgraftarins var nauðsynlegt að breyta dönsku málunum yfir í metra og 

sentímetra. Í því skyni var lengd og breidd allra einstakra byggingarhluta á flatarteikningu 

konungsgarðsins mæld nákvæmlega í dönskum álnum og málin sett upp í töflu, þar sem 

tölurnar voru jafnframt umreiknaðar í metrakerfið (tafla 1).  

Dönsk alin er 62,77 cm. Út frá þessum málum var síðan reiknað flatarmál einstakra 

herbergja og húsa.  

Frægur loftsalur amtmannsins er um 35 m2 að grunnfleti en hann hafði reyndar tvær hæðir 

og ris til umráða. Þegar amtmannsálman var öll uppistandandi var hún um 135 m2. 

Suðurálma, með vistarverum þjónustufólks og eldhúsi amtmannsins var um 83 m2. 

Norðurálma, sem í voru skemmur og mylluhús, var um 80 m2. Landfógetabústaðurinn var um 

126 m2. Samkvæmt teikningunni var því heildarflatarmál húsa konungsgarðsins rúmir 425 m2.  

 Á uppdrættinum sést að bæjarhúsum konungsgarðsins er raðað saman í fjórar álmur sem 

mynda ferhyrning með húsagarði í miðjunni. Þessi niðurröðun bæjarhúsa, sem er dæmigerð fyrir 

danska bóndabæi (Jensen, 1915:638), mun að öllum líkindum hafa orðið til þar á 16. og 17. öld 

(Brogaard, 1980:40-48). Til þessa hefur almennt verið talið að þessi bæjargerð hafi ekki verið til 

annars staðar á íslenskum bæjum (sjá t.d. Hörður Ágústsson, 1998b). Vestan við bæjarhúsin er 

timburkirkja sem snýr í austur – vestur. Kirkjugarður er í kring um kirkjuna, girtur af með grasi 

gróinni garðhleðslu sem nær að austurgafli kirkjunnar. Hér að neðan verður gerð ítarleg greining 

á byggingunum sem sjást á uppdrættinum . 
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Mál á konungsgarði - samkvæmt teikningu 1720 Mál samkvæmt úttekt 1717 Samkvæmt minjum 

Konungsgarður 
Lengd 
álnir 

Breidd 
álnir 

Lengd 
metrar 

Breidd 
metrar 

Fer-
metrar 

Lengd 
álnir 

Breidd 
álnir 

Lengd 
metrar 

Breidd 
metrar 

Fer-
metrar 

Lengd 
álnir 

Breidd 
álnir 

Lengd 
metrar 

Breidd 
metrar 

Hús A. Amtmannshús/loftsalur 8,5 10,0 5,3 6,3 33,5 8,0 11,5 5,0 7,2 36,2         
Hús A. Amtmannshús, útskot 2,8 1,5 1,8 0,9 1,7                   
Hús A Amtmanshús heildarflötur         35,1                   
Hús B. Amtmannsálma, suðurhluti 11,0 10,0 6,9 6,3 43,3 12,0 11,5 7,5 7,2 54,4         
Hús C. Amtmannsálma, 
norðurhluti 14,5 10,0 9,1 6,3 57,1 15,5 11,5 9,7 7,2 70,2         
Hús A-C. Amtmannsálma samtals 34,5 10,0 21,7 6,3 135,6 35,5 11,5 22,3 7,2 160,9 44,6   28,0   
Hús D. Suðurálma, þjónustufólk 26,5 7,5 16,6 4,7 78,3                   
Hús D. Suðurálma, útskot 2,5 5,0 1,6 3,1 4,9                   
Hús D Suðurálma, heildarflötur* 29,0 7,5 18,2 4,7 83,2 35,5 9,0 22,3 5,6 0,0   7,2   4,5 
Hús E. Norðurálma 29,0 7,0 18,2 4,4 80,0 26,0 7,0 16,3 4,4 71,7   8,0   5,0 
Hús F. Landfógetabústaður** 24,0 13,0 15,1 8,2 122,9 32,0 8,5 20,1 5,3 107,2 27,1   17,0 8,5 
Hús F. Útskot eða forstofa. 4,5 2,0 2,8 1,3 3,5                   
Hús F með útskoti          126,5                    
Húsagarður, grunnflötur 29,0 20,0 18,2 12,6 228,5           31,5 30,3 19,8 19,0 
Hlið inn í húsagarð. Breidd hliðs.   3,8   2,4                     
Hús G. Kirkja kór 5,5 10,5 3,5 6,6 22,8                   
Hús G. Kirkjuskip 24,0 12,0 15,1 7,5 113,5                   
Hús G. Kirkja S-armur 7,5 5,5 4,7 3,5 16,3                   
Hús G.Kirkja N-armur 7,5 5,5 4,7 3,5 16,3                   
Hús G. Kirkja. Heildarflatarmál         168,7                     
Bil milli kirkju og amtmannsálmu 7,5   4,7                       
Sjóbúð           12,0 7,0 7,5 4,4 33,1         
Fermetrafjöldi húsa A - F:         425,3                   
Öll mál eru reiknuð út frá danskri alin (62,77 cm) og rúnnuð af.            
*Hús D s-álma, ef húsið nær yfir F 42,0 7,5 26,4 4,7 124,1           
**Hús F. Ef húsið endar við s-
álmu 17,0 13,0 10,7 8,2 87,1           

Tafla 1. Helstu mál á húsum konungsgarðsins á Bessastöðum, samkvæmt uppdrætti frá 1720, úttekt frá 1717 og samkvæmt fornleifum.  
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Húsin sem eru til hægri á teikningunni í vesturálmu konungsgarðsins, eru leifar 

amtmannsbústaðarins (A-C). Þetta hafa upphaflega verið þrjú sambyggð hús. Hið eina sem eftir 

stendur af þeim er miðhlutinn, sem er úr timbri (A). Búið er að rífa byggingarnar sem þar stóðu 

beggja vegna og auðar tóftir standa þar opnar (B og C). Bústaður landfógeta er til vinstri á 

teikningunni merktur (F). Fremst á myndinni í norðurálmunni (E) eru skemmur og þar á meðal 

svonefnt mylluhús. Í suðurálmunni (D) var aðsetur þjónustufólks amtmanns. Kirkjan (G) til 

vinstri er beint á móti loftsalnum (mynd 3).  

 Mjög ítarleg úttekt var gerð á húsakosti Bessastaða árið 1717. Hún er í fylgiskjali með 

bréfi Rabens stiftamtmanns 15. okt. 1720 (ÞÍ. Rtk. 

3.6. Úttekt 17. september 1717). Í henni koma 

fram afar mikilvægar upplýsingar um húsakostinn 

sem nauðsynlegt er að skoða í samhengi við 

uppdráttinn frá 1720. Hér að neðan verður það 

gert og er texti úttektarinnar felldur inn í viðkom-

andi umfjöllun um hvert hús fyrir sig. Settar voru 

inn millifyrirsagnir og mál í metrum innan sviga á 

eftir uppgefnum málum í álnum og gengið út frá 

því að dönsk alin sé 62,77 cm löng. Birt er 

nærmynd af hverjum byggingarhluta sem sýndur 

er á Plan og Prospect uppdrættinum. Skýringar-

textinn fyrir einstakar byggingar og byggingar-

hluta, sem birtist hægra megin á uppdrættinum, 

er notaður sem myndatexti við mynd af 

viðkomandi byggingu.  

Álma amtmanns, norðurstofa, Amtmanns-

stofa og suðurstofa (A - C): Þessi húsalengja er 

vestast og næst kirkjunni. Í henni hafa verið þrjú 

samstæð hús (mynd 27).  

A-Amtmannsstofa). Í úttekt frá 1717 er svo-hljóðandi lýsing á þessu húsi: ,,Svonefnd 

Amtmannsstofa, stendur enn. Hún skiptist í efri og neðri hæð og tvö herbergi, gerð úr 

óeinangruðum fjölum. Í öðru herberginu er ákaflega lélegt þak og er ástand hússins svo 

bágborið að ekki er mögulegt að vistast þar að vetri til eða í vondum veðrum. Hægt væri að nýta 

Mynd 27. A) Hús amtmannsins sem hann 
býr í, er byggt úr timbri og eru hlutar þess 
gamlir og mjög hrörlegir.  
B) er tóft þar sem áður stóð hús sem til-
heyrði amtmanninum.  
C) er tóft þar sem áður stóð hús sem 
tilheyrði amtmanninum (ÞÍ. Teikn. 6/1. 
Bessastaðir, um 1720. Ljósm. Þjóðskjala-
safn Íslands). 
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eitthvað af timbri og borðum úr húsinu til þess að byggja upp önnur minni hús. Húsið er 8 

Sjálands álna langt (5,0 m) og 11½ álna breitt (7, 2 m).1 Á vesturhlið er 6 rúðu gluggi, bæði á efri 

og neðri hæð og þriggja rúðu gluggar á austurhlið. Í húsinu er gamall lítill skorsteinn en enginn 

kakalofn“ (ÞÍ. Rtk. 3.6. Úttekt 17. september 1717). 

 Á teikningunni sést timburhús sem stendur eitt eftir uppistandandi fyrir miðri álmu. Þetta er 

hæsta hús staðarins, tvær hæðir og ris. Að öllum líkindum er þetta það hús á Bessastöðum sem 

stundum var nefnt loftsalur, líklega sakir hæðar sinnar. Veggirnir eru gerðir úr liggjandi borðum. 

Á norðurhliðinni má telja níu liggjandi borð, sem tákna allan vegginn. Á austurhlið hússins, sem 

snýr inn í húsagarðinn, er neðri hæð hússins einnig úr liggjandi borðum. Af teikningunni verður 

ekki með fullri vissu skorið úr um gerð hússins. Hugsanlega er þetta veggklæðning en einnig 

gæti verið um að ræða svonefnt bolverk. Slík hús eru þannig gerð að láréttum stokkum er raðað í 

grind, með stoðum á hornum og við dyr og gluggaop (Jon Nordsteien, 1998:13). Norðurhlið 

hússins er alveg hurða- og gluggalaus, en á efri hæð austurhliðar sjást fjórir mjóir gluggar sem 

snúa inn í garðinn. Yfir gluggunum er gaflinn smíðaður úr lóðréttum fjölum. Reisifjöl er á því og 

þar eru teiknuð 11 – 12 borð, sem virðast vera samliggjandi en ekki skarast neitt. Skorsteinn 

stendur vestast upp úr suðurhlið þaksins og liðast reykur upp úr honum. 

 Við suðuausturhorn neðri hæðar hússins er lítil viðbygging úr timbri sem snýr inn í 

húsagarðinn. Hún er gerð úr láréttum borðum, eins og aðalbyggingin, og er með timburþaki úr 

reistum borðum sem hallar frá húsinu inn í garðinn. Stígur sem sýndur er á teikningunni, og 

liggur skáhallt yfir húsagarðinn að þessari viðbyggingu, bendir til þess að þetta sé forstofa þar 

sem gengið var inn í húsið að sunnanverðu. Þessi inngangur er einnig merktur sem i á 

flatarteikningu með textanum: Dyrnar inn í hús amtmannsins. Á þeim tíma er teikningin var gerð 

virðist þessi hluti einnig verið nefndur gamla stofa.  

 Þegar lengd og breidd á grunnteikningu af húsunum er borin saman við úttektartexta 

kemur víða fram nokkuð ósamræmi á uppgefnum málum. Þess vegna verður að hafa ákveðinn 

fyrirvara á öllum mælingum. Ef mælt er út frá mælikvarða á teikningu er húsið um 8,5 danskar 

álnir á lengd (5,3 m) og 10 álnir á breidd (6,3 m). Viðbyggingin er 2,8 x 1½ dönsk alin eða 1,8 x 

0,9 m. Samkvæmt þessu er bústaður amtmanns með útskoti 35, 1 fermetrar að stærð. Á 

flatarteikningu frá 1751, virðist þetta hús vera 10 x 10 álnir að stærð. Samkvæmt úttekinni er 

húsið hins vegar 8 álnir á lengd (5 m) og 11,5 álnir á breidd (7,2 m). Ekki eru mál á 

                                                 
1 Sjálensk alin var lögfest árið 1698 og er 62,77 cm eins og dönsk alin (Gísli Gestsson, 1969:61-62). 
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viðbyggingunni. Þrátt fyrir það er flatarmálið 36,2 m. Í úttektartexta segir að álman sé 35 ½ álna 

löng (22,3 m) en samkvæmt teikningu er hún 34,5 álna löng (21,7 m) og 10 álna breið (6,3 m). 

 Ef gengið er út frá þessum 18. aldar heimildum getur húsið hafa verið allt frá 5,3 – 6, 3 m 

langt og 6,3 – 7, 2 m breitt. Þarna munar næstum því heilum metra á mælingunum og eru mál 

úttektarmanna lengri en málin á teikningunni. Óvíst er hver ástæðan er fyrir þessum mismun en 

hugsanlega stafar hann af ónákvæmni eða mismunandi mælingaaðferðum, t.d. hvort um er að 

ræða innanmál eða utanmál, fremur en að breytingar hafa verið gerðar á húsunum. Hér kemur 

samanburður við fornleifarnar að takmörkuðu gagni, bæði vegna þess hve mannvirkin þarna 

voru illa sködduð af seinni tíma gröfum í kirkjugarðinum og eins vegna þess að ekki er hægt að 

fullyrða að um leifar amtmannsálmunnar sé að ræða. 

B-Syðri stofa. Á teikningunni sést að búið er að rífa þetta hús og að aðeins stendur eftir grunnur 

hússins, hlaðinn úr steini. Samkvæmt mælikvarða teikningarinnar er grunnur hússins 11 álna 

langur (6,9 m) og um 10 álna breiður (6,3 m), eða 43 fermetrar. Í úttektartexta segir aftur á móti 

að Suðurstofan sé 12 álnir að lengd (7,5 m)  og 11 álna breið (7,2 m). Hún sé afar hrörleg, illa 

farin af fúa og að timbrið sé ekki til neins gagns. 

C-Norðurstofa. Í úttektinni frá 1717 segir að norðurstofan hafi til forna verið 15 ½ alin að 

lengd (9,7 m), og 11 ½ álna breið (7,2 m), úr norsku timbri og byggingargerð, en sé nú alveg 

niðurfallin og horfin. Í henni á að vera kvörn. Þar segir einnig að Beier landfógeti hafi í fyrra 

byrjað að byggja á staðnum miklu minna hús úr gömlu fúaspýtunum en að það sé ekki fullklárað 

og honum til einskis gagns (ÞÍ. Rtk. 3.6. Úttekt 17. september 1717). 

 Á teikningunni frá 1720 er búið að rífa húsið og eftir standa útlínur grunns sem hlaðinn er úr 

grjóti. Milliveggur sem skiptir tóftinni í tvennt bendir til þess að tvö herbergi hafi verið í þessu 

húsi. Samkvæmt mælikvarða teikningarinnar hefur húsið verið um 14,5 x 10 álnir að utanmáli 

(9,1 x 6,3 m), eða 57,1 fermetrar. Í úttektinni frá 1717 segir að í álmunni austan við kirkjugarðinn 

sé fyrst svonefnd norður stofa. Hún sé 15 ½ álna löng (9,7 m) og 11 ½ álna breið (7,2 m), Húsið 

hafi upphaflega verið byggt úr norsku timbri, en hafi fallið í niðurníðslu og sé nú horfið.  

 Textinn, þar sem talað er um kvörn, virðist líka geta átt við norðurálmuna (E), þar sem sagt 

var að hefði verið mylluhús, en málin sem gefin eru upp passa við norðurhluta amtmannsálmu en 

ekki norðurálmunnar. Báðar heimildir geta reyndar verið réttar, þar eð húsin geta vel hafa breytt 

um hlutverk, eftir þörfum hverju sinni. 

 Mjög lítið fannst af álmu amtmanns við uppgröftinn. Austur af kirkjunni var komið niður 

á stóra steina og steinaraðir, sem virtust hafa verið undirstaða fyrir byggingu eða veggi. 



 

99 

 

Mannvirki sem fundust á þessu svæði voru hins vegar sundurgrafin af gröfum sem þar höfðu 

verið teknar í kirkjugarðinum eftir að hann hafði verið stækkaður til austurs. Ógerlegt er því að 

bera kennsl á einstakar byggingar af neinni vissu. Líklegt er þó að leifar af mannvirkjum sex og 

sjö, á svæði U9, hafi tilheyrt Amtmannsstofunni. Sunnan við undirstöðuhleðslurnar voru leifar af 

múrsteinsgólfi (mannvirki 5 á svæði U9) sem gætu einnig hafa tilheyrt amtmannsbústaðnum. 

Þarna eru þó greinilega fleiri en eitt byggingarskeið og afstaða minjanna bendir til þess að 

bygging hafi upphaflega verið reist þarna á 16. eða 17. öld. Hugsanlega stóð svonefnd Pros 

Mundt stofa, sem reist var árið 1636, á þessum stað (sbr. frásögn á bls. 16).  

D-Suðurálma– vistarverur heimilisfólks og eldhús 

 

Mynd 28. D) Hús fyrir heimilisfólk amtmanns. l) Dyrnar inn í hús heimilisfólks amtmanns. Húsið er 
byggt úr steinum og torfi en er orðið svo hrörlegt að helmingur þess er varla nýtilegur (ÞÍ. Teikn. 6/1. 
Bessastaðir, um 1720. Ljósm. Þjóðskjalasafn Íslands).  

Á teikningunni sést einnar hæðar hús með lágu risi (mynd 28). Stærð álmunnar samkvæmt 

flatarteikningu er 29 x 7,5 álnir, eða um 18 x 4,7 m.Veggirnir virðast hlaðnir úr torfi og/eða 

grjóti. Rétt vestan við miðju hússins er inngangur með bröttu risi, sem snýr móti norðri inn í 

húsagarðinn. Efri hluti gaflveggjarins er gluggalaus, úr lóðréttum fjölum og með breiðum 

vindskeiðum. Þak og sérstaklega mæniás hússins er mjög ójafn og gengur í miklum bylgjum. 

Þakið virðist vera teiknað þannig af ásettu ráði til þess að sýna hversu torfþakið er farið. Á 

austurhluta hússins er lágur kvistur með einum litlum glugga og flötu þaki, sem hallar til norðurs 

inn að húsagarðinum. Af teikningunni hér að ofan að dæma gengur forstofan á miðri norðurhlið 

aðeins út frá veggjum hússins báðum megin við hana. Á flatarteikningunni er hins vegar ekki 

neitt slíkt að sjá. Húsið tengir saman álmu A-C og álmu F og virðist álma D halda áfram til 

austurs sunnan við álmu F sé litið til þess sem fram kemur á teikningunni.  

 Samkvæmt úttekt frá 1717 var suðurálman alls 35,5 álna löng (22,3 m) og 9 álna breið (5,6 

m). Í henni voru borðstofa og herbergi danska þjónustufólksins sem sögð voru afar hrörleg. 
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Einnig eldhús amtmannsins. Bent er á að milli herbergis þjónustufólksins og eldhúss 

amtmannsins sé forstofa með inngangi (l) inn í húsagarðinn, sem sé líka mjög hrörleg og í 

niðurníðslu. Þá segir að eldhúsið vestan við sé líka hrörlegt og vanti bæði skorstein og allt annað 

sem til þarf. Beier landfógeti hafi nokkrum árum áður látið í staðinn byggja annað hús úr gömlu 

viðunum, og að þar megi sjá gamla múrsteina sem áður voru í skorsteini eldhússins. Miðað við 

þessa lýsingu er eldhúsið hægra megin við innganginn og forstofuna, herbergi danska 

þjónustufólksins vinstra megin við innganginn. Borðstofan er þá lengst til vinstri í húsinu.  

 Við uppgröft syðst á svæði U6 var komið niður á vel hlaðið hellulagt gólf (nr. 4 á mynd 

14), sem talið var hafa verið hluti af suðurálmu konungsgarðsins. Hellugólfið er um 4,5 m á 

breidd. Norðurhlið þessa húss, sem snéri inn að húsagarðinum, virðist hafa verið úr timbri því að 

engin merki um torf eða grjótvegg sáust þar sem hægt var að tengja við gólfið. Grjótveggur sem 

þar sást í sniði, lá ofan á gólfinu og virtist vera yngri. Norðurhluti gólfsins var hins vegar 

skaddaður og ekkert eftir af undirstöðum norðurveggjar.  

 Suðurveggur hússins var upphaflega talinn hafa legið ofan á steinaröð (nr. 3) sem var 

undirstaða fyrir timburgrind. Við samanburð á heimildum er ekki hægt að útiloka að húsið hafi 

náð lengra til suðurs og að steinaröð (nr. 1) sé því í raun suðurhlið hússins, þó að hún liggi um 

hálfum metra neðar en hellugólfið. Undirstöður þess veggjar voru úr stórum flötum steinum. 

Ofan á þeim hefur hvílt timburgrind og fundust viðarleifar úr henni. Ekki er hægt að útiloka að 

þetta lægra gólf hafi ekki getað tilheyrt hellulagða gólfinu, en líklega hefur það þá verið hluti af 

eldra byggingarskeiði þess húss. Samkvæmt flatarteikningu af konungsgarðinum var breidd 

álmunnar 4,7 m. Ef hellugólfið sýnir raunverulega breidd hússins þá hefur það verið um 4,5 m 

breitt. Sá mismunur sem virðist vera á lengd hússins, í úttektarlýsingu og á uppdrætti 

konungsgarðsins gæti átt sér skýringu í því hvort suðvesturhorn konungsgarðsins var talið til 

landfógetabústaðar eða suðurálmu, þar sem þessar byggingar skarast. Þá er hugsanlegt að fram 

komi mismunur á mælingum, eftir því hvort miðað er við innanmál eða utanmál húsa. 

E-Norðurálma– skáli og salthús 

Í úttektarlýsingu 1717 segir að Norðurálma sé 26 álna  löng (16,3 m), 7 álna breið (4,4 m), og að 

hún skiptist í tvö hús, annars vegar Skálann, þar sem séu herbergi íslensks þjónustufólks konungs 

og hins vegar Salthúsið sem notað sé sem matvælageymsla (mynd 29). Veggir og þak hússins 

séu byggðir úr moldarveggjum og timbri. Það geti staðið nokkur ár til viðbótar ef gert sé við það.  
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Mynd 29. E) Hús þar sem áður fyrr var mylla. Byggt úr torfi og grjóti, en svo illa farið að það verður 
bráðlega til einskis nýtt. k) Dyrnar inn í mylluhúsið eru á miðri suðurhlið og sjást á grunnteikningu 
(mynd 26) (ÞÍ. Teikn. 6/1. Bessastaðir, um 1720. Ljósm. Þjóðskjalasafn Íslands). 

 Á teikningunni sést einnar hæðar hús sem hlaðið er úr torfi og grjóti, 29 x 7 álnir, eða 

18,2 x 4,4 m. Vesturgafl þess liggur að norðurhluta amtmannsálmunnar. Norðurhlið hússins er 

gluggalaus. Þakið virðist vera grasi gróið torfþak. Halli þess við austurgafl og ákveðin skil sem 

mörkuð eru í það á teikningunni bendir til að hugsanlega sé brot í þakinu, þannig að neðri hluti 

þaksins sé aðeins brattari en sá efri. Eins og á suðurálmunni er mæniás hússins teiknaður mjög 

bylgjóttur, líklega til að undirstrika hve illa farið húsið sé. Austurgafl hússins ber við vesturhlið 

álmu F. 

 Samkvæmt ofangreindum heimildum er norðurálman á bilinu 16,3  – 18,2 m löng og um 4,4 

m breið. Í úttektinni segir að þar séu vistarverur þjónustufólks og skemma en í skýringartexta á 

teikningu segir að þar hafi áður verið mylla og talað er um inngang í mylluhús. Í úttektinni segir 

hins vegar að kvörnin hafi staðið í norðurhluta amtmannsálmunnar. Þarna virðist vera um rugling 

að ræða og ógerlegt er að skera úr um hvor heimildin er réttari. Að öllu jöfnu verður að telja að 

meira mark sé takandi á úttektinni sem frumheimild sem samin er á staðnum. Eins og fram kom 

hér að framan, þurfa samt ekki endilega að felast mótsagnir í heimildunum, vegna þess að þær 

geta átt við sitt hvorn tímann. 

 Uppgröftur á svæði U6 bendir til þess að þar sem norðurálma konungsgarðs stóð, hafi 

húsin verið endurbyggð mörgum sinnum. Greina mátti leifar fleiri mismunandi byggingarskeiða 

þar og var mjög flókið að lesa úr þeim. Veggir mylluhússins höfðu að mestu verið hlaðnir úr torfi 

og grjóti en a.m.k. ein skemma hafði verið úr timbri. Hrúga af steinum sem fannst á norðurhluta 

svæðis U9, sem upphaflega var talin hafa tilheyrt þessari byggingu, mun vera aðeins eldri. Í 

steinahrúgunni voru nokkur sleggjubrot og allmargir kljásteinar sem benda til að þar hafi staðið 

vefstaður. Þarna nálægt fannst einnig blýinnsigli sem er hugsanlega af vaðmálsstranga frá 17. 

öld. 
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 Viðarleifar (nr. 38 og 51) sem standa út úr sniðbakkanum á norðurhluta svæðis U6 gætu 

verið leifar af timburgrind sem tilheyrt hefur útveggjum mylluhússins. Utan við timburgrind nr. 

51 er grjóthlaðinn veggur, sem gæti hafa verið útveggur hússins að norðanverðu. Gólfið virðist 

hafa verið moldargólf (nr. 45). Hringlaga eldstæðið og hellulögnin sem liggur að því hefur 

líklega verið í þessu húsi. Hlutverk þess er ekki þekkt en hugsanlega má tengja það við einhverja 

starfsemi tengda mylluhúsinu, t.d. að það hafi verið notað til þess að þurrka korn eða við bakstur. 

Einn stærsti kvarnarsteinn sem hér hefur fundist í bæjarrústum kom í ljós í svonefndu vagnhúsi, 

þar sem hann hafði verið endurnýttur sem stoðarsteinn eða dyrahella. Af stærðinni að dæma gæti 

hann upphaflega hafa verið staðsettur í svonefndu mylluhúsi, sem gæti hafa fengið nafn sitt af 

því að þar var fullbúin mylla, en ekki aðeins handkvörn. Þarna var þó enginn lækur til að snúa 

kvörninni, þannig að hafi verið mylla á Bessastöðum hlýtur hún að hafa verið knúin áfram af 

einhverju öðru en vatni. Hér er freistandi að vísa til lýsingar á húsakosti Þingeyraklausturs, þar 

sem húsaskipan virðist hafa verið mjög áþekk og á Bessastöðum á fyrri hluta 18. aldar. Segir þar 

að í svonefndri Kvarnarskemmu hafi verið stór handkvörn sem tveir menn í einu voru vanir að 

mala í korn og malt (Ólafur Gíslason, 1916:63) 

Austurálma (F) – Landfógetabústaður 

Á teikningunni sést einnar hæða hús með bröttu risi, sem virðist vera flóknara að gerð en 

hinar álmurnar (mynd 30). Hugsanlega stafar það af því að húsið virðist vera samsett úr 

nokkrum byggingarhlutum sem geta hafa verið reistir á mismunandi tíma. Á gluggalausri 

norðurhlið sést móta fyrir timburgrind bindingsverksins. Ekki er að sjá að múrsteinar séu 

gaflvegnum. Vesturhlið þessa hluta virðist vera aðeins breiðari en syðri hlutar hússins. Á 

flatarteikningunni er þó ekki að sjá að svo sé. Þakið er bratt torfþak og norðurgaflinn virðist 

vera sneiddur. Upp úr norðvesturhluta hússins stendur hár og mjór skorsteinn upp úr þakinu. 

Sunnan við hann er kvistur með einum glugga og með flötu þaki sem hallar inn í garðinn. 

Sunnan við þennan hluta hússins er lengja með þremur sýnilegum gluggum á vesturhlið. 

Syðsti hluti hússins snýr gafli og burst til vesturs inn í húsagarðinn. Þar er timburþil og 

inngangur í húsið. 

Samkvæmt grunnmyndinni er landfógetabústaðurinn 15,1 m langur og 8,2 m breiður, eða 

rúmir 123 m². Auk þess er lítið útskot við suðausturhornið sem er um 3,5 m² að stærð. Á 

grunnmyndinni er suðurálma samtengd suðurhluta landfógetabústaðar.  
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Mynd 30. Yfirlits- og flatarteikningar frá 1720 af landfógetabústaðnum. F) Bústaður land-fógetans, 
byggður úr torfi og timbri. Húsið er gamalt og mjög hrörlegt. h) Inngangur í konungsgarðinn sést á 
grunnteikningu, (mynd 26). m) Dyrnar inn í hús landfógetanna (ÞÍ. Teikn. 6/1. Bessastaðir, um 1720. 
Ljósm. Þjóðskjalasafn Íslands).  

 

 Í úttektartexta frá 1717 er eftirfarandi lýsing á herbergjum hússins:  

6. Stofa með 5 góðum gluggum. Norðurgafl hennar er 8 ½ álna (5,3 m) breiður, 

og lengdin er 8 álnir (5 m). Stofan er með bindingsverki að utanverðu og 

innanverðu og klædd með borðum. Yfir henni er loft með tveimur gluggum, sem 

nú er notað sem borðstofa. Sunnan við það er lítið herbergi með gömlum glugga 

ofan á kjallaranum. Upp að austurhlið stofunnar hefur Beyer landfógeti sjálfur 

látið byggja herbergi úr timbri og borðum sem er enn uppistandandi. Það er með 

þremur gluggum og eru dyr og loka frá stofunni.  

7. Sunnan við hina samhangandi stofu og herbergi (Cammer), er herbergi sem 

kallað er Heidemannsstofan. Hún er með loft fyrir ofan og tvo lélega glugga. 

Bæði efri og neðri hæð er í afar lélegu ásigkomulagi.  

8. Austan við þessa stofu er herbergi, sem nefnist herbergi Anders Ivarsens, með 

tveimur lélegum gluggum, gert úr bindingsverki og múr, en er nú illa farið og úr 

sér gengið af fúa og regni.  
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9. Sunnan við Heidemannsstofu er forstofa með dyrum út í húsagarðinn. Í 

álmunni sem byggð er í austur og vestur, austan við, er brugghús með tveimur 

gömlum skorsteinum. Þeir standa á stoðum, bjálkarnir eru fúnir og húsin alveg 

að falli komin ásamt tveimur litlum herbergjum sem eru sömuleiðis í mikilli 

niðurníðslu.  

10. Í suður frá forstofunni, er lítið herbergi sem kallast ofnstofan. Hún er 8 álna 

(5 m) löng og 7 álna (4,4 m) breið. Hún er gerð úr bindingsverki og er með tvo 

gamla glugga. Yfir herberginu er loft og er herbergið gamalt og niðurnítt, bæði 

uppi og niðri. Það er mest þakinu að kenna sem er ónýtt. Austurálman er samtals 

32 álnir (20,1 m) að lengd (ÞÍ. Rtk. 3.6. Úttekt 17. september 1717). 

Mannvistarleifar, sem komu í ljós við uppgröftinn um 0,8 m undir gólfi Bessastaðastofu, eru 

sennilega að hluta til leifar landfógetabústaðarins frá fyrri hluta 18. aldar sem lýst er hér að 

ofan. Afstöðuteikningar frá 1721 og 1751 benda eindregið til þess. Flest herbergi þessa 

bústaðar virtust hafa haft hellulagt gólf. Túlkun minjanna var hins vegar nokkrum erfiðleikum 

bundin. Greinilega var um að ræða fleiri en eitt byggingarskeið frá svipuðum tíma sem mjög 

erfitt var að aðgreina. Á svæði U1 mátti sjá hvar gólf bústaðarins endaði og fótstykki 

austurveggjar tók við. Fótstykkið var að hluta til undirbyggt með steinum en að hluta aðeins 

lagt í mold og fyllt upp að því með sandi.  

  Í sambandi við austurhlið landfógetabústaðarins er áhugaverð setning í 6. lið 

úttektartextans sem segir að  Beyer landfógeti hafi sjálfur látið byggja herbergi úr timbri 

og borðum sem sé með þremur gluggum og að dyr séu inn í það frá stofunni. Samkvæmt 

þessu hefur viðbygging við landfógetabústaðinn verið bætt við norðausturhlið hússins, 

Því miður kemur ekki fram hve stórt þetta herbergi er og þess sér ekki stað á 

flatarteikningu af konungsgarðinum. Á fjarvíddarteikningunni virðist hins vegar vera 

útskot eða viðbygging á norðurhluta landfógetabústaðarins sem snýr inn í húsagarðinn, 

og er því vestan við stofuna.  

Þarna er kannski dæmi um enn eina víxlun sem verður á málsetningum þegar teiknari 

sem ekki er staðkunnugur teiknar eftir lýsingu. Hugsanlega styðja fornleifarnar þarna við 

frásögn úttektarinnar. Norðaustasti hluti hellugólfsins, sem fannst á svæði U1 virðist ganga 

lengra til austurs en syðri hluti gólfsins. Ekki er fráleitt að hugsa sér að þar séu leifar af 

viðbyggingu austan við stofu landfógeta.   
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 Austan við vegginn er moldaryfirborð með þunnu sandlagi efst. Í rituðum heimildum hér 

að framan kom m.a. fram að kalk og sandur var flutt til landsins þegar Bessastaðastofa var 

reist árið 1761. Í eldri heimildum er einnig talað um að flutt hafi verið inn kalk og múrsteinar í 

sambandi við viðgerðir og endurbætur á húsakosti Bessastaða á árabilinu 1736 - 1752. 

Sennilega hefur sandur einnig verið fluttur inn í þau skipti þó að þess sé ekki getið. Víst er að 

innflutti sandurinn sem fannst á Bessastöðum er eldri en Bessastaðastofa og líklega frá fyrri 

hluta 18. aldar. 

Húsagarður 

Af Plan og Prospect uppdrættinum að dæma virðist mega ráða af fjarvíddarmyndinni, að 

húsagarðurinn hafi verið hellulagður, og í húsavirðingu frá 1666 er sagt að húsagarðurinn sé 

hellulagður (ÞÍ. Skjalasafn. OA/5-11, Húsavirðing 1666). Á grunnteikningunni er þó ekki hægt 

að greina hvaða yfirborðsefni er í húsagarðinum. Virðist alveg eins líklegt að hún eigi að tákna 

óskilgreind jarðefni, eins og mold og grjót, eins og sést í húsveggjum norður- og suðurálmu.  

 Við uppgröftinn fundust engin merki þess að húsagarðurinn hafi verið hellulagður. 

Niðurstöður uppgraftarins bentu þvert á móti til þess að húsagarðurinn milli álmanna fjögurra 

hafi verið þakinn sandi og möl, sums staðar með sams konar skeljasandi og fannst á gólfi 

landfógetabústaðarins. Það útilokar þó ekki að húsagarðurinn hafi upphafalega verið hellulagður, 

og því að telja verður afar líklegt að þegar finna þurfti efni í hinn djúpa sökkul Bessastaðastofu 

hafi hellur húsagarðsins verið rifnar upp og notaðar til að fylla það Ginnungagap.  

 Húsagarðurinn er samkvæmt uppdrættinum um 20 álnir (12,6 m) frá norðri til suðurs og 

tæpar 29 álnir (18,2 m) frá austri til vesturs. Til samanburðar má nefna að á flatarteikningu 

Pingels, frá 1751, er fjarlægðin milli landfógetabústaðar og amtmannsbústaðar 30 álnir (18,8 m).

 Leifar timburþils eða rennu, sem komu í ljós undir yfirborði húsagarðsins virðist hafa 

tilheyrt eldra byggingarskeiði og mannvirkjum sem liggja utan þess svæðis sem rannsakað var. 

Ekki var hægt að sjá að leifar þessa timburþils tengdust öðrum byggingum sem grafnar voru upp. 

Hugsanlega er þetta hluti af rennu sem sagt er í húsavirðingu árið 1666 að hafi legið gegn um 

steikarhúsið út á hlað (ÞÍ. Skjalasafn. OA/5-11. Húsavirðing 1666).  

 Fjarlægðin milli húsanna sem talin eru vera leifar suðurálmu og norðurálmu er um 19 m. 

Það virðist ekki geta staðist að fjarlægðin sé aðeins 12,6 m, eins og sýnt er á teikningu 

konungsgarðsins. frá 1720 Nærtækasta skýringin á þessu misræmi er sú, að suðurálman hafi fyrir 

mistök verið teiknuð norðan við grunnlínu hússins í stað þess að vera sett niður sunnan við 

grunnlínuna. 
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Hlið/port: Á flatarteikningunni sést að inngangurinn inn í húsagarðinn liggur á milli 

suðausturhorns norðurálmu og norðvesturhorns landfógetabústaðar. Samkvæmt teikningunni er 

hliðið allt 3,8 álnir (2,4 m) að breidd. Syðst, upp við hús landfógeta, er sjálft hliðið, sem er 

bogadregið ofan til og yfirbyggt í lítinn turn. Efst á honum er hnúður eða kúla, þar sem gæti t.d. 

hafa verið konungleg kóróna.  

Norðan við hliðið er grindverk sem virðist vera úr breiðum borðum sem standa lóðrétt og 

enda í oddi til annarrar hliðar að ofanverðu. Tveir stólpar, sem eru nokkru hærri en sjálft 

grindverkið. Ofan á þeim er hattur með litlum hnúð efst. 

 

Mynd 31. Endurteikning af hliðinu (h á mynd 26) sem gengið var gegnum til þess að komast inn í 
húsagarð konungsgarðsins (teikning A.R.G og G.Ó.). 

 

 Hliðið líkist einna helst yfirbyggðum klukknaportum sem stundum stóðu við kirkjur sem 

kirkjugarðshlið, þó að þar liggi kannski önnur hefð að baki (sjá t.d. Hörður Ágústsson, 1967; 

Hörður Ágústsson, 1998b:76). Ekki er kunnugt um að sambærileg hlið hafi verið á neinum 

öðrum íslenskum bæjum, ef undan er skilið portið á Þingeyrum. Af lýsingunni af því að dæma 

virðist það þó hafa verið miklu stærra og veglegra en hliðið á Bessastöðum. 

 Í húsamatinu frá 1663 og 1666 kemur fyrst fram að hlið sé inn í húsagarðinn á 

Bessastöðum. Hins vegar segir í úttektinni frá 1717 að Beyer landfógeti hafi árið áður látið 

smíða nýtt port fyrir garðinn með hliði, lás og loku, milli stofugafls norðurálmu og 

vesturhliðar austurálmu landfógetabústaðarins. Þar er hann því bersýnilega að endurnýja 

gamla hliðið, sem þá gæti hafa staðið í rúm 50 ár. Því miður fundust engar leifar af þessu hliði 

við uppgröftinn, en það hefur líklega staðið utan við norðvesturhorn Bessastaðastofu 

(Guðmundur Ólafsson, 2010). 
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 Samkvæmt grunnmyndinni er bilið milli landfógetabústaðar og norðurálmu um 3,8 álnir eða 

tæpir 2,4 m. Afstaða hellulagnar, sem fannst undir norðausturhorni Bessastaðastofu á svæði U3, 

benti til þess að þar hafi verið um að ræða hellulagt hlað sem var norðan við landfógetabústaðinn 

og utan við hliðið. 

Bessastaðahús 

 

Mynd 32. Tillaga að steinhúsi á Bessastöðum frá 1720 sem ekki mun hafa fengist samþykkt (ÞÍ. Teikn. 
6/2. Bessastaðir, 1721-1722. Ljósm. Þjóðskjalasafn Íslands). 

 

Eins og sjá mátti á teikningum af ,,Plan og prospect af Bessesteds Kongsgaard” frá 1720, voru 

byggingarnar þá orðnar æði hrörlegar og meira að segja búið að rífa hluta af húsum amtmanns, 

beggja vegna ,,loftsalarins“. Ef tilgangur teikninganna var að sýna fram á bágborið ástand 

húsanna og þar með nauðsyn endurbóta á staðnum þá náðist það markmið fullkomlega. Strax 

sama ár eða 1720 voru lögð drög að nýjum embættismannabústaði á Bessastöðum. Teiknað var 

nýtt hús úr steini í nýklassískum stíl með kjallara og risi (mynd 32). Sú teikning virðist hins 

vegar ekki hafa verið samþykkt því að það hús var aldrei reist á Bessastöðum (Einar Laxness, 

1985:32). Hugsanlega hefur á þeim tíma þótt of dýrt að byggja steinhús þar. 

Uppdráttur af bindingsverkshúsi frá 1736 

 Í stað steinhúss var ákveðið að reisa bindingsverkshús fyrir embættismenn konungs. Hafist var 

handa um byggingu hins nýja embættismannabústaðar þegar árið eftir, eða 1721, og var það 

fullgert árið 1725. Því var ætlað að hýsa amtmann, stiftamtmann, landfógeta og fjölskyldur 

þeirra. Byggingarkostnaður var 1000 rd. (Einar Laxness, 1985:31-32). Þetta hús hefur verið nefnt 

Bessastaðahús, en líklega er réttara að nefna það Bessastaðahús I eða Bessastaðahús hið fyrra 

vegna þess að allmiklar breytingar voru gerðar á því skömmu síðar. 
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Mynd 33. Uppdráttur af húsi embættismanna konungs á Bessastöðum. Hann sýnir grind, klæðningu og 
grunnflöt hússins sem reist var árið 1721. Var uppdrátturinn fylgiskjal með kostnaðaráætlun yfir 
viðgerðir á húsinu árið 1736 (ÞÍ. Teikn. 6/2. Bessastaðir, 1721-1722. Ljósm. Þjóðskjalasafn Íslands). 
 

 Hið nýja hús virðist því ekki hafa enst vel. Í Þjóðskjalasafni Íslands er varðveitt vönduð 

teikning af húsinu sem virðist hafa verið gerð í sambandi við lagfæringar og endurbætur á húsinu 

árið 1736, eða aðeins 11 árum eftir að það var reist. Uppdrátturinn sýnir grunnflöt hússins og yfir 

honum tvær teikningar sem sýna framhlið þess (mynd 33). Talið hefur verið að þessar tvær 

teikningar eigi að sýna tvo mismunandi möguleika á útfærslu hússins (Finsen og Hiort, 1978:51-

55). Ekki er þó hægt að útiloka að teikningarnar eigi að sýna innra og ytra byrði hússins. Neðri 



 

109 

 

myndin sýni þannig veggjagrindina og bindingsverkið en hin efri sýni húsið fullgert með 

timburklæðningu.  

 Allar mælieiningar á teikningum frá þessum tíma eru að sjálfsögðu í dönskum álnum. Til 

þess að átta sig betur á öllum stærðarhlutföllum og til þess að auðvelda samanburð við mannvirki 

sem fundust við fornleifarannsóknina hefur húsið verið mælt eins nákvæmlega og mögulegt er 

og málunum síðan breytt í metra í hjálagðri töflu (tafla 2). Með slíkum samanburði er auðveldara 

að sjá hversu nákvæmar teikningarnar eru og í hve miklum mæli er hægt að treysta gömlum 

uppmælingum.  Við útreikningana er alls staðar miðað við rétta danska alin sem var 62,77 cm, 

og líklegast er að hafi verið notuð (Björn M Ólsen, 1911; Gísli Gestsson, 1969:60-66). 

 Samkvæmt grunnmynd hússins er það 35 álnir (22 m) að lengd og 11,5 álnir (7,2 m) á 

breidd. Þrjár tveggja álna (1,26 m) breiðar hurðir eru á annarri langhlið. Ein í miðju og tvær til 

hliðanna 5½ alin (3,45 m) frá göflum hússins. Gluggar eru sín hvoru megin við allar þrjár 

hurðirnar. Húsinu er skipt í tíu herbergi. Á teikningunni kemur ekki fram hvernig húsið snýr við 

áttum. Eðlilegast er að ætla að norður snúi upp á grunnmyndinni og að það sé suðurhlið hússins 

sem er sýnd er með þremur dyrum. Á grunnmyndinni sést að á norðurhlið er aðeins einn 

inngangur fyrir miðju húsi inn í íbúð stiftamtmanns. Allt húsið er 151,69 m² að utanmáli. 

Stiftamtmanni er samkvæmt því ætluð þrjú herbergi í rúmlega 40 m² íbúð í NV-hluta hússins, 

amtmanni þrjú herbergi í um 40 m² íbúð í SV-hluta hússins og fógeta fjögur herbergi í um 54 m² 

íbúð í austurhluta hússins. Auk ofangreindra fermetra, hafa íbúarnir væntanlega einnig haft afnot 

af rishæð hússins, þó að hún sé gluggalaus og ekki sýndir stigar á milli hæða. Þrír skorsteinar eru 

upp úr þaki hússins. Samkvæmt grunnmyndinni eru tveir ofnar eða opin arinstæði teiknuð í íbúð 

stiftamtmanns en enginn í íbúð amtmanns. Erfitt er að ímynda sér að engin ofn hafi verið í verið í 

íbúð amtmanns, þannig að ef teikningin er rétt, hefur hugsanlega legið bíleggjarofn frá 

stiftamtmanni, þó hann sé ekki sýndur. Í íbúð fógeta er sýndur einn arinn eða ofn. 

 Eins og bent var á hér að ofan virðist byggingin hafa verið frekar óvönduð að gerð og 

æviskeið hennar samfelld hörmungarsaga.  Árið 1736 er ástand hússins orðið svo slæmt að það 

þarfnast umfangsmikilla viðgerða og endurbóta. Til er kostnaðaráætlun um þá viðgerð eftir 

David Häusser hirðhúsameistara. Þar er listi yfir efni sem pantað var til verksins, m.a. 34 tylftir 

af gotlenskum borðum, 4000 fjögurra þumlunga naglar, 6000 múrsteinar og fimm lestir af kalki. 

Útlitsteikning hússins (mynd 33) fylgdi þessari kostnaðaráætlun (Finsen og Hiort, 1978:51).
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Heiti: Lengd 
álnir: 

Breidd 
álnir: 

Hæð 
álnir: 

Lengd 
metrar: 

Breidd 
metrar: 

Hæð 
metrar: 

Flatar-
mál: 

Athugasemdir 

Utanmál húss 35,0 11,5 4,0 22,0 7,2 2,5 158,6 Heildarflötur húss 
Íbúð stiftamtmanns 20,5 5,2   12,9 3,3   42,0 Íbúð stiftamtmanns 
Herbergi A 5,5 5,2   3,5 3,3   11,3 Hornherbergi. Ofn við innvegg í hægra horni. Gluggi á gafli. 
Herbergi B 6,0 5,2   3,8 3,3   12,3 Miðherbergi. Gluggi á útvegg. 
Herbergi C 8,0 5,2   5,0 3,3   16,4 Hurð á útvegg. Ofn við innvegg í hægra horni. 
Íbúð amtmanns 20,5 5,2   12,9 3,3   42,0 Vistarverur amtmanns 
Herbergi D 5,5 5,2   3,5 3,3   11,3 Hornherbergi. Gluggi í hægra horni á útvegg. 
Herbergi F 6,0 5,2   3,8 3,3   12,3 Miðherbergi. Hurð og gluggi á útvegg. 
Herbergi G 8,0 5,2   5,0 3,3   16,4 Tveir gluggar og hurð á útvegg. 
Íbúð fógeta 18,0 11,5   11,3 7,2   81,6 Vistarverur fógeta. 
Herbergi a 8,0 5,2   5,0 3,3   16,4 Gluggi á útvegg. 
Herbergi b 5,5 5,2   3,5 3,3   11,3 Ofn við innvegg í vinstra horni. Gluggi á gafli. 
Herbergi c 8,0 5,2   5,0 3,3   16,4 Hurð og gluggi á útvegg. 
Herbergi d 5,5 5,2   3,5 3,3   11,3 Gluggi á útvegg. 
Byggingarhlutar:                 
Útihurðir 2,7 2,0 2,7 1,7 1,3 1,7 2,1 Þrjár útihurðir á annarri hlið. Ein hurð fyrir miðju á hinni langhlið. 
Innihurðir   1,3     0,8     Hurðir eru milli aðliggjandi allra herbergja í húsinu. 
Gluggar 1,1 1,1   0,7 0,7   0,5 Einungis eru sýndar útlínur glugga, ekki einstakar rúður. 
Kvistir               Engir kvistir eru á þessari teikningu. 
Skorsteinar 1,5 1,0 1,5 0,9 0,6 0,9   Þrír skorsteinar eru á húsinu. 
Steinsökkull 35,0   0,7 22,0   0,4   Hlaðinn sökkull virðist mynda aurstokk utan um fótstykki hússins. 
Ofn 1 2,5 2,0   1,6 1,3   2,0 Í íbúð stiftamtmanns. 
Ofn 2 2,5 2,0   1,6 1,3   2,0 Í íbúð stiftamtmanns. 
Ofn 3 2,0 2,0   1,3 1,3   1,6 Í íbúð fógeta. 
Þverveggir 4,0 0,4 4,0 2,5 0,3 2,5   Þverveggir virðast vera aðeins þykkari en langveggir hússins. 
Langveggir 4,0 0,3 4,0 2,5 0,2 2,5   Hæð og þykkt innveggja. 
Útveggir 4,0 0,3 4,0   0,2 2,5   Hæð og þykkt útveggja. 
Þak     6,5     4,1   Hæð á þaki 
Tafla 2. Mælingar í álnum á stærðum herbergja og byggingahluta Bessastaðahúss samkvæmt uppdrætti frá 1736. Miðað er við að ein alin sé 62,77 cm. Herbergin 
eru talin upp í stafrófsröð í sömu röð og á mynd 33. 
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Uppdráttur af Bessastaðahúsi II, frá 1751 

Þrátt fyrir fyrrgreindar viðgerðir þótti húsið enn ekki gott til búsetu og bárust áfram kvartanir um 

kulda og illa vist í því. Tæpum áratug síðar þarfnaðist húsið aftur viðgerðir, því árið 1745 sendir 

Pingel amtmaður rentukammerinu kvörtun yfir ástandi þess. Árið eftir var gerð úttekt á staðnum 

og Turah hirðhúsameistari gerði kostnaðaráætlun fyrir umtalsverðar viðgerðar árið 1747. Í henni 

er m.a. talinn upp borðviður, naglar, tjara og nokkuð af múrsteinum. Viðgerðirnar stóðu yfir í 

fjögur ár og kostuðu meira en upphaflega byggingin, eða um 1500 rd.  

 

Mynd 34. Uppdráttur af Bessastaðahúsi, frá 1751, sem varðveittur er í Þjóðskjalasafni. Húsið hefur tekið 
nokkrum breytingum frá fyrri teikningu 1736. M.a. eru komnir tveir kvistir á þakið og gluggaskipan er 
breytt. Húsinu er nú skipt í tvær íbúðir og breytingar hafa verið gerðar á einstökum herbergjum. 
Vistaverur Amtmanns eru vinstra megin í húsinu, um 22,5 álnir að lengd (7,85 m), eða 88,42 m2, og 
skiptast í sex herbergi: A) barnaherbergi, B) svefnherbergi,  C) gestastofa, D) eldhús, E) anddyri að 
eldhúsi, F) dagstofa, G) anddyri og H) borðstofa. Í eldhúsi er stór arinn og í anddyri er ofn. Vistaverur 
landfógeta eru 12 álnir (7,5 m) að lengd (54,18 m2) og skiptast í fjögur herbergi: a) herbergi vinnufólks, b) 
skrifstofa, c) anddyri og d) ölhituklefi (ÞÍ. Teikn. 6/4. Bessastaðir, 1751. Ljósm. Þjóðskjalasafn Íslands). 

 

Teikning af viðgerðum hússins árið 1748 hefur ekki varðveist (Finsen og Hiort, 1978:50-51). 

Hins vegar er til vandaður uppdráttur af þessu húsi, sem merktur er Pingel amtmanni árið 1751 

og hér er nefnt Bessastaðahús II, (mynd 34). Þegar hann er borinn saman við uppdráttinn frá 

1736 er greinilegt að allmiklar breytingar voru gerðar á húsinu. Teikningin er einkar athyglisverð 

sökum þess að hún er sú síðasta sem gerð var af húsinu. Þarna virðist ástand hússins fyrst vera í 
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góðu lagi. Nokkrum árum síðar, í tíð Skúla Magnússonar, var tóvinnuvélum komið fyrir í húsinu 

og ullarverksmiðja var rekin í því um skeið eða þar til innréttingarnar voru settar á fót í miðbæ 

Reykjavíkur árið 1754. Eftir það hrakaði mjög ástandi húsanna og árið 1757 voru þau komin í 

svo mikla niðurníðslu að Magnús Gíslason treysti sér ekki til þess að búa þar þegar hann var 

skipaður amtmaður (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1947:137-138; Einar Laxness, 1985). 

  Þegar teikningarnar tvær af Bessastaðahúsi (myndir 33 og 34) eru bornar saman er hægt 

að telja upp allmörg atriði þar sem yngri teikningin er frábrugðin þeirri eldri. Hér verður litið 

aðeins nánar á þessi atriði og skýringa leitað á því hvers vegna misræmi er  á milli þeirra. Einnig 

verður reynt að meta hvort hægt sé að sjá merki þessa misræmis í fornleifunum og hvort hægt sé 

að taka eitthvert mark á gömlu uppdráttunum. 

 Samkvæmt þessum uppdrætti er utanmál hússins óbreytt, eða um 35 álnir að lengd og 11 

álnir á breidd. Í töflu 3 eru öll helstu mál sem lesa má úr teikningunni frá 1751. Ef ofangreindum 

málum er breytt í metra þá er húsið um 22 x 7 m eða 154 m² að stærð; íbúð amtmanns um 14 x 7 

m eða 98 m² og íbúð landfógeta um 7,5 x 7 m eða 52,5 m² að stærð. 

 Helstu breytingar sem virðast hafa verið gerðar á húsinu frá teikningunum annars vegar frá 

árinu 1736 og hins vegar frá árinu 1751, eru þær að tröppur með þremur þrepum hafa verið settar 

framan við alla innganga í húsið. Hliðarinngangar hafa auk þess verið mjókkaðir og þrír gluggar 

færðir til á suðurhlið hússins. Loks var litlum glugga bætt við í borðstofu (H). Á teikningunni frá 

1751 sést að allir stóru gluggarnir eru með sextán rúðum. Ef marka má teikninguna virðist þakið 

líka hafa verið lækkað aðeins og tveir kvistir settir á það. Að innan hafa einnig verið gerðar 

breytingar. Tvö ný lítil herbergi hafa bæst við, þ.e. anddyri að eldhúsi (E) og borðstofa (H). Þá 

hefur ofnum hússins verið breytt og þeir verið fluttir á milli herbergja. Þeir snúa nú inn í herbergi 

sem eru sunnan megin í húsinu en snéru áður inn í herbergi sem voru norðan megin.   

 Ekki er þess að vænta að finna mikil ummerki um ofangreindar breytingar á húsinu í 

uppgröfnum  minjum. Þær eru annars vegar flestar yfir gólfhæð hússins og skilja eftir óveruleg 

ummerki eftir að húsið var  rifið. Hins vegar er byggingin að stórum hluta utan uppgraftarsvæða. 

Þrátt fyrir þetta er misræmið milli uppdráttanna svo mikið í vissum tilvikum ætti að vera 

mögulegt að sjá þeim stað í minjunum. Þegar byggingarleifarnar framan við Bessastaðastofu á 

svæði U6 eru skoðaðar, leikur enginn vafi á því að þar eru leifar af húsi sem gengið hefur í gegn
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Heiti: Lengd 
álnir 

Breidd 
álnir: 

Hæð 
álnir 

Lengd 
metrar 

Breidd 
metrar 

Hæð 
metrar 

Flatar-
mál: Athugasemdir 

Utanmál húss 35,5 11,5 5,0 22,3 7,2 3,1 160,9 Heildarflötur húss 
Íbúð amtmanns 22,0 10,0   13,8 6,3   86,7 Íbúð amtmanns, innanmál 
Herbergi A 6,5 5,0   4,1 3,1   12,8 Barnaherbergi. Bakhlið arins við innvegg. Gluggi á útvegg. 
Herbergi B 7,5 5,0   4,7 3,1   14,8 Svefnherbergi. Tveir gluggar á útvegg. 
Herbergi C 8,0 5,0   5,0 3,1   15,8 Framstofa. Hurð á útvegg. Ofn við innvegg í hægra horni. 
Herbergi D 6,5 5,0   4,1 3,1   12,8 Eldhús. Gluggi á gafli.Stór arinn við innvegg. 
Herbergi E 2,0 5,0   1,3 3,1   3,9 Forstofa að eldhúsi. Hurð á útvegg. 
Herbergi F 5,5 5,0   3,5 3,1   10,8 Dagstofa. Þrír gluggar á útvegg. 
Herbergi G 6,5 5,0   4,1 3,1   12,8 Forstofa að eldhúsi. Hurð og tveir gluggar á útvegg. 
Herbergi H 2,0 5,0   1,3 3,1   3,9 Búr? Smá gluggakytra er á útvegg. 
Íbúð landfógeta 11,5 10,0   7,2 6,3   45,3 Íbúð landfógeta, innanmál. Ekki er lengur innangengt til amtmanns. 
Herbergi a 5,5 5,0   3,5 3,1   10,8 Hversdagsstofa. Gluggi á útvegg. 
Herbergi b 6,5 5,0   4,1 3,1   12,8 Skrifstofa.  
Herbergi c 5,5 5,0   3,5 3,1   10,8 Forstofa. Hurð og gluggi á útvegg. 
Herbergi d 6,5 4,8   4,1 3,0   12,3 Bruggherbergi? Ofn við innvegg í vinstra horni. Gluggi á útvegg. 
Byggingarhlutar:                 
Útihurðir 2,5 1,5 2,5 1,6 0,9 1,6 1,5 Þrjár útihurðir á annarri hlið. Ein hurð fyrir miðju á hinni langhlið. 
Innihurðir   1,3     0,8     Hurðir eru milli herbergja, ekki á milli íbúða. 
Gluggar 2,0 1,5 2,0 1,3 0,9 1,3 1,2 Gluggar eru með 16 litlum rúðum. 
Kvistir 2,2 1,2 2,2 1,4 0,8 1,4 1,0 Kvistir eru gluggalausir, en með hlerum. 
Skorsteinar 2,5 1,5 2,5 1,6 0,9 1,6   Þrír skorsteinar eru á húsinu, hlaðnir úr múrsteinum. 
Steinsökkull 35,5   0,4 22,3   0,3   Hlaðinn sökkull virðist vera undir fótstykki hússins. 
Arinn 1 3,6 2,5   2,3 1,6   3,5 Ofnar snúa ekki eins og á eldri teikningu og eru í öðrum herbergjum. 
Ofn 2 2,5 1,0   1,6 0,6   1,0 Ofn í forstofu. 
Ofn 3 2,5 1,2   1,6 0,8   1,2 Ofn í bruggherbergi 
Þverveggir   0,3 5,0   0,2 3,1   Þverveggir virðast vera aðeins þykkari en langveggir hússins. 
Langveggir   0,2 5,0   0,1 3,1   Veggjarmál eru líklega ónákvæm. 
Útveggir   0,7 5   0,4 3,1   Þykkt útveggja 
Þak     4,5     2,8   Hæð á þaki 
Tafla 3. Helstu mál, bæði í álnum og umreiknuð í metra, á byggingarhlutum Bessastaðastofu fyrri, samkvæmt uppdrætti frá 1751. 
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um fleiri en eitt byggingarskeið og umtalsverðar breytingar. Nefna má að bæði virðist mega 

greina leifar timburgólfa og hellulagðra gólfa í húsinu. Þá virðist lega hellulagnar 18 (sjá bls. 71) 

geta átt við undirstöður fyrir austasta arininn sem sýndur er í húsinu. Af ummerkjum að dæma 

virðast undirstöðurnar eiga við arinn sem staðsettur var norðanmegin í húsinu og þannig verið 

vísbending um að hellulögnin hafi tilheyrt eldra byggingarskeiði þess. 

Afstöðumynd af húsum konungsgarðsins frá 1751 

Hvað varðar innbyrðis afstöðu húsa og staðsetningu þeirra á bæjarhólnum, þá er vissulega hægt 

að nota teikningarnar bæði til þess að gera innbyrðis samanburð og samanburð við þær minjar 

sem fundust við uppgröftinn. Mjög athyglisverð er afstöðumyndin frá 1751, árituð af Pingel 

amtmanni, en hún sýnir afstöðu fimm bæjarhúsa á Bessastöðum (sjá mynd 4). Nú er allt öðru vísi 

um að litast þar en á uppdrættinum frá 1720. Bærinn með fjórum samtengdum húsaálmum, sem 

hverfðust um lokaðan húsagarð, er horfinn. Húsin standa stök og opið rými á milli þeirra. Eitt af 

því sem gerir þessa teikningu sérlega áhugaverða er að hún sýnir að íbúðarhús landfógeta og 

amtmanns hafa fengið að standa áfram, þrátt fyrir hrörlegt ástand þeirra árið 1720, og að þarna er 

í fyrsta skipti sýnd herbergjaskipan þeirra. Staðsetning Fálkahússins að baki 

landfógetabústaðarins kemur líka fram í fyrsta skipti á þessari mynd, sem og hvar hinu nýja 

Bessastaðahúsi, hafði verið valinn staður. Það er merkt B á teikningunni og stendur norðanvert á 

milli gamla landfógetabústaðarins og kirkjunnar. Uppdrátturinn sýnir aðeins útlínur hússins, 

líklega vegna þess að sérstök teikning hafði verið gerð af húsinu. 

 Á miðri mynd (mynd 4) er mælikvarði sem sýnir danskar álnir. Samkvæmt þeim 

mælikvarða er kirkjan (A), lengst til vinstri, um 16 álna (10 m) löng og 11,5 álna (7,2 m) breið. 

Fálkahúsið (E) lengst til hægri, hefur verið um 19 álna (11,9 m) langt  og 8,5 álna (5,3 m) breitt. 

Það hefur staðið aðeins þrem álnum (1,9 m) austan við gamla landfógetabústaðinn (D), sem 

tilheyrði áður austurálmu konungsgarðsins og verið samsíða honum. Landfógetabústaðurinn er 

hér 18 álna langur (11,3 m) og 8 álna breiður (5 m). Suðaustan við kirkjuna eru amtmannshúsið 

(C), sem áður tilheyrði vesturálmu konungsgarðsins. Það er hér 10 álnir að lengd og breidd (6,3 

m). Byggingar sem áður stóðu áföst amtmannshúsinu, að sunnan– og norðanverðu, eru báðar 

horfnar, sem og suður- og norðurálmur konungsgarðsins.  

 Eins og fram kemur í töflu 4 er hið nýja Bessastaðahús (B) samkvæmt þessum uppdrætti um 

35 álnir að lengd (22 m) og tæpar 11,5 álnir á breidd (7,2 m). Á suðurhlið hússins eru þrír 1,4 m 
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Heiti: 
Lengd í 
álnum: 

Breidd í 
álnum: 

Lengd í 
metrum: 

Breidd  í 
metrum: 

Flatar-
mál: Athugasemdir 

A Kirkjan 16,0 11,5 10,0 7,2 68,6 Utanmál kirkjunnar 
Kirkjuskip 12,0 11,5 7,5 7,2 54,4 Dyr eru á vesturgafli 
Kór 8,0 4,5 5,0 2,8 14,2 Dyr eru á suðurhlið kórs. 
Bil milli A og B 7,5   4,7     Fjarlægð milli kirkju og nýja hússins. 
Bil milli A og C 2,5   1,6     Fjarlægð milli kirkju og gamla amtmannsbústaðar. 
B Nýja húsið 35,0 11,5 22,0 7,2 158,6 Útlínur nýja hússins 
Bil milli B og C 4,5   2,8     Fjarlægð milli nýja húss og gamla landfógetabústaðar. 
Bil milli B og D 4,5   2,8     Fjarlægð milli nýja húss og gamla amtmannsbústaðar. 
C Gamla húsið 10,0 10,0 6,3 6,3 39,4 Utanmál gamla amtmannsbústaðar. 
a stofa 7,5 6,0 4,7 3,8 17,7 Dyr eru á austurhlið og norðurhlið. 
b herbergi þjónustufólks 10,0 4,0 6,3 2,5 15,8 Skorsteinn er í suðvesturhorni herbergisins 
c til turnsins 2,5 6,0 1,6 3,8 5,9 Hugsanlega tröppuhús 
Bil milli C og D 30,0   18,8     Þetta ætti að vera lengd húsagarðsins  
D Gamla hús fógetans  18,5 8,0 11,6 5,0 58,3 Utanmál hússins 
a stofa 8,0 6,0 5,0 3,8 18,9 Stofa landfógeta 
b herbergi 8,0 2,5 5,0 1,6 7,9   
c barnaherbergi 5,0 3,0 3,1 1,9 5,9   
d búr 7,0 5,0 4,4 3,1 13,8 Hlutfallslega mjög stórt búr 
e eldhús 5,0 3,0 3,1 1,9 5,9 Arinn eða eldstæði er beint inn af útidyrum 
f borðstofa 4,5 3,0 2,8 1,9 5,3 Afar lítil borðstofa. 
E Fálkahús 19,5 8,5 12,2 5,3 65,3   
Bil milli D og E 3,0   1,9     Fjarlægð milli landfógetabústaðar of fálkahúss 
Tafla 4. Helstu mál á byggingum, einstökum herbergjum og fjarlægðum á milli húsa, bæði í álnum og metrum, samkvæmt afstöðumyndinni frá 1751. Miðað er við 
að dönsk alin sé 62,77 cm. 
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breiðir inngangar, einn fyrir miðju húsi og tveir um 3,1 m frá hvorum enda hússins. Á norðurhlið er 

einn 1,4 m breiður inngangur fyrir miðju húsi. Á uppdrættinum er afstaða húsa teiknuð upp þannig 

að austurgafl Bessastaðahúss B er í beinni línu við framhlið landfógetabústaðar C og um 4,5 álnum 

(2,8 m) norðar. Vesturgafl húss B er 8,5 álnum (5,5 m) austan við kirkju og 4,5 álnum (2,8 m) 

norðan við hús A.  

 
Mynd 35. Rauða punktalínan sýnir grunnlínuna sem virðist hafa verið gengið út frá við að mæla út afstöðu 
húsa á Bessastöðum árið 1751 (ÞÍ. Teikn. 6/4. Bessastaðir, 1751. Ljósm. Þjóðskjalasafn Íslands). 

 

 Þegar farið er að rýna í uppdráttinn kemur í ljós að það er ýmislegt að athuga, bæði við 

stærðarhlutföll og innbyrðis afstöðu húsanna á honum, líkt og á fyrri uppdráttum. Þannig virðist t.d. 

afstaða kirkjunnar við amtmannshúsið vera röng, miðað við Plan og Prospect uppdráttinn frá 1720. 

Skekkjan virðist felast í því að mælingatölur á lengdum og breiddum einstakra bygginga eða 

byggingarhluta eru upphaflega skráðar niður á blað á staðnum. Þegar mælingarnar eru yfirfærðar á 

grunnmyndar teikningu virðist sem að fyrst sé dregin upp grunnlína á blað, sem húsin eru síðan 

mæld út frá. Sumar byggingar, eins og t.d. kirkjan á þessari teikningu, virðast hafa verið staðsettar 

öfugu megin við grunnlínuna sem miðað er við (mynd 35). Svo virðist sem sams konar 

mælingarskekkja hafa slæðst inn í mælingar Pingels amtmanns og er á uppdrættinum frá 1720, þó 

að ekki sé hún á sama stað. 
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 Þannig getur grunnhlið viðkomandi húss verið rétt staðsett en breidd hússins óvart sett 

norðan við en ekki sunnan við línuna. Sams konar skekkja virðist hafa átt sér stað á grunnmyndinni 

frá 1720. Þar virðist suðurálman hafa verið sett niður norðan við grunnlínu hússins, í stað þess að 

vera sunnan við hana. Á uppdrætti Pingels liggur grunnlínan frá austri til vesturs. Á þeirri línu 

liggur suðurhlið kirkju A, norðurhlið húss C, norðurhlið húss D og norðurhlið húss E.  

 
Mynd 36. Hér hefur rauða grunnlínan af teikningu frá 1751 verið sett ofan á grunnmynd af 
konungsgarðinum frá 1720. Myndinni er hér snúið á hvolf til þess að húsin snúi eins og á myndinni frá 1751. 
Þá sést strax að Amtmannsstofa (A) hlýtur að hafa verið sunnan við grunnlínuna, vegna þess að hún er beint 
austan við kór kirkjunnar, sem er alveg eðlileg staðsetning út frá heildar-skipulagi konungsgarðsins á þeim 
tíma. Blá grunnlína er dregin við suðurhlið konungsgarðsins. Minjarnar benda til þess að þetta eigi í raun að 
vera norðurhlið álmunnar og að suðurhlið hennar hafi átt að vera sunnan megin við línuna (hluti af Plan og 
Prospect teikningunni ÞÍ. Teikn. 6/1. Bessastaðir, um 1720. Ljósm. Þjóðskjalasafn Íslands).  

 

 Samanburður við flatarteikningu frá 1720 sýnir að annað hvort kirkja A eða hús C er speglað 

um grunnlínu. Á eldri myndinni er hús C, amtmannsbústaðurinn, beint á móti kór kirkjunnar og er 

sennilegra að þannig hafi afstaða húsanna verið (mynd 36).  

 Innbyrðis stærðarhlutföll húsanna á teikningunni virðast einnig vera eitthvað brengluð. 

Kirkjan, að meðtöldum kór, er á teikningunni aðeins 16,5 álna löng og 11,5 álna breið. Í 

skoðunargerð frá 1745 er hún hins vegar sögð vera 28,5 álna löng, og 12,5 álna breið. Auk þess sé 

hún með útbrotum bæði að sunnan og norðan (Jón Þ. Þór et al., 2008:13). Landfógetahúsið er hér 

18 álna (11,3 m) langt og 8 álna (5 m) breitt. Á uppdrættinum frá 1720 er það um rúmlega 23 álna  

langt (14,7 m) og 12 álna breitt (7,7 m). Þarna munar um 3,5 metrum á lengdinni og um 2,7 m á 
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breiddina, sem gerir landfógetahúsið á yngri uppdrættinum næstum 10 fermetrum minna en á 

gömlu teikningunni. Á uppdrætti Pingels frá 1751 er Amtmannshúsið 10 álnir að lengd og breidd, 

og er því um 1,3 m breiðara en á uppdrættinum frá 1720 þar sem það er 10 x 8 álnir.  

 Á teikningum frá 1736 og 1748, sem varðveist hafa af nýja húsinu er lengd og breidd hin sama 

á báðum teikningum, 35 álnir að lengd (22 m) og 11 álnir að breidd (6,9 m). Ekki virðist því ástæða 

til að draga þau mál í efa. Á yfirlitsteikningunni frá 1751 er húsið hins vegar 11,5 álna breitt, eða 

7,2 m. Svo kann að vera að á teikningunni frá 1751 sé stærð og staðsetning nýja hússins látin skipta 

mestu máli og reynt að ýkja aðeins stærð þess í samanburði við önnur hús. Þau eru jafnvel sýnd 

minni en þau voru í raun. Hugsanlega var það líka eitt af markmiðum teikningarinnar að sýna smæð 

gömlu húsanna í samanburði við hið nýja hús. Þó verður að telja líklegt að hreinar skekkjur 

varðandi afstöðu húsa, eins og koma t.d. fram á teikningunum, bæði frá 1720 og 1751, bendi 

sterklega til þess að þær hafi verið fullunnar í Kaupmannahöfn út frá mælingum sem gerðar voru á 

staðnum, af einhverjum sem var ekki nægilega staðkunnugur á Bessastöðum. Ef þessi tilgáta er 

höfð að leiðarljósi þegar gömlu uppdrættirnir eru skoðaðir, þá virðast sjálf málin á húsunum passa 

býsna vel við niðurstöður rannsóknanna, þó jafnan þurfi að hafa fyrirvara um ályktanir sem af þeim 

eru dregnar.  

5. Byggingarsögulegt samhengi 

Skilningur okkar á þróun húsagerðar á Íslandi byggir að verulegu leyti á fjörtíu ára 

húsarannsóknum Harðar Ágústssonar listmálara og fornhúsafræðings. Þó að fjölmargir 

fræðimenn hafi stuðlað að því að auka þekkingu okkar á einstökum þáttum byggingarsögunnar 

hefur Hörður, að öðrum ólöstuðum, lagt manna mest af mörkum við að greina heilstæðan þráð 

og samfellu í þróun íslenskrar byggingarsögu. Rannsóknir hans byggðust á samanburðar-

rannsókum tiltækra heimilda, gömlum skoðunargerðum, úttektum, fornsögum, uppmælingum 

hans á gömlum húsum og fornleifarannsóknum. Þegar hann vann að húsarannsóknum sínum, 

höfðu fremur fáar fornleifarannsóknir farið fram sem hægt varð að byggja á. Með því að fara 

skipulega í gegnum fornar heimildir og síðan bera saman úttektir einstakra bæja afturábak í 

tímann tókst Herði að rekja breytingar sem gerðar höfðu verið á allmörgum bæjum allt aftur á 

17. öld. Þannig náði hann að kortleggja þróun íslenska torfbæjarins þessar síðustu aldir sem 

hann var í notkun. Hann gerði grein fyrir þessum rannsóknum í fjölmörgum greinum og í 
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ritverkinu Íslensk byggingararfleið I-II. (Hörður Ágústsson, 1968; t.d. Hörður Ágústsson, 1975, 

1976, 1979, 1982, 1989, 1998b, 1998a, 2004) 

Almennt er talið að  íslensk byggingarhefð hafi þróast út frá skálum landnámsmanna, sem 

virðist hafa verið ríkjandi húsagerð þess tíma. Fljótlega eftir landnám er farið að bæta 

viðbyggingum við skálana, einstök hús með ákveðið hlutverk. Nokkru síðar, líklega á 11. öld, er 

farð að bæta nýju húsi við enda skálans. Það er svonefnd stofa, sem í upphafi er bæði dagstofa, 

veisluhús og vinnustaður kvenna. Ekki er ósennilegt að stofan sé arftaki jarðhússins,  eða 

dyngjunnar, sem er þá að renna skeið sitt á enda (Guðmundur Ólafsson, 2004:133).  Á 

stórbýlum verður stofan að hreinni veislustofu á síðari hluta 13. aldar og allt fram á 16. öld, en 

hjá almenningi mun hún hafa haldið sínu gamla fjölnota hlutverki (Hörður Ágústsson, 

1989:283-284).  

Fleiri hús bætast við skálann á 11. og 12. öld, sem eru þó ennþá eins konar viðbyggingar 

við skálann, svo sem á Stöng, Sámstöðum og fleiri bæjum í Þjórsárdal. Ný húsagerð, 

gangabærinn, kemur fram á sjónarviðið um 1300. Einkenni hans eru þau að langur gangur liggur 

eftir miðju húsi og að út frá honum er gengið inn í einstök hús eða herbergi sem liggja beggja 

vegna við hann og fyrir enda hans. Elstu vísbendingar um þessa húsagerð hafa fundist í 

byggingaskeiðum bæjarins undir sandinum, í Vestribyggð á Grænlandi, en fyrsta dæmið um 

hana á Íslandi eru á Gröf í Öræfum, sem fór í eyði af völdum goss í Öræfajökli árið 1362 (Gísli 

Gestsson, 1959). Þessi húsagerð var síðan ríkjandi á Íslandi í ýmsum útfærslum allt fram til loka 

18. aldar, þegar burstabærinn kom til sögunnar og farið er að snúa göflum fram á hlað. 

Burstabærinn virðist breiðast mjög hratt út eftir að myndskreytt grein í Lærdómslistaritinu árið 

1791, Um Húsa- eðr bæjabygging á Íslandi. Greinin fjallaði um hvernig hvernig bæta mætti 

húsagerð landsmanna og fjallaði ein tillagan um þessa róttæku breytingu á stöðu og útliti 

íslenskra bæjarhúsa (Guðlaugur Sveinsson, 1791; Hörður Ágústsson, 1979:240-291; 

Guðmundur Ólafsson, 2004:131-138).   

Byggingarefni íslenska bæjarins var frá upphafi torf og ótilhöggvið grjót. Það var notað í 

veggi og þök. Timbur var notað til innansmíðar. Neðri grind íslenskra torfhúsa var að jafnaði 

með stafverki og efri grind eða ræfur ásabyggð, allt fram á 18. öld. Sperrusmíði tók smám 

saman við af ásunum. Heimild um notkun á sperrum er ekki að finna fyrr en árið1403 (DI:III, 

1857-76:685; Hörður Ágústsson, 1989:287-288).  
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Á Norðurlöndum voru fimm gerðir timburveggja ríkjandi allt frá miðöldum. Það voru 

stólpaverk, stafverk, bolverk, bindingsverk og stokkverk. Í Danmörku var bindingsverk og 

bolverk ríkjandi. Í Svíþjóð og Noregi var stokkverkið algengast, að undanskildum norskum 

kirkjum sem voru flestar stafverkshús. Á Íslandi, Færeyjum og í hinum fornu norrænu byggðum 

á Grænlandi voru nær öll vönduð hús með stafverki, og ekki er talið að bindingsverkið leysi 

stafverkið af hólmi á Íslandi fyrr en á 18. 19. öld (Hörður Ágústsson, 1989:288-289; 1998b:65)     

 Til skamms tíma hefur almenn sátt hefur ríkt um hugmyndir Harðar og hafa flestir þeir sem 

fjallað hafa um hús og húsagerð, fylgt þeim ramma sem hann hefur sett um þróun húsagerðar á 

Íslandi (Gísli Gestsson, 1959, 1976; Guðmundur Ólafsson, 1980, 1982; Gísli Gestsson, 1987; 

Guðmundur Ólafsson, 2004; Haraldur Helgason, 2004).  

Það er fyrst á síðustu áratugum að svo margar fornleifarannsóknir hafa verið gerðar á 

íslenskum bæjum að hægt er að fara að sjá meiri fjölbreytni í húsagerð en áður var talið. Þegar 

kemur að 17. og 18. aldar bæjum verður að segjast að miðað við fjölda rannsókna á íslenskum 

bæjarrústum, hafa mjög fáir heilstæðir bæir verið grafnir upp frá þeim tíma og sem hægt er að 

nota til samanburðar við húsakost Bessastaða (Orri Vésteinsson, 2004:74-75). Einna helst er 

hægt að líta til hinna stóru rannsókna í Reykholti, Viðey og á Stóruborg sem og uppgrafta 

undanfarinn ára á biskupsstólunum í Skálholti og á Hólum í Hjaltadal (Hörður Ágústsson, 1989; 

Mjöll Snæsdóttir, 1991a; Margrét Hallgrímsdóttir, 1993a; Hörður Ágústsson, 1998b; Guðrún 

Sveinbjarnardóttir, 2003; Mjöll Snæsdóttir og Lucas, 2007; Mjöll Snæsdóttir, 2009). 

Í Reykholti hefur farið fram umfangsmikill uppgröftur á bæjarhólnum á undanförnum 

áratug. Þar hafa fundist ýmis óvenjuleg  mannvirki, svo sem undirgöng frá Snorralaug, fornir 

gufustokkar, kjallari með hellulögðu gólfi og hugsanlega leifar virkisveggs. Allt bendir til 

höfðingjaseturs, þar sem vænta mætti erlendra áhrifa í húsagerð. Á 17. – 19. öld virðist bærinn 

samt hafa verið gangabær að hefðbundinni íslenskri gerð, og verða þar ekki greind nein áhrif frá 

húsagerð konungsgarðsins (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2000, 2003).  

Á Stóruborg undir Eyjafjöllum var stór hluti bæjarhólsins grafinn upp á árabilinu 1978 – 

1990 og byggingasaga hans kortlögð. Þar fundust byggingar frá 12. eða 13. öld fram á 18. öld. 

Rannsóknin sýnir að á Stóruborg hefur bærinn þróast sem hefðbundinn íslenskur torfbær. Á 18. 

öld er inngangur í bæinn fyrir miðju húsi og í framhúsum trúlega skáli, stofa, búr og eldhús. 

Bakhúsin hafa hugsanlega verið baðstofa og kamar.  Göng lágu fyrir miðjum bæ frá framhúsum 
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til bakhúsa. Á Stóruborg verða ekki séð nein merki um erlend áhrif í byggingarstíl sem sem 

hægt er að rekja til Bessastaða (Mjöll Snæsdóttir, 1991a, 1991b).  

Sama ár og uppgröftur á Bessastöðum hófst einnig mjög stór rannsókn í Viðey, sem stóð 

yfir til ársins 1995. Þar fundust bæjarrústir allt frá 10. öld og merki um samfellda byggð fram til 

19. aldar. Upphaflega  virðist hafa staðið skáli í Viðey. Merkustu minjarnar tengjast 

Viðeyjaklaustri sem þar stóð frá 1226 - 1550 (Margrét Hallgrímsdóttir, 1988, 1989, 1992, 

1993a, 1993b, 1993c, 1994; Steinunn Kristjánsdóttir, 1995, 1996). Leiddar hafa verið að því 

líkur að þegar klaustrið var reist, hafi það verið byggt samkvæmt erlendri fyrirmynd, með 

lokuðum húsagarði. Þar er líklega í fyrsta sinn nefnt að byggingar hafi verið getað verið reistar 

að erlendri fyrirmynd. Eftir að klausturtíma lauk er þó ekki að sjá að klausturhúsaforminu hafi 

verið haldið við, heldur virðist þá hafa tekið við hefðbundinn gangabær úr torfi og grjóti, með 

skála, stofu, bakhúsi, sýruhúsi, baðstofu og ónstofu, göngum og smiðju (Margrét 

Hallgrímsdóttir, 1988, 1989, 1992, 1993a, 1993b, 1993c, 1994:96; Steinunn Kristjánsdóttir, 

1995, 1996).  

 Í Skálholti fór fram á árunum 2002 – 2006 mjög umfangsmikill uppgröftur á bæjarstæðinu 

og þá einkum á bæjarhúsum staðarins á 17. og 18. öld. Þar sem Skálholt var þá stærsta og 

veglegasta bú landsins hefði mátt vænta mikilla erlendra áhrifa, t.d. í húsagerð. Rannsóknin bendir 

hins vegar ekki til þess að neinna áhrifa frá konungsgarðinum á Bessastöðum gæti þar í húsagerð. 

A.m.k. verður ekki séð að þar hafi verið komið upp lokuðum húsagarði. Þvert á móti er um að ræða 

húsaþyrpingu sem virðist hafa hverfst um löng bæjargöng, að hætti íslenskrar byggingarhefðar. Enn 

fremur sýndi rannsóknin að bæjarhúsin voru í nokkuð góðu samræmi við tvo uppdrætti frá 18. öld, 

sem til voru af staðnum (Mjöll Snæsdóttir, Gavin Lucas og Orri Vésteinsson, 2006:677-685; Mjöll 

Snæsdóttir 2009:72-78).   

 Á Hólum í Hjaltadal hófst uppgröftur á gamla bæjarhólmun árið 2002 og stendur 

rannsóknin enn yfir. Allmörg hús hafa verið grafin fram frá 17. og 18. öld. Flest þeirra eru vel þekkt 

úr íslenska torfbænum, þó að nokkur skeri sig úr, svo sem prenthús, sem í var kakalofn og forn 

timburstofa frá miðöldum, sem er áhugaverð í samanburði við hugsanlegt timburhús á 

Bessastöðum frá sama tíma. Þó að heildarmynd bæjarhúsanna liggi ekki enn alveg ljós fyrir, virðast 

þau hafa staðið í þyrpingu, svipað og í Skálholti. Erlend áhrif, á bæjarhúsin, eins og frá 

konungsgarðinum á Bessastöðum, virðast ekki vera þarna til staðar. Prenthúsið, sem er vissulega 

gert að erlendri fyrirmynd, tvílyft, með flísalögðu gólfi og kakalofni, virðist hafa verið fellt inn í 
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húsaþyrpinguna sem fyrir var, án þess að það raskaði svo mjög skipulagi bæjarins að öðru leiti 

(Ragnheiður Traustadóttir og Guðný Zoëga, 2006; Ragnheiður Traustadóttir, 2009). 

 Bessastaðir eru einn af sögufrægustu stöðum landsins en þar höfðu æðstu embættismenn 

þjóðarinnar aðsetur sitt öldum saman. Þangað var árlega safnað tekjum konungs af landinu. Þar 

var því líklega saman kominn meiri auður og völd en víða annars staðar á landinu um tíma. Í 

ljósi alls þessa mátti vænta mikilla og forvitnilegra minja í jörðu. Þrátt fyrir einstakt safn 

teikninga af bæjarhúsum frá 18. öld, sem og fjölmargar aðrar ritaðar heimildir um byggingar á 

staðnum, var ekki vitað nákvæmlega hvar þessar byggingar hefðu staðið. Reyndar má segja að 

slíkar vangaveltur hafi vart verið tímabærar fyrr en hægt var að styðjast við áþreifanlegar 

byggingaleifar, eins og þær sem uppgröfturinn leiddi í ljós. 

Bæjarhóllinn reyndist vera mjög stór, eða um 11,000 m2. Efst á honum voru mannvistar-

lögin um 2,5 m að þykkt en til hliðanna voru þau tæplega fjögurra metra þykk. Þetta er merki 

um langvarandi búsetu á staðnum. Elstu minjarnar sem fundust, sem og umfang þeirra, bendir 

líka til þess að Bessastaðir hafi verið stórbýli allt frá landnámsöld. Þar sem heimildir um 

Bessastaði ná ekki lengra aftur en til um 1200 koma þær ekki að neinum notum í umfjöllun um 

byggð og búsetu á staðnum fyrstu þrjár aldirnar. Um þessar minjar verður fjallað á öðrum 

vettvangi.  

Þar sem grafið var niður með landfógetabústaðnum undir Bessastaðastofu og fyrir framan 

hana fundust ekki óyggjandi byggingaleifar frá miðöldum, en hins vegar bæði sunnan og norðan 

við hana. Auk þess fundust greinilegar minjar um miðaldabyggingar austan við kirkjuna á svæði 

U9. Þó að svæðið væri ekki stórt og að aðeins væri um lítinn hluta af húsi að ræða, voru þessar 

minjar mjög athyglisverðar. Þarna voru þykkar og þéttar gólfskánir sem bentu til langrar búsetu 

á miðöldum. Niðurgrafið fótstykki undir vegg og viðarborð, benda til þess að húsið hafi 

hugsanlega verið timburhús. Hluti veggjanna virtist þó geta hafa verið úr torfi og grjóti.  

 Til skamms tíma voru íveruhús úr timbri óþekkt hér á landi snemma á miðöldum, þó margar 

elstu kirkjurnar hafi verið timburhús. Rannsóknir benda til þess að skálar hafi þá verið hið 

ríkjandi byggingarform hérlendis (Hörður Ágústsson, 1979:231-235; Guðmundur Ólafsson, 

2004:130-135). Fornleifarannsóknir undanfarinna ára hafa sýnt að meiri fjölbreytni hefur líklega 

ríkt hér í húsagerð en áður var talið. Meðal annars fannst hús á Hólum í Hjaltadal, sem hefur 

verið túlkað sem veislustofa frá miðöldum (Ragnheiður Traustadóttir, 2009).  
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Ekki er ósennilegt að stofur af þessari gerð hafi verið byggðar víðar á landinu. Því miður 

var svo lítill hluti þessa húss grafinn upp á Bessastöðum að ekki er hægt að slá því alveg föstu 

að um timburhús hafi verið að ræða en það sem fannst var svo frábrugðið flestum öðrum húsum 

sem rannsökuð hafa verið frá miðöldum hérlendis, að það virðist falla mun betur að 

veislustofunni sem fannst á Hólum, eða jafnvel öðrum svipuðum miðaldastofum (sjá t.d. 

Christie, 1976). 

Þróun bæjarhólsins á Bessastöðum virðist hafa verið með svipuðum hætti og á öðrum 

stöðum, þar sem byggð hefur verið öldum saman. Bæjarhúsin hafa ekki alltaf staðið á 

nákvæmlega sama stað, heldur flust fram og aftur um bæjarhólinn. Þegar húsin voru orðin 

gömul og ónothæf voru þau yfirgefin og ný hús byggð skammt frá gamla bænum. Byggingar og 

önnur mannvirki á Íslandi voru flest gerð úr torfi og grjóti fram á 20. öld. Mikið af nýju efni var 

jafnan flutt heim á bæjarstæðið, bæði þegar ný hús voru reist og gert var við eldri byggingar. 

Eftir að gömlu bæjarhúsin höfðu lokið upphaflegu hlutverki sínu voru ný hús reist skammt frá 

þeim gömlu. Gömlu húsin fengu þá yfirleitt annað tímabundið hlutverk sem skemmur eða 

útihús, þar til þau féllu saman að lokum. Þá voru tóftirnar gjarnan notaðar til þess að henda í 

rusli og ösku, uns ekki mótaði lengur fyrir þeim á yfirborðinu. Víða var á Bessastöðum komið 

niður á þykk móöskulög, sem vitna um hve mikinn efnivið þurfti til að kynda upp híbýlin þar. 

Þetta ferli endurtók sig aftur og aftur og þannig færðist byggðin í gegnum aldirnar fram og aftur 

um bæjarstæðin, eins og margar stórar rannsóknir hafa sýnt fram á (sjá t.d. Bertelsen, 1989; 

Mjöll Snæsdóttir, 1991a;  Svend Erik Albrethsen og Guðmundur Ólafsson, 2001). Þannig hafa 

gamlar byggingaleifar, sorp og  áfok víða myndað mikla bæjarhóla þar sem bærinn hefur staðið 

öldum saman á sama bæjarstæði.  

Eins og fram kemur í byggingarsögulega heimildakafla ritgerðarinnar, eru engar beinar 

upplýsingar í elstu heimildunum um útlit eða gerð einstakra bæjarhúsa. Hins vegar felast stundum 

óbeinar vísbendingar um byggð eða einstök hús á staðnum, eins og t.d. frásögnin um náðhús á 

Bessastöðum árið 1530, sem sýnir að þar var kamar líkt og víða á öðrum bæjum á Íslandi (Sigríður 

Sigurðardóttir 1998:72-76). Frásögnin af flótta fanga frá Bessastöðum árið 1522, bendir til þess 

húsið sem þeir voru geymdir í hafi verið torfbær með hlöðnum ofni eða óni inn af baðstofunni, 

eins og þekkist á Íslandi a.m.k. frá 15. öld (Hörður Ágústsson, 1979:331-333). Sumar heimildir 

sýna líka að á Bessastöðum voru óvenjuleg og einstök hús sem tengdust hlutverki staðarins sem 

aðsetur æðsta yfirvalds landsins, og því ekki að vænta annars staðar á landinu. Þannig er t.d. 
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vísbending frá árinu 1614 um sérstakt fangelsi eða fangaklefa á staðnum. Af nýfundnum úttektum 

frá 1663 og 1666 virðist mega ráða að sú húsaskipan konungsgarðsins sem sést á teikningu frá 

1720, hafi verið orðnir til um 1660, eða jafnvel fyrr, og að loftsalurinn sem amtmaður byggði um 

1690, og fógetabústaðurinn sem Heideman fógeti byggði á svipuðum tíma hafi verið felldir inn í 

þá húsaskipan sem fyrir var.  

 Uppdrættir 18. aldar, sem sýna útlit húsanna á meðan þau voru uppistandandi, gegndu 

lykilhlutverki við túlkun á hinum flóknu byggingarleifum frá fyrri hluta 18. aldar og innbyrðis 

samhengi þeirra (sbr. myndir 18 og 38). Án þeirra hefði verið nánast ógerlegt að skilja til fulls, 

minjarnar sem fundust undir og framan við Bessastaðastofu. Uppgröfturinn sýndi líka fram á að 

gömlu uppdrættirnir eru bæði býsna áreiðanlegir og nákvæmir. Ýmsar skekkjur á uppdráttunum, 

sem í fyrstu virtist erfitt að skýra, reyndust við nánari athugun geta átt sér eðlilegar og einfaldar 

skýringar. 

 Uppdrættirnir sýndu að á Bessastöðum stóðu hús sem voru frábrugðin flestum öðrum húsum 

á Íslandi á þeim tíma. Bæjarhúsin, sem raðað var upp í ferhyrning með húsagarði í miðjunni, voru 

byggð að danskri fyrirmynd. Er þá ekki vel hugsanlegt að íslenskir höfðingjar hafi orðið fyrir 

einhverjum áhrifum í húsagerð frá konungsgarðinum á Bessastöðum eða jafnvel beint frá 

Danmörku, og ákveðið að taka upp þetta nýja byggingarform hjá sér?  

Þess hafa enn ekki fundist nein merki við fornleifarannsóknir á íslenskum stórbýlum. Heimildir 

hafa ekki heldur stutt við slíka skoðun, og má þar vísa í fjölmargar úttektir og bæjauppdrætti, sem 

birst hafa í undirstöðuritum Harðar Ágústssonar um íslenska húsagerð (Hörður Ágústsson, 1989, 

1998b, 2004). Þó verður að hafa í huga að þetta er túlkun Harðar á úttektarlýsingum og Því sjálfsagt 

að taka þeim með nokkrum fyrirvara. Í því samhengi er fróðlegt að skoða uppdrátt Harðar af 

bæjarhúsum á Þingeyrum sem byggir á málsettum úttektum (Hörður Ágústsson, 1998b:96) og 

skoða hann með tillit til lýsingar af staðnum og samanburðar niðurstöður uppgraftar á 

konungsgarðinum á Bessastöðum frá sama tíma. 

 Það vill svo til að varðveist hefur afar greinargóð lýsing af húsaskipan á Þingeyrum frá fyrri 

hluta 18. aldar. Lýsingin, sem er eftir síra Ólaf Gíslason, sem ólst upp á Þingeyrum til 10 ára aldurs. 

Hugsanlega er frásögn Ólafs nokkuð lituð af bjarma bernskunnar, því að honum finnst allt svo stórt 

og glæsilegt. Engu síður er frásögnin svo ýtarleg og fellur svo vel að umræðu þessa kafla,  að hún 

er birt hér nánast orðrétt, örlítið stytt og með nútíma stafsetningu. Hér er líka reynt að tengja 

lýsinguna við einstök hús og herbergi á teikningu Harðar Ágústssonar. Þannig vísa númer innan 



 

125 

 

sviga til mannvirkja sem nefnd eru í frásögninni og reynt að finna þeim réttan stað á uppdrætti 

Harðar:  

,,Inngangur staðarins (1) var með dönsku  byggingarlagi, hlið nær því þriggja faðma á breidd, og 
svo hátt, að ríðandi maður gat rétt að eins seilst með svipu yfir bitann, sem lá á tveimur sterkum 
dyrastólpum. Á báðar hliðar stólpunum voru festar við þá tvennar vængjahurðir, með þremur 
járnhjörum, og voru þær opnar allan þann tíma, er ekki þurfti snjóa að vænta. Milli þessara tveggja 
vængjahurða voru einar dyr minni, en þó svo stórar, að meðalstór vagn gat farið þar í gegn, og má 
þó vera, að ökumaður hafi orðið að beygja sig lítið eitt, það man ég ekki með vísu. 

Hægra megin við hliðið, rétt við hliðstólpann, var mjölskemma (2), var þar geymt niðri mjöl 
og korn handa staðarfólkinu, en uppi á lofti margra hundraða virði af skreið. Við skemmuna var 
áfast lítið hús (3), fyrir hænsn, endur, gæsir o. s. frv. Útveggirnir á þessum tveimur húsum voru úr 
torfi; þau sneru bæði móti suðri. 

Á austurhliðinni var því næst timburhús með norsku sniði (4), um það bil 21 - 24 álna langt, 
en rúmlega 7 - 8 álna breitt, og var því fyrir komið sem nú skal greint. 

Norðan til í garðinum var lítil forstofa (4.1), með fjórum hornum og uppdregin; má enn sjá 
samskonar forstofur sumstaðar í Noregi, já, seint í fyrra haust sá ég sjálfur bæði í Kleven og í 
Mandal í Noregi þessháttar forstofur. Inn úr forstofunni gengu tvennar dyr, önnur inn í sjálft 
timburhúsið, sem var þannig útbúið: Suðurhelmingurinn var stássstofa (4.2), með stóru, kringlóttu 
borði, gólfföstu; þar var skammt á milli glugga á báðar hliðar, og gaflinn móti suðri. Við dyrnar, 
vinstra megin við innganginn, var skrautlegt rúm, sem ætlað var tignustu gestum; rúmhliðin sneri 
upp að þilinu; andspænis því rúmi var annað rúm hinu megin í stofunni fram með veggnum, og 
stórt skatthol milli rúmsins og  hurðarinnar.  

Fram af stofunni var þiljað þvert yfir breidd hússins í miðju, var á vesturhliðinni dagleg stofa 
svo kölluð (4.3), fram að forstofunni, og eldhúsið, þar sem voru tvö borð með bili á milli, bekkir 
og stólar, og mátti þó gera eitt borð úr þeim, er margir voru þar saman komnir í einu.  

Í hinum partinum á austurhliðinni var fyrst skrif- og lestrarstofa (4.4), því næst svefnherbergi 
með tveim rúmum, sínu hvoru megin (4.5), því næst íveru- og saumastofa kvenna (4.6). Bæði í 
daglegu stofunni og kvennastofunni voru bíleggjara-kakalofnar, og voru það einustu þesskonar 
ofnar þar í sýslunni á mínum tíma, nema máski kann að hafa verið þesskonar ofn hjá Bjarna 
sýslumanni Halldórssyni í Víðidalstungu, mági Páls sál. Vídalíns lögmanns.  

Úr daglegu stofunni voru dyr inn í eldhúsið á norðurenda stofunnar(4.7), og við það litið búr 
(4.8), voru (úr eldhúsinu) dyr út í forstofuna, en aðrar dyr lágu til austurs út á plássið og til 
kirkjunnar.  

Þriðju dyrnar lágu að húsi, með torfveggjum og torfþaki að utan, en það var að innan fallega 
þiljað og skipt í þrjú herbergi; það hús var kallað barnabaðstofa (5), og átti barnfóstra lögmanns, 
vel metin dönsk jómfrú, Anna Sars að nafni, þar aðsetur sitt, en hún fóstraði og þjónaði börnunum. 
...“ 

,,Við hliðina á fyrrnefndri barnabaðstofu var hús, er nefndist langabúr (6), með svarðar-
veggjum og -þaki; var gengið inn í það úr garðinum og var timburþil að framan. Þar var geymt 
smjör staðarins, sýra, sem tíðkast á Íslandi til drykkjar, blönduð með vatni; uppi á loftinu yfir því 
húsi voru geymd allskonar amboð og verkfæri.  
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Við hliðina á þessu svo kallaða langabúri var annað hús, er nefndist prestaskáli (7), og var 
fátækum prestum og öðrum af líkum stéttum veittur þar greiði og gisting. Þar voru 4 rúmstæði. Það 
var fallegt hús. Inngangurinn var úr sjálfum dyrum heimagarðsins  (8) á hægri hönd, garðsdyrnar 
voru beint andspænis forstofudyrum timburstofunnar. Uppi yfir var laglegur loftsalur, og bjó 
klausturprestur þar; þar fyrir innan var annar loftsalur, sem stundum var fylltur með fjallagrösum, 
sem íslendingar nota til fæðu, stundum með mjöli, en stundum án. Þessi loftsalur var stundum 
notaður handa gestum. 

Fóstri minn, Ásmundur Eyjólfsson, bjó þar venjulega, þegar hann var á klaustrinu, og svaf ég 
hjá honum á næturnar. Fyrir innan voru öðru megin tvær geymslustofur (9), en hinu megin eldhús 
og eldiviðarhús (10) (sem var mór, sem þar er tekið mikið af úr jörðu). Þar fyrir innan var stór svo 
kölluð baðstofa (11), þar sem vinnufólkið sat við vinnu sína á vetrum, jafnt konur sem karlar. 

Í öðrum enda baðstofunnar var fallegt kamers (12), þar sem klausturpresturinn var vanur að 
dvelja, þegar honum þótti of kalt uppi á loftsalnum, og Bjarni sýslumaður Halldórsson, sem kom á 
klaustrið eftir móðurbróður minn, Jóhann Gottrúp, var þar alltaf á vetrum, þar eð timburhúsið var 
þá orðið of hrörlegt; hann lét setja þar kakalofn, og í því herbergi dó hann að lokum.  

Vinstra megin við garðsdyrnar var stórt hús, sem á íslensku nefndist skáli (13), það var 
svefnhús heimamanna (vinnufólksins), og þar var minni háttar gestum vísað til sængur; fimm 
rúmstæði voru þar fram með hvorum vegg, en tvö fyrir gafli, því húsið var alt að 7 álna breitt að 
innan. 

Loftsalir voru í tveim þriðju hlutum þess, hið innra og fram að dyrum. Djákninn bjó í þeim, 
sem sneri út að garðsdyrunum, en saumakona í hinum, sem annaðist sérstaklega um sauma á 
klæðum vinnufólksins. Innri hliðin á þessum svo kallaða skála sneri beint að hlið timburstofunnar, 
en úthliðin gegn vestri. 

Milli skálans og garðshliðsins voru enn tvö hús, var hið fyrra nefnt reiðingaskemma (14) , og 
voru þar geymd reiðtygi og amboð vinnufólksins; inngangurinn í það hús var utan garðs, til þess 
að ekki væri farið með hesta inn í sjálfan garðinn (15), sem var steinlagður, rétt eins og 
borgarstræti, allur ferhyrningurinn hér um bil 7—8 faðma á hvern veg, og í honum miðjum var 
reistur upp digur grenibjálki, og var ofan á hann byggt dúfuhús, sem var eins og hringmynduð 
keila, á því voru margir gluggar, og bar það við, að íslenskir smáfuglar komu þangað líka, til að 
byggja sér hreiður og klekja út ungum.  

Við hliðina á þeirri svo kölluðu reiðingaskemmu eða amboðahúsi var enn annað hús, er 
nefndist kvarnarskemma (16), og var þar stór handkvörn með öllu því, er til heyrði af verkfærum, 
tunnum og þesskonar, og voru tveir menn í einu vanir að mala þar korn og malt. Hús þetta var rétt 
suðvestan við dyrastólpa portsins; allir veggirnir voru úr torfi, en fallega gerðir og tilsettir eins og 
þeir ættu að vera í borg.  

Í stuttu máli, á öllu Íslandi var ekki á þeim tíma neinn bær, sem var eins veglegur og 
Þingeyraklaustur, og hef ég þó verið á öllum þeim stöðum, sem helstir hafa verið taldir á minni tíð 
þar á landi. Að vísu voru þá á þeim tíma tvenn timburhús á kóngsgarðinum Bessastöðum, annað 
ætlað amtmanni, hitt landfógeta, en nú mun þar byggt skrautlegt steinhús. En að því er allan 
staðinn og útbúning hans snerti var ekki hægt að jafna byggingunni þar á við Þingeyrastað.  

Mest var þó varið í klausturkirkjuna, sem var fegursta kirkjan á landinu, og skal ég segja 
meira frá henni síðar. Fyrir utan garðinn var hús, er nefndist smiðja, og vann þar járnsmiður; (það 
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var utan garðs) til þess að eldurinn skyldi ekki granda staðarhúsunum, ef svo kynni til að bera, að 
kviknaði í smiðjunni.  

Þá var annað prýðilegt hús, þar sem húsfógetinn eða umboðsmaður klausturhaldarans var að 
deginum til á sumrin til þess að líta eftir vinnufólkinu. Rétt fyrir utan hliðið voru sléttar traðir, svo 
breiðar, að 6 til 8 hestar gátu gengið þar samhliða, með torf veggjum beggja megin, út á 
túnsporðinn...“  (Ólafur Gíslason, 1916:59-63). 

Þegar ofangreind lýsing á bæjarhúsum á Þingeyrum er borin saman við hús konungsgarðsins á 

Bessastöðum, virðast þau að mörgu leiti vera afar lík um margt, en margt er líka ólíkt. Það sem er 

svipað á báðum bæjunum er húsagarðurinn, sem engin önnur dæmi hafa enn fundist um hér á landi. 

Báðir virðast hafa verið hellulagðir, þó að hellur konungsgarðsins hafi líklega verið endurnýttar í 

annað síðar. Timburhlið lokaði fyrir innganginn í báða húsagarðana. Samkvæmt lýsingu virðist 

hliðið í húsagarðinn á Þingeyrum hafa verið stærra og glæsilegra en hliðið á Bessastöðum. 

Af uppdrætti Harðar Ágústssonar má ætla að þrír inngangar hafi verið inn í húsagarðinn (mynd 

37). Líklegra verður þó að telja að aðeins einn inngangur hafi verið og að staðsetning húsanna þar sé 

því ekki alveg nákvæm. Bæði má ráða það af lýsingu Ólafs Gíslasonar, en ekki síst vegna þess að 

hið glæsilega hlið missir alveg marks við að takmarka aðgang að húsagarðinum, ef aðrar auðveldar 

inngögnuleiðir eru inn í hann. Einnig má sjá að misræmi er milli úttekta og lýsingar Ólafs, varðandi 

svæðið milli mjölskemmu (2) og timburhúss (4). Samkvæmt lýsingunni ætti að hafa verið 

hænsnakofi þar (3), sem ekki hefur verið talinn upp í úttekt. Hugsanlega hefur hann verið talinn of 

verðlítill til að ástæða þætti til að taka hann upp í úttekt. Skortur á heimild í úttekt virðist þar verða 

til þess að eyða myndast í húsaröðina á teikningunni, þar sem hænsnakofinn átti að vera, og er því 

líklega dæmi um op inn í húsagarðinn sem í raun var ekki til staðar. Mjög líklegt verður að telja að 

ófullnægjandi upplýsingar í úttekt séu ástæðan fyrir bilinu sem myndast hefur á milli langabúrs og 

prestaskála (bygginga 6 og 7) á uppdrætti Harðar Ágússonar. 
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Mynd 37. Grunnmynd af Þingeyrum 1773, gerð eftir málsettum úttektum (Hörður Ágústsson, 1998b, bls. 
98). Inn á uppdráttinn hafa verið sett númer sem vísa til lýsingar á bænum samkvæmt frásögn Ólafs 
Gíslasonar. 1) Hlið inn í húsagarðinn; 2) Mjölskemma; 3) Hænsnakofi sem sagður er áfastur mjölskemmu; 
4) Timburhús með norsku sniðið; 5) Barnastofa; 6) Langabúr; 7) Presta-skáli; 8) Bæjardyr og inngangur 
(bæjargöngin eru ekki tilgreind sérstaklega); 9) Geymslustofur) 10) Eldhús og eldiviðarhús; 11) Baðstofa; 
12) Kamers (óvíst í hvorum enda það var; 13) Skáli; 14) Reiðingaskemma; 15) Húsgarðurinn (dúfnahús var 
á staur í miðjum garðinum); 16) Kvarnar-skemma. 
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Mynd 38. Hér hafa útlínur konungsgarðsins verið teknar beint af flatarteikningunni frá 1720 og þær lagðar 
yfir svæðið og minjarnar sem í ljós komu á milli kirkju og Bessastaðastofu (kort G.Ó. og A.R.G.). 

Áhugaverðasti munurinn á bæjunum tveimur verður að teljast sá, að á Bessastöðum eru 

bæjarhúsin í byrjun 18. aldar, byggð að danskri fyrirmynd og byggingarhefðar sem þar má rekja 

aftur til 16. aldar. Á byggingum Þingeyraklausturs sést að þar þekkja menn til þessa byggingarstíls, 

og taka hann til fyrirmyndar, upp að vissu marki. Athyglisverðast er að hinn nýi byggingarstíll er 

ekki látinn umbylta allri húsaskipan á bænum, heldur er hann felldur að gamla gangabænum sem er 

notaður áfram. Nýju húsin eru byggð framan við gamla bæinn þannig að framhlið gamla bæjarins 

myndar eina hlið húsanna sem standa umhverfis húsagarðinn.  

Hugsanlega má finna vísi að svipuðu fyrirkomulagi á öðrum stórbýlum, en afgerandi heimildir 

um lokaðan húsagarð annars staðar en á Þingeyrum hafa ekki enn fundist. Það er sem stendur eini 

bærinn á Íslandi þar sem fundist hefur dæmi um sams konar byggingarform og reist var á 

Bessastöðum, að erlendri fyrirmynd. Þar sést hins vegar vel að hinn nýi byggingarstíll kom ekki í 

stað hins hefðbundna íslenska gangabæjar, heldur var hann aðlagaður að þeim byggingum sem fyrir 

voru á staðnum. 
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 Þegar notaðir eru uppdrættir eða úttektir á húsum við túlkun á fornleifum verður jafnan að 

hafa í huga að þeir eru lýsing á aðstæðum sem eiga við ákveðinn dag en fornleifarnar sýna 

breytingar í lengri tíma. Samanburður uppdráttanna við minjarnar leiddi að sjálfsögðu í ljós að á 

svæðinu voru miklu fleiri og flóknari byggingaleifar en nokkrar heimildir voru til um. Augljóst 

er að húsum og einstökum herbergjum hefur verið breytt margoft eftir þörf og nauðsyn á hverjum 

tíma, án þess að  þær breytingar væru nokkurn tíma skjalfestar. Aðrar rannsóknir á bæjarhólum 

hafa sýnt fram á sama munstur. Í því sambandi nægir t.d. að nefna rannsóknina á bæjarstæði 

Skálholtsstaðar sem fram fór á árunum 2002-2006. Þar voru grafnar fram miklar byggingaleifar 

bæjarhúsa sem bæði voru til úttektir af og samtíma uppdrættir. Samt kostaði það mikla fyrirhöfn 

að reyna að tengja saman hús og húsaskipan á uppdráttum við minjar og minjabrot sem í ljós 

komu við uppgröftinn (Mjöll Snæsdóttir og Lucas, 2007:97-99). 

Flestar byggingaleifarnar sem fundust á svæðum U1 – U8, voru frá 18. öld. Bendir gerð 

þeirra til þess að þetta séu leifar af þremur álmum konungsgarðsins frá 1720 og húsa sem leystu 

hann af hólmi á árunum 1721 – 1760.  Á svæði U9 er líklegt að hafi verið hluti af fjórðu 

álmunni. Þar fundust hins vegar líka 34 grafir frá síðari hluta 18. aldar og fyrri hluta 19. aldar, 

sem höfðu raskað minjunum sem fyrir voru. 

Við uppgröftinn 1987 fundust einnig leifar af einstakri bygginu sem er hið svonefnda vagn- 

eða kerruhús á svæði U11 (mynd 24). Sá fundur er ekki síður athyglisverður í ljósi þess að 

yfirleitt er talað um að hestvagnar hafi almennt ekki farið að tíðkast á Íslandi fyrr en seint á 19. 

öld. Þetta hefur verið svo viðtekin skoðun að því hefur jafnvel verið slegið fram, kannski í 

nokkru gríni þó, að Íslendingar hafi ekki uppgötvað hjólið fyrr en um aldamótin 1900 (Einar 

Laxness, 1985; Árni Björnsson og Kuhn, 2003:150). Þó að slík ummæli séu sjálfsagt orðum 

aukin eru þau til marks um að kerrur, eða vagnar á hjólum hafi verið afar sjaldgæfir á Íslandi allt 

fram undir 1900. Það er því ekki fráleitt að álykta að menn hafi talið nauðsynlegt að hlúa þyrfti 

vel að svo fágætum grip, með því að byggja yfir hann sérstakt skýli sem hér er leitt líkum að hafi 

nú fundist á Bessastöðum. Ef svo er, þá má hugsanlega rekja upphaf þess húss til síðari hluta 16. 

aldar, þegar kerru er fyrst getið í heimildum á Bessastöðum.  

Hafi kerru- eða vagnahús fundist á Bessastöðum, líkt og fornleifarnar gefa til kynna, þá er 

ástæðulaust að draga í efa að menn hafi þekkt og notað vagna á Íslandi, þó í litlum mæli hafi 

verið. Miðað við hversu fátæklegar heimildirnar eru hefur notkun þeirra að öllum líkindum verið 

takmörkuð við fáein höfuðból eða að ekki hafi þótt ástæða til þess að geta þeirra sérstaklega. Þá 
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má telja líklegt að hið svonefnda vagnabúr á Hólum hafi verið geymsla fyrir vagn á hjólum, 

hugsanlega svipað að gerð og mannvirkið á Bessastöðum.  

Til þess að ljúka umræðunni um þetta, má nefna að það er ekki fyrr en árið 1875 að á 

Alþingi eru sett lög um vegi og að landssjóður skuli sjá um og kosta vegagerð milli byggða 

(Magnús Grímsson, 1985:88), þannig að kerran á Bessastöðum hefur fyrst og fremst verið notuð 

heimavið og til styttri ferða.  

 Loks má nefna að rannsóknin hefur líka beint athyglinni að því hve lítið rými æðstu 

embættismönnum landsins var ætlað á 18. öld. Húsakynni þeirra hafa vafalaust þótt býsna góð á 

sínum tíma en gólfflötur í amtmannsbústaðnum árið 1720 var þó aðeins um 35 m2, svo dæmi sé 

tekið. Erfitt er að fullyrða hvort þetta hafi stafað af því að þessir embættismenn hafi verið óvenju 

hógværir í lifnaðarháttum sínum eða hvort að þetta hafi þótt fullgott handa þeim. Líklega er hér að 

ósekju verið að varpa nútíma mati á aðstæður 18. aldar. Heildarflötur konungsgarðsins árið 1720 

var um 425 m2. Þegar teiknuð var ný bygging fyrir embættismenn konungs á Bessastöðum árið 

1721 voru íbúðir stiftamtmanns og amtmanns 42 m2  hvor, og íbúð fógeta um 81 m2. Í raun voru þó 

líklega aðeins tvær íbúðir í húsinu, þar eð sjaldgæft var að stiftamtmaður dveldi  þar. Allt húsið var 

rúmir 158 m2 að utanmáli. Til samanburðar var innanmál bæjarhúsa í Skálholti árið 1784 um 1271 

m2; Þingeyrarklausturs árið 1777 um 546 m2 og Laufáss árið 1828 um 251m2. Meðalbær var þá um 

70 m2 og hjáleiga rúmlega 50 m2  (Hörður Ágústsson, 1998b:31). Við þennan samanburð sést að 

konungsgarðurinn stendur langt að baki helstu höfðingjasetrunum, eins og Skálholtsstað og 

Þingeyrarklaustri, en er nokkru stærri en prestssetrið í Laufási og miklu stærri en meðalbær og 

hjáleiga. 

6. Niðurstaða 

Í þessari ritgerð hefur fyrst og fremst verið fjallað um 17. og 18. aldar byggingaleifar sem í ljós 

komu við uppgröftinn á Bessastöðum árið 1987. Mikilvægar samtímaheimildir og þá ekki síst 

samtíma teikningar af byggingum á staðnum gerðu kleyft að bera heimildirnar saman við 

niðurstöður uppgraftarins og sannreyna áreiðanleika þeirra. Sá samanburður reyndist vera mjög 

áhugaverður og skipti sköpum í allri umræðu um minjarnar. Hann leiddi m.a. í ljós að mjög algengt 

var að finna misræmi á milli mælinga á teikningunum og fornleifanna, ekki síst vegna þess að 

uppdrættir virðast hafa verið teiknaðir af öðrum en þeim sem mældu mannvirki á staðnum. Einnig 

sýndu fornleifarnar að bæði nýbyggingar og breytingar á húsum voru miklum mun fleiri en 



 

132 

 

heimildir geta um.  

Út frá minjunum var líka oft hægt að geta sér til um hvernig ýmsar skekkjur á uppdráttunum 

höfðu orðið til og jafnvel að finna skýringu á þeim, því að þær voru áreiðanlega ekki með vilja 

gerðar. Á móti verður ekki fram hjá því litið að heimildirnar höfðu líka mótandi áhrif á skoðun 

uppgraftaraðila á því hvers mætti vænta. Án teikninganna hefði öll túlkun á þeim minjum sem 

fundust orðið mun erfiðari. Niðurstaðan verður því sú, að nauðsynlegt sé að skoða með opnum 

hug, allar heimildir sem hægt er að finna um viðkomandi rannsóknarstað, en að nota þær ávallt 

með hæfilegri aðgát og gagnrýni. Þannig geta heimildirnar gagnast fornleifafræðinni og 

fornleifafræðin sagnfræðinni. 

Þá leiddi uppgröfturinn í ljós að búið hafði verið á Bessastöðum í um þrjú hundruð ár áður en 

bærinn var fyrst nefndur í heimildum. Leifar af miðaldahúsi komu í ljós undir gröfum í kirkjugarði 

austan við kirkjuna á svæði U9. Hugsanlega er þar um að ræða timburhús, jafnvel stofu, svipaða og 

fundist hefur á Hólum í Hjaltadal. Bæði ritheimildir og fornleifar sýndu að bæjarhús á Bessastöðum 

hafa á ýmsum tímum ekki tekið mið af ríkjandi byggingarhefð í landinu, heldur verið byggð eftir 

erlendum  fyrirmyndum, þó oft hafi verið blandað saman innlendu og innfluttu byggingarefni. 

Einkum á þetta við byggingar konungsgarðsins frá 18. öld, sem leifar fundust af á svæðum U1 – 

U9, en einnig fundust dæmi um það frá fyrri öldum samanber timburhúsið frá 15. öld og nefnt er 

hér fyrir ofan. 

Þegar komið er fram á 17. og 18. öld fjölgar heimildum. Þar er oft að finna all ítarlegar 

upplýsingar um hvenær einstakar byggingar voru reistar og jafnvel hver gerði þær, eins og t.d. 

stofuna sem Pros Mundt lét reisa árið 1636 eða um einstök hús og herbergjaskipan eins og fram 

koma í úttektinni frá 1717. Þá voru margumræddir uppdrættir af húsum á Bessastöðum frá fyrri 

hluta 18. aldar ómetanlegir við alla túlkun minja á svæðinu undir og umhverfis Bessastaðastofu. 

Hægt hefur verið að staðsetja flest hús sem þar sjást með nokkurri vissu. Þannig eru hinar miklu 

byggingaleifar undir Bessastaðastofu á svæðum U1 – U4, hluti af bindingsverkshúsi landfógeta, frá 

fyrri hluta 18. aldar. Óvandaður frágangur við fótstykki þessa húss og annars húss sem fannst á 

svæði U6, bendir eindregið til þess að húsin hafi missigið og að  þar sé að finna skýringu á hinum 

mörgu kvörtunum um viðvarandi húsleka á Bessastöðum.  

Á svæði U9 kom í ljós að kirkjugarður Bessastaðakirkju hafði verið stækkaður til austurs eftir 

að Bessastaðastofa var reist, líklega í lok 18. aldar. Í kjölfarið fóru grafir, sem þar voru teknar, í 

gegn um byggingaleifar fyrri alda og hugsanlega þar á meðal amtmannsálmu konungsgarðsins. 
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Syðst á svæði U6, fyrir framan Bessastaðastofu, var hellulagt gólf, sem hefur vafalaust 

tilheyrt suðurálmu konungsgarðsins. Norðarlega á svæðinu voru leifar húss sem í var moldargólf 

og hringlaga eldstæði. Það er líklega hluti af norðurálmu konungsgarðsins. Illa farnar bygginga-

leifar á svæði U9 hafa hugsanlega tilheyrt amtmannsálmu konungsgarðsins. 

Á milli suðurálmu og norðurálmu á svæði U6, var autt svæði þar sem húsagarðurinn mun 

hafa verið. Á norðurhluta hans voru byggingaleifar yngra húss sem vafalítið eru leifar hins nýja 

Bessastaðahúss sem leysti konungsgarðinn af hólmi árið 1721. Í því mátti greina að minnsta 

kosti tvö byggingarskeið, svo að minjarnar sýndu greinilega að það hafði gengið í gegn um 

miklar breytingar.   

Síðast skal nefna fund svonefnds kerru- eða vagnhúss sem fannst á svæði U11. Byggingin 

er líklega frá 18. öld eða jafnvel fyrr. Hún er einstök hér á landi og virðist hafa verið sérhönnuð 

fyrir farartæki á hjólum, með tveimur múrsteinalögðum hjólförum sem orðin voru mjög slitin af 

notkun. Freistandi er að tengja þessa byggingu við heimild í innistæðuskrám um að kerra hafi 

verið til á Bessastöðum a.m.k. allt frá 16. öld. Þarna hefur hugsanlega sú fágæta kerra verið 

geymd í sérbyggðu húsi, sem engar heimildir hafa fundist um.  

Ekki verður séð að þau erlendu áhrif sem greina má á húsum embættismanna konungs á 

Bessastöðum hafi skotið neinum rótum á Íslandi. Eina dæmið um danskan húsagarð er t.d. að 

finna á Þingeyraklaustri, þar sem ný hús voru hins vegar aðlögðuð að íslenska bænum og byggð 

þannig að þau mynda húsagarð fyrir framan gamla gangabæinn.  

Hvers vegna voru Íslendingar ekki ginkeyptari fyrir þessum erlendu byggingargerðum? 

Hugsanlega voru viðhaldsvandamál erlendu húsanna þekkt meðal landsmanna, sem töldu þau 

því ekki vera eftirsóknarverð. Sennilega lágu þó frekar efnahagslegar ástæður þar að baki. 

Aðeins hús biskupsstólanna og ríkustu höfðingja voru stærri en konungsgarðurinn á Bessa-

stöðum. Innfluttur efniviður, eins og húsatimbur og múrsteinar, var sjálfsagt allt of dýr til þess 

að almenningur hefði ráð á að byggja sér hús úr honum. Auk þess var upphitunarkostnaður 

þessara húsa vafalaust miklu meiri en í vel einangruðum veggjum íslenska torfbæjarins. 

Þegar allt kom til alls virtust erlendu húsin hafa hentað illa í íslenskri veðráttu auk þess sem 

þau voru líklega bæði of dýr hvað varðaði byggingarefni og  rekstur til þess að þau höfðuðu til 

íslensks almennings. 
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