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Útdráttur 
Mikill vöxtur hefur verið í fornleifaskráningu, á Íslandi, á undanförnum árum sem  

haft hefur í för með sér umtalsverða fjölgun þekktra minjastaða í landinu, auk 

þess sem skipulag minjaverndar hefur tekið talsverðum framförum, a.m.k hvað 

varðar ytri umgjörð.  Hinn mikli vöxtur sem orðið hefur í fornleifaskráningu hefur 

þó einkum verið á dreifbýlum svæðum í landinu en þegar hins vegar er litið til 

stöðu þessara mála í á þéttbýlisstöðum er nokkuð annað upp á teningnum og er 

yfirsýn minjaverndaryfirvalda yfir fornleifar á slíkum stöðum oft á tíðum ærið 

takmörkuð.  Einnig henta hefðbundnar aðferðir fornleifaskráningar illa við 

skráningu minja í þéttbýli þar sem þær hafa einkum þróast út frá aðstæðum í 

dreifbýli. 

 Meginviðfangsefni verkefnisins, sem greint veður frá í eftirfarandi ritgerð var 

fornleifaskráning á bæjarstæðum í landi Reykjavíkur sem gerð var í þeim tilgangi 

að prófa aðferðir sem talið var að gætu hentað betur aðstæðum í þéttbýli en 

hefðbundnar aðferðir.  Flestar fornleifar á í þéttbýli eru ekki sýnilegar á yfirborði 

og var grundvallarhugmyndin á bak við aðferðafræðina sú, að þótt ekki væri hægt 

að staðsetja einstakar fornleifar þá væri samt sem áður hægt að áætla umfang 

þeirrar starfsemi sem þær tilheyrðu og þannig skilgreina hættusvæði þar sem 

líkur væru á að minjar gætu leynst í jörðu.  Reynsla af fornleifaskráningu í 

dreifbýli hefur sýnt að flestar minjar er að finna í næsta nágrenni sveitabæja, þ.e í 

gömlu heimatúnunum.  Af þessum sökum var ákveðið að skilgreina hættusvæðið 

tún utanum öll bæjarstæðin sem skráð voru í Reykjavík og var talið að þannig 

væri hægt að ná utanum stærstan hluta landbúnaðarminja í borgarlandinu.  

Einnig var skilgreint hættusvæðið bæjarhóll umhverfis þau bæjarstæði þar sem 

búast má við þykkum mannvistarlögum vegna langrar búsetu.  Alls voru 

skilgreindir 45 bæjarhólar 60 tún í borgarlandinu og lagt mat á ástand 

bæjarstæðanna byggt á þeirri röskun sem sýnileg er á vettvangi eða þekkt er úr 

heimildum.  Niðurtöður skráningarinnar benda til þess að ástand bæjarstæða 

Reykjavíkur er ærið bágborið og er ástæða til að tekið verði til hendinni í 

varðveislumálum þessa minjaflokks svo koma megi í veg fyrir frekari eyðingu 

hans í framtíðinni.  
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Formáli. 
Þegar ég var fimmta aldursári þá sagði móðir mín mér frá gamalli borg í 

„útlöndum” sem nefndist Róm og væri byggð á sjö hæðum.  Eitthvað hefur 

sagan skolast til í höfðinu á mér því ég sá fyrir mér sjö hæða stafla af mis-

munandi borgum og fannst að hinir fornu Rómverjar hlytu að hafa verið ein-

staklega duglegt fólk að nenna að standa í þessu.  Að sama skapi efaðist ég 

samt  jafnframt um greind þeirra og verkfræðikunnáttu þar sem það kynni 

örugglega ekki góðri lukku að stýra að stafla borgum hverri ofaná aðra, það 

hlytu að vera til auðveldari og öruggari leiðir til að byggja þær.  Eftir því sem 

árin liðu þá áttaði ég mig samt smátt og smátt á því að ég hefði eitthvað mis-

skilið þessa tilraun móður minnar til uppfræðslu í landafræði „útlanda” og 

skildi að Róm væri byggð í landslagi sem einkenndist af hólum og hæðum 

og mismunandi borgarhlutar hefðu verið byggðir á sjö þeirra. 

Þessi saga rifjaðist upp fyrir nokkrum árum eftir að ég hafði starfað 

við fornleifafræði á Íslandi um alllangt skeið bæði við fornleifaskráningu og 

fornleifauppgröft víða um land.  Komst ég að því að þegar horft er til þess 

hvernig mannvistarlög hlaðast upp þar sem búseta hefur verið lengi, að 

þessi upphaflegi skilningur minn á frásögn móður minnar var ekki svo fjarri 

lagi.  Borgir erlendis eiga sér margar hverjar hundruða ef ekki þúsunda ára 

sögu. Hafa fornleifarannsóknir víða sýnt að undir götum og byggingum 

þeirra eru mannvistarlög sem ná marga metra niður í jörðina, og geyma 

leifar eftir kynslóð fram af kynslóð.  Það má því í raun segja að búsetulands-

lag þessara borga sé í mörgum lögum – eða hæðum.  Neðst er hinn náttúru-

legi grundvöllur, yfirborðið sem fyrsta búsetan á staðnum hófst á, en því 

næst taka við mismunandi stig búsetu og efst er svo núverandi búsetulands-

lag þ.e. hið sýnilega.  Er fjöldi þessara búsetuskeiða mismunandi eftir því 

hve búseta hefur varað lengi og er verkefni minjaverndaryfirvalda af þeim 

sökum víða talsvert flókið þar sem vitneskja um minjar sem faldar eru marga 

metra ofaní jörðinni er oftar en ekki af skornum skammti. 

Þegar á heildina er litið hafa miklar framfarir orðið í minjavernd á Ís-

landi á undanförnum árum og samhliða því hefur mikill vöxtur verið í forn-

leifaskráningu sem er helsta tæki minjaverndar.  Þessi vöxtur hefur þó 

einkum verið í skráningu á dreifbýlum svæðum en ef litið er til þéttbýlisstaða 
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eins og Reykjavíkur þá er staðan þó önnur.  Talsvert skortir á yfirsýn minja-

verndaryfirvalda í Reykjavík yfir minjar í borginni sem gerir þeim erfitt fyrir að 

sinna hlutverki sínu.  Helgast það einkum af því að flestar fornleifar eru huldar 

sýnum og að ekki hefur farið fram markviss fornleifaskráning, innan borgar-

markanna, nema að litlu leyti. 

Þessi skortur á yfirsýn yfir fornleifar í Reykjavík er megin hvatinn að því 

verkefni sem greint verður frá hér á eftir.  Reynsla mín af fornleifaskráningu 

hefur jafnframt leitt mig að þeirri niðurstöðu að þær aðferðir, sem hingað til 

hefur verið beitt á hér á landi, henta illa aðstæðum í þéttbýli og er verkefnið 

viðleitni til þess að ráða bót þar á. 

 

Ég vill koma á framfæri þökkum til eftirtalinna aðila sem aðstoðuðu mig 

á ýmsum stigum verkefnisins.  Sérstakar þakkir fá leiðbeinandi minn Orri Vés-

teinsson fyrir gagnlegar ábendingar, mikla hvatningu og ekki síst ómælda 

þolinmæði á meðan á verkinu stóð og  Elín Ósk Hreiðarsdóttir fyrir yfirlestur á 

handriti og gagnagrunni.  Adolf Friðriksson á einnig þakkir skildar fyrir mikla og 

góða hvatningu í aðdraganda verkefnisins og á meðan á því stóð.  Þá vil ég 

þakka sérstaklega Önnu Lísu Guðmundsdóttur deildarstjóra fornleifadeildar 

Minjasafns Reykjavíkur fyrir að veita mér aðgang að gögnum safnsins og 

starfsmönnum framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar fyrir afnot af gögnum úr 

landupplýsingakerfi borgarinnar. Einnig vil ég þakka Fornleifastofnun Íslands 

fyrir aðgang að gagnagrunni og afnot af vinnuaðstöðu og bókasafni, og 

Reykjavíkurakademíunni fyrir afnot af skrifstofuaðstöðu.  Að lokum vil ég þakka 

Hildi Gestsdóttur fyrir margvíslega aðstoð, einkum þó við umbrot, og fyrir mikla 

og góða hvatningu á meðan á meðan á verkinu stóð. 
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Inngangur 

Mikill vöxtur hefur verið í skráningu fornleifa á Íslandi undanfarin 15 ár sem haft 

hefur í för með sér mikla fjölgun á skráðum minjastöðum í landinu.  Má einkum 

rekja þetta til þeirra aukningar sem orðið hefur á þjónustuverkefnum á sviði 

fornleifaskráningar eftir að hún varð lögbundinn hluti allrar skipulagsvinnu með 

þjóðminjalögum sem sett voru 1989 (Þjóðminjalög, nr. 88/1989) en auk þess 

hafði það talsverð áhrif að fornleifaskráning varð lögbundinn hluti umhverfis-

mats vegna framkvæmda árið 1993 (Lög um mat á umhverfisáhrifum, nr. 63-

/1993).  Þrátt fyrir þetta gerist það enn að fornleifar eru skemmdar eða jafnvel 

eyðilagðar við framkvæmdir, en það má einkum rekja til vanþekkingar fram-

kvæmdaaðila, og/eða skipulagsyfirvalda, á menningarminjum á viðkomandi 

svæði en einnig er um að kenna skorti á yfirsýn minjaverndaryfirvalda á forn-

leifum í landinu.  Er þetta vandamál sérstaklega áberandi á þéttbýlum svæðum 

eins og Reykjavík þar sem stærstur hluti minja er hulinn sýnum, þ.e. undir 

götum og byggingum. 

Minjar undir malbiki 
Þótt fornleifaskráning og minjavernd í dreifbýli á Íslandi hafi tekið mikinn fjör-

kipp á undanförnum árum þá er samt sem áður annað uppi á teningnum þegar 

litið er til stöðu þessara mála á þéttbýlisstöðum eins og Reykjavík.  Þó að 

Fornleifaskrá Reykjavíkur hafi komið út þegar árið 1995, og sé þannig ein 

fyrsta slíka skráin, þá miðast hún nær eingöngu við fornleifar sem sýnilegar 

voru á yfirborði og er því langt frá því að vera tæmandi.  Minjasafn Reykjavíkur 

hefur haldið áfram að safna upplýsingum um fornleifar í borgarlandinu og býr í 

dag yfir gríðarlegri þekkingu um fornleifar í á svæðinu.  Engin heildstæð skrá 

er samt haldin yfir slíkar upplýsingar og því erfitt að fá þá yfirsýn sem er nauð-

synleg til þess að halda úti markvissri minjavernd.  Vegna framkvæmdagleði 

undanfarinna ára og skorts á heildstæðri fornleifaskrá, hefur safnið átt fullt í 

fangi með að sinna minjaverndarhlutverki sínu.  Hefur sú fornleifaskráning sem 

unnin hefur verið á undanförnum árum því einkum verið bundin einstökum 

framkvæmdum eða skipulagi innan borgarinnar.  Hefur þetta ástand gert það 

að verkum að vitneskja um fornleifar kemst gjarnan seint og illa inn á borð 

skipulagsyfirvalda og er skipulagsvinna þá gjarnan komin það langt á veg að of 
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seint er að breyta áætlunum til sneiða hjá minjum sem lenda í uppnámi.  Er 

afleiðingin gjarnan sú að fara þarf fram fornleifarannsókn, oft á tíðum með 

ærnum tilkostnaði og töfum á framkvæmdum og á endanum þarf svo að eyða 

eða raska minjunum.  Veturinn 2006-2007 vann höfundur við björgunarupp-

gröft norðanvert við vesturenda Hafnarstrætis í Reykjavík.  Hafnarstræti lá 

áður fyrr, eins og nafnið bendir til, meðfram hafnarbakka Reykjavíkur en á 20. 

öld urðu miklar breytingar á svæðinu með tilkomu landfyllinga sem færðu 

strandlínuna talsvert utar.  Umfangsmiklar framkvæmdir voru fyrirhugaðar á 

svæðinu en m.a. átti að leggja holræsislögn frá Lækjargötu yfir í aðra sem er 

undir Tryggvagötu, en samkvæmt skipulagi átti lögnin að liggja til norðvesturs 

frá gatnamótum Lækjargötu og Hafnarstrætis yfir í Tryggvagötu.  Samkvæmt 

gömlum kortum af Reykjavík var vitað að á svæðinu væri að finna grunna húsa 

sem stóðu áður við Hafnarstrætið en einnig var von á að í ljós kæmu leifar 

hafnarmannvirkja frá 19. öld og staðfesti gröftur könnunarskurða þessa 

vitneskju.  Í ljósi þessara niðurstaðna var það úrskurður Fornleifavernd ríkisins 

að fara þyrfti fram fullnaðaruppgröftur á svæðinu áður en framkvæmdir gætu 

hafist.  Við uppgröftinn komu í ljós áðurnefndir húsgrunnar en einnig vandaður 

grjóthlaðinn hafnarbakki frá fyrri hluta 19. aldar sem var í einstaklega góðu á-

standi.  Vaknaði strax sú spurning meðal þeirra sem unnu við uppgröftinn hvort 

ekki væri hægt að komast hjá því að raska þessum minjum og flétta þær jafn-

vel inn í skipulag svæðisins. 

Mynd 1:  Hluti af hafnarmannvirkjum í Reykjavík frá 19.öld sem grafin 
voru fram 2006.  (Birt með leyfi Fornleifastofnunar Íslands).  
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Af því gat þó ekki orðið því það kom á daginn að holræsislögnin sem átti að 

leggja um svæðið var úr steyptum einingum, með lögun sem miðaðist við fyrir-

fram ákveðna legu lagnarinnar, sem þegar var búið að panta erlendis frá og 

greiða fyrir.  Var af þeim sökum ekki hægt að breyta út af skipulaginu og var 

minjunum því raskað umtalsvert að lokinni rannsókn (sjá Aldred, 2007).  Hefði 

auðveldlega mátt koma í veg fyrir röskun minjanna hefði vitneskja um þær 

komið fyrr inn á borð skipulagsyfirvalda og hefði t.d. verið hægt að leggja ræsið 

í landfyllinguna norðan við þær eða um sjálft Hafnarstrætið þar sem vitað var 

að jarðvegsskipti höfðu farið fram.  Skortur á yfirsýn minjaverndar- en ekki 

síður skipulagsyfirvalda eykur einnig hættuna á því að fornleifum sé eytt í ó-

þarfa eða af vangá.  Má sem dæmi nefna að á árunum 2001-2002 (Kristín C-

laessen, munnleg heimild) voru byggð tvö stór einbýlishús utan í bæjarhól 

Skildinganess í Reykjavík án þess að málið kæmi inn á borð Minjasafns 

Reykjavíkur (Anna Lísa Guðmundsdóttir, munnleg heimild).  Ekki er alveg ljóst 

hvort fornleifar urðu fyrir raski við þær framkvæmdir en miðað staðsetningu 

húsanna þá verða líkur á því að teljast allverulegar.  Einnig mætti nefna rask 

sem varð á minjum á bæjarstæði Reykjavíkur árið 1989 þegar fóru fram jarð-

vegsskipti í Grjótagötunni og niður í Aðalstræti, en við þá framkvæmd var 

minjum frá Víkingaöld raskað sem þó var vitneskja um að væru á svæðinu.  

Það er því ljóst að betri yfirsýn yfir fornleifar í landi Reykjavíkur gæti stuðlað að 

betri varðveislu þeirra og sparað yfirvöldum og framkvæmdaaðilum umtalsvert 

fé og tíma. 

Minjavernd í þéttbýli er flókið viðfangsefni þar sem minjarnar eru iðulega 

algerlega huldar sýnum, þ.e. faldar undir götum og húsum. Af því leiðir að 

minni meðvitund er um tilvist þeirra bæði meðal almennings, framkvæmdaaðila 

og fræðasamfélags.  Þessi ósýnileiki skapar vanda fyrir minjavernd því oft 

verður erfitt að skilgreina hvaða svæði skuli vernduð og með hvaða hætti, en 

einnig reynist oft á tíðum erfitt að rökstyðja það gagnvart leikmönnum, t.d. 

þeim sem fara með stjórn skipulagsmála, hvers vegna ekki megi leggja á-

kveðin svæði undir byggingar eða vegi þegar engar minjar eru sýnilegar á yfir-

borði. 

Saga Reykjavíkur er stutt samanborið við margar borgir erlendis.  Bær-

inn fékk kaupstaðarréttindi árið 1786 en fór þó ekki að þenjast út svo heitið 
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gæti fyrr en undir lok 19. aldar og í byrjun 20. aldar.  Því er ekki svo ýkja langt 

síðan búsetulandslag í borgarlandinu einkenndist að mestum hluta af sveita-

bæjum sem byggst höfðu upp í landi 27 fornra bújarða sem lögsaga Reykja-

víkur nær yfir (hér er Kjalarnes undanskilið).  Má því í grófum dráttum segja að 

búsetulandslag innan lögsögu Reykjavíkur sé í tveimur lögum.  Efst er hið sýni-

lega borgarlandslag sem á sér rúmlega 200 ára sögu í Kvosinni en mun styttri 

annarsstaðar, en þar fyrir neðan er landbúnaðarlandslagið, sem á sér sögu 

sem nær aftur til landnáms. Þessi tiltölulega einfalda uppbygging mannvistar-

landslags Reykjavíkur þýðir að mun auðveldara ætti að vera að reka öfluga og 

upplýsta minjavörslu í borginni en víða annarsstaðar. 

Markmið 
Í eftirfarandi köflum verður greint frá fornleifaskráningu sem var gerð á gömlum  

bæjarstæðum í landi Reykjavíkur í febrúar og mars 2010.  Var markmiðið með 

skráningunni að varpa ljósi á ástand minjaflokksins en einnig að draga fram 

það mannvistarlandslag sem var áður en þéttbýlismyndun hófst fyrir alvöru í 

borgarlandinu.  Markmiðið með skráningunni var einnig að þróa aðferðir til að 

skrá fornleifar í þéttbýli með fljótlegum og markvissum hætti en hefðbundnar 

aðferðir fornleifaskráningar hafa einkum þróast út frá aðstæðum í dreifbýli og 

henta þær því að mörgu leyti illa til fornleifaskráningar í þéttbýli.  Verður í 

þessu sambandi því stiklað á stóru yfir þróun fornleifaskráningar og minja-

verndar á Íslandi og fjallað um hvers vegna hefðbundnar aðferðir við fornleifa-

skráningu henta illa aðstæðum þéttbýli.  Í lokin verður svo farið ofaní saumana 

á hlutverki minjaverndaryfirvalda og framkvæmd minjaverndar og sýnt framá 

hvernig aðferðafræði sú sem beitt var við skráningu bæjarstæðanna sem og 

niðurstöður hennar geta nýst til að gera minjavernd í Reykjavík markvissari en 

hún hefur verið hingað til. 

Fornleifaskrá bæjarstæðanna, fornleifakort og töflur verða svo birt aftast í við-

aukum. 
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Af þróun fornleifaskráningar og minjaverndar á 
Íslandi 
Sagan í grófum dráttum 
Minjavernd er hugtak sem má segja að sé í stöðugri þróun.  Mjög er misjafnt á 

hverjum tíma hvað er talið til fornleifa, hverjar beri að vernda sérstaklega og 

hvaða leiðir eru farnar í því augnamiði.  Fornleifaskráning er eitt mikilvægasta 

tæki minjaverndar en þróun markmiða og aðferða við hana er mjög svo sam-

tvinnuð þróun minjaverndar og sést þetta vel sé litið til minjaverndar á Íslandi 

sem á sér hátt í 200 ára sögu.  Frá því fyrstu fornleifakannanir fóru fram hér á 

landi á fyrri hluta 19. aldar og fram undir miðja 20. öld, beindist áhugi manna 

einkum að minjum sem taldar voru frá sögu- eða þjóðveldisöld, eða tímabilinu 

frá upphafi landnáms til ársins 1262 þegar Íslendingar gengu Noregskonungi á 

hönd.  Hið íslenzka fornleifafélag, sem stóð fyrir umfangsmikilli skráningu forn-

leifa um land allt fyrstu þrjátíu árin frá stofnun þess árið 1879, lét t.d. fyrst og 

fremst rannsaka og skrásetja minjar sem talið var að tengdust atburðum eða 

persónum sem fjallað er um í fornritunum (Adolf Friðriksson, 1994, bls. 5-13). 

Árið 1907 voru sett „Lög um verndun fornmenja” en með þeim var jafn-

framt stofnað til embættis fornminjavarðar (kallaður þjóðminjavörður frá 1927) 

sem hafa skyldi yfirumsjón með minjavernd í landinu og lagðist rannsóknar-

starfsemi Fornleifafélagsins að mestu niður í kjölfarið.  Átti fornminjavörður 

jafnframt að veita forstöðu Forngripasafni Íslands sem stofnað hafði verið 1863 

(Kristján Eldjárn, 1973; bls. VII-XXX).  Byrjað var að kalla safnið Þjóðmenja-

safn 1910 og síðar Þjóðminjasafn Íslands. 

Í lögunum var í fyrsta sinn gefin lagaleg skilgreining á fornleifum: 

 

Til fornleifa teljast: 

Þingbúðarústir, gömul mannvirki á fornum þingstöðum, sögustöðum og öðrum merkisstöðu, 
sem nokkurs er um vert fyrir menningarsögu landsins, rústir af hofum, hörgum og hvers konar 
blótstöðum frá heiðni, af kirkjum og kirkjugörðum, kapellum og bænahúsum, forn vígi eða rústir 
af þeim, forn garðlög, rústir af fornum bæjum, seljum, búpeningshúsum, farmannabúðum, 
naustum og öðrum fornbyggingum, enn fremur fornir öskuhaugar 

Fornar grafir, haugar, dysjar og leiði í jörðu eða á, er menn hafa verið grafnir, heygðir eða 
dysjaðir í. 

Hellar með áletrunum eða öðrum verks ummerkjum af manna höndum. 

Áletranir og myndir gjörðar af manna höndum á jarðfasta steina eða berg eða annað jarðfast 
efni. 
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Fornar kirkjur, bæjarhús og önnur hús, sem ekki framar eru notuð til þess , sem upphaflega 
var til ætlast. 

Allt annað sem telja má til fornra mannvirkja. 

Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1907, bls 50. 

 

Lögin kváðu einnig á um að Fornminjavörður skyldi semja skrá yfir allar kunnar 

fornleifar í landinu og þær sem honum þætti ástæða til að friða en Stjórnarráð 

Íslands átti svo að sjá um að friðhelgi fornleifa á skrá Fornminjavarðar væri 

þinglýst og taldist  friðhelgi frá þinglýsingardegi:  

 

5gr. 

Fornmenjavörður skal semja skrá yfir allar fornleifar, taldar í 2. grein, sem nú eru kunnar og 
honum þykir ástæða til að friða, og skal tiltaka staðinn svo nákvæmlega, sem unt er. Nú kemst 
fornmenjavörður að raun um, að fornleifar, sem hann telur nauðsyn á að friða, séu til á 
einhverjum stað, og skal hann þegar taka þær á fornleifaskrá  

 

6gr. 

Allar þær fornleifar, sem á fornleifaskrá standa, skulu friðaðar, og sér stjórnarráðið um, að 
friðhelginni sé þinglýst á því þingi, er hver einstök fornleif liggur til. Friðhelgi telst frá þinglýs-
ingardegi... . 

Lög um verndun fornmenja. Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1907 bls. 51  

 
Í lögunum voru fornleifar ekki skilgreindar út frá aldri og það því í raun sett í 

hendur fornminjavarðar að ákveða hvaða mannvirki teldust til fornleifa og 

hverjar þeirra bæri að friða.  Fyrstur til að gegna embætti fornminjavarðar var 

Matthías Þórðarson og stóð embættistíð hans í 40 ár. Matthías vann ötullega 

að söfnun og skráningu forngripa, en rannsóknir og skráning minjastaða á vett-

vangi sátu að mestu á hakanum, þótt vissulega hafi hann farið í nokkra skrán-

ingarleiðangra um landið.  Þegar hann lét af embætti árið 1947 hafði hann, frá 

1926, þó friðlýst á fimmta hundrað minjastaða, en sú friðlýsingarskrá byggðist 

samt að mestu á rannsóknum dönsku fræðimannanna Kristians Kaalunds, 

Daniels Bruuns og fornleifakönnuða Fornleifafélagsins á seinni hluta 19. aldar 

og í byrjun 20. aldar (Adolf Friðriksson & Anna Hermannsdóttir, 1998, bls. 9-

10) , sem birst höfðu í greinum í Árbók fornleifafélagsins, í riti Bruuns: Fortids-

minder og Nutidshjem paa Island og riti Kaalunds: Bidrag til en Historisk-

Topografisk Beskrivelse af Island.  Friðlýsingarskráin var því mjög svo lituð af 

rannsóknaráhuga fræðimanna 19. aldar og samanstóð að stórum hluta af 
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stöðum sem talið var að tengja mætti fornsögunum og stofnunum þjóð-

veldisins, þingum og hofum (Birna Gunnarsdóttir, 1994, bls. 14).  Það má því 

segja að litlar áherslubreytingar hafi orðið í minjavernd á fyrri hluta 20. aldar og 

ekki hægt að leggja aðra merkingu í texta laganna, eða túlkun Matthíasar á 

þeim, þar sem talað er um „forn” eða „gömul” mannvirki, en að þar hafi fyrst og 

fremst verið átt við sögualdarminjar.  Einnig má finna Friðlýsingarskránni það til 

vansa að Matthías fór sjaldnast á hina friðlýstu minjastaði og því byggðust frið-

lýsingarnar oft eingöngu á ályktunum gömlu fornleifakönnuðanna, auk þess 

sem vitneskja um ástand minjanna var af skornum skammti.  Ef friðlýsingar 

Matthíasar eru skoðaðar þá vísar hann gjarnan í einhver af áðurnefndum ritum 

gömlu fornleifakönnuðanna eða í útgáfur Árbókar fornleifafélagsins sem komið 

höfðu út áður en hann tók við embætti fornminjavarðar.  Þó eru einhver tilvik 

þar sem hann hefur friðlýst annarskonar staði en þá sem áhugi gömlu fornleifa-

könnuðanna beindist einkum að.  Voru þar á meðal kirkjur og kirkjugarðar, úti-

húsaleifar og fjárréttir auk tófta með óskilgreind hlutverk.  Má draga þá ályktun 

að um hafi verið að ræða staði sem Matthías hefur séð með eigin augum þó 

ekki komi það endilega skýrt fram (Ágúst Ó Georgsson, 1990).  Eftirlit með frið-

lýstum minjunum var lítið sem ekkert.  Landeigendur fengu að vísu sent skjal 

um friðlýstar minjar á jörðum sínum en að öðru leyti var lítið um samskipti á 

milli þeirra og þjóðminjavarðar og ekki var ráðist í að setja upp skilti á stöð-

unum (sama, bls. 14).  Er sennilegt að Matthías hafi treyst á mátt laganna í 

þessu tilliti og sennilega með réttu, því gera má ráð fyrir að friðlýsingarnar hafi 

orðið til þess, í einhverjum tilvikum að minnsta kosti, að minjum var hlíft sem 

ella hefði verið eytt.  Þó má, þegar á heildina er litið, segja að verndun frið-

lýstra minja hafi fremur verið  í orði en á borði. 

Arftaki Matthíasar í embætti þjóðminjavarðar var Kristján Eldjárn og er 

óhætt að segja að í embættistíð hans hafi ferskir og nútímalegir vindar blásið 

um Þjóðminjasafnið.  Mikill gróska var í norrænni fornleifafræði á 3. og 4 ára-

tug 20. aldar og segja má að fræðigreinin hafi öðlast sjálfstæðan kennilegan 

grunn á þessum tíma þar sem áhersla var lögð á að varpa ljósi á önnur atriði 

fortíðarinnar en þau sem lesa mátti um í ritheimildum.  Upp úr þessum jarðvegi 

var fræðimaðurinn Kristján Eldjárn sprottinn.  Meðal þess sem einkenndi fræði-

störf Kristjáns var að hann lagði jafna áherslu á öll tímabil Íslandssögunnar og 
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beindist áhugi hans að íslenskri verkmenningu í aldanna rás fremur en að forn-

leifar væru rannsakaðar í bókmenntalegu samhengi eins og fram að því hafði 

tíðkast (Orri Vésteinsson, 2004, bls. 68).  Birtist þetta viðhorf t.d. í þeim friðlýs-

ingum sem Kristján gerði í embættistíð sinni, einkum þó á árunum 1964 og 

1966.  Á þessum árum friðlýsti Kristján alls 20 minjastaði og má sjá aukningu á 

minjum frá öðrum tímum en sögu- og þjóðveldisöld auk þess sem minjarnar 

voru margar annars eðlis en tíðkast hafði, t.d. bæjarhólar, fjárborgir, réttir og 

aðrar landbúnaðarminjar frá síðari tímum (Adolf Friðriksson & Anna Her-

mannsdóttir, 1998; bls.13).  Féll þetta viðhorf Kristjáns í góðan jarðveg hjá 

þjóðinni þar sem vaxandi áhugi var á að varðveita heimildir um gamla land-

búnaðarsamfélagið sem óðum var að líða undir lok.  Birtist þetta viðhorf t.d. í 

störfum Fornleifafélagsins sem vann ötullega að söfnun örnefna frá 1929.  Um 

miðja öldina fór einnig að verða meira um stórfelldar jarðabætur til sveita og 

fóru áhyggjur manna, af þeim sökum, af afdrifum torfbæja og fornleifa einnig 

vaxandi (Adolf Friðriksson & Anna Hermannsdóttir, 1998; bls. 11).  Engin 

stefnubreyting varð þó varðandi skipulagða skráningu eða verndun minjastaða 

og  friðlýsingin var eftir sem áður eina formið á opinberri skráningu fornleifa.  

Kristján gerði þó tilraun til virkari vörslu minja á friðlýsingarskránni og lét hann 

útbúa friðlýsingarmerki árið 1964 og voru nokkrir staðir merktir á næstu árum.  

Kristján hvatti einnig til endurskoðunar friðlýsingarskrárinnar en lítið varð þó úr 

þeim áformum.  Þótt virk minjavernd hafi verið takmörkuð að umfangi í 

embættistíð Kristjáns má ekki gera lítið úr áhrifum hans á þróun minjaverndar 

til þess forms sem á henni er í dag.  Ritaði Kristján hátt í þrjú hundruð pistla og 

greinar í embættistíð sinni að ekki sé minnst á fræðsluþætti hans á árdögum 

sjónvarpsins, sem hvort tveggja hafði talsverð áhrif á viðhorf þjóðarinnar til 

verndunar menningararfsins (Adolf Friðriksson & Anna Hermannsdóttir, 1998; 

bls. 12-14).  Í embættistíð Kristjáns, milli 1947 og 1968, voru fornleifarann-

sóknir í landinu nær eingöngu á könnu Þjóðminjasafnsins.  Virðist safnið hafa 

haft talsvert gott aðgengi að opinberu fé því flest árin voru fornleifauppgreftir í 

gangi á vegum þess og það sem er meira um vert, að margir þeirra voru við-

brögð við minjavá, eða björgunaruppgreftir, sem heyrði til nýmæla í minjavernd 

á Íslandi (Orri Vésteinsson, 2004; bls. 68). 

Lítið varð um áherslubreytingar í málefnum fornleifaskráninga, hjá Þjóð-
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minjasafninu, fyrsta áratuginn eða svo í tíð Þórs Magnússonar sem tók við 

embætti þjóðminjavarðar af Kristjáni Eldjárn.  Þó lítið hafi gerst í skráningar-

málum á vegum Þjóðminjasafnsins þá urðu samt sem áður ákveðin tímamót 

hvað varðar þennan málaflokk á þessum árum.  Mývatnssveit var friðuð með 

lögum árið 1974 og í sama mund upphófst umfangsmikið rannsóknarstarf á 

lífríkinu í Mývatni og nánasta umhverfi.  Í tengslum við það vann Helgi Hall-

grímsson náttúrufræðingur skrá yfir fornleifar á svæðinu sem kostuð var af 

Náttúruverndarráði.  Er þessi skrá merkileg fyrir þær sakir í henni má finna vísi 

að þeirri aðferðafræði við fornleifaskráningu sem tíðkast í dag, en skráin 

byggði á vandaðri heimildakönnun, viðtölum við staðkunnuga auk þess sem 

fjöldi tófta var kannaður á vettvangi og fylgdi skýrslunni fornleifakort sem sýndi 

fornleifar á hverri jörð.  Voru alls skráðir 220 minjastaðir í Mývatnssveit sem 

segja má að hafi verið ákveðin vísbending um það hvers vænta mætti á öðrum 

landssvæðum.  Því miður var skýrslan aldrei gefin út og ekki varð framhald á 

skráningarstarfi á vegum Náttúruverndarráðs (Adolf Friðriksson & Anna Her-

mannsdóttir, 1998; 14-15).  Kristján Eldjárn hafði einnig ekki sagt alveg skilið 

við fornleifafræðina þótt hann hafi horfið til annarra starfa sem forseti lýð-

veldisins.  Um svipað leyti og Helgi vann sína skráningu vann Kristján að 

skráningu örnefna og sýnilegra minja í kringum forsetabústaðinn á Bessa-

stöðum og birtust niðurstöður hans í Árbók hins íslenzka fornleifafélags árið 

1981.  Í inngangi að minjaskránni fjallaði hann um eyðingu minja sem orðið 

hafði af völdum jarðabóta, vegalagningar og húsbygginga og benti á nauðsyn 

þess að hafin yrði minjaskráning í landinu öllu samkvæmt nýjum viðhorfum til 

þess að koma mætti í veg fyrir frekari eyðingu fornleifa.  Lagði hann til að sett 

yrði saman stefnuskrá um þennan málaflokk sem unnið yrði eftir (Kristján Eld-

járn, 1981, bls.132-147). 

Það var svo árið 1980 sem Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur hóf 

baráttu sína fyrir heildarskráningu fornleifa.  Var það skoðun hans að fornleifa-

skráning væri „eitt albrýnasta verkefni fornminjavörslunnar“ því hér stefndi í 

„algjört óefni“.  Lýsti hann áhyggjum af því að á hverju ári hyrfi fjöldi minja 

vegna nýbygginga, vegagerðar eða við jarðabætur og með þeim mikilvægar 

heimildir sem þær hefðu að geyma (Guðmundur Ólafsson, 1986, bls. 211-

218). Taldi hann nauðsynlegt að hefja heildarskráningu fornleifa í landinu öllu 
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þar sem enginn vissi í raun hve margar sýnilegar fornleifar væri að finna í land-

inu og heldur ekki hve margar væru eyðilagðar á hverju ári (Guðmundur Ólafs-

son, 1983, bls. 11-14).  Gagnrýndi hann jafnframt skilgreiningu þjóðminjalaga á 

fornleifum og taldi hana ekki vera fullnægjandi þar sem menn hefðu mjög mis-

jafnan skilning á því hvað teldist til fornleifa.  Til dæmis virtust sumir halda að 

það væru eingöngu minjar sem væru frá söguöld og þar af leiðandi væru það 

aðeins slíkar minjar sem ætti að skrá og friðlýsa (Guðmundur Ólafsson, 1986, 

bls. 211-218).  Taldi hann nauðsynlegt að gera minjum frá öðrum tímabilum 

jafn hátt undir höfði, þær þyrfti einnig að telja til fornleifa og hvatti til þess að 

gerð yrði breyting á Þjóðminjalögum þar sem allar fornleifar væru gerðar frið-

helgar til þess að stemma stigu við eyðileggingu þeirra (Guðmundur Ólafsson, 

1983,11-14).  Líkti hann fornleifaskráningu við eigna- og birgðaskráningu sem 

væri forsenda markvissrar fornminjavörslu í landinu og taldi að friðlýsingar-

skráin væri engan veginn fullnægjandi yfirlit í því tilliti.  Taldi hann að markviss 

fornleifaskráning væri nauðsynleg í sambandi við skipulagsvinnu svo hægt 

væri að taka tillit til fornleifa í skipulagi (Guðmundur Ólafsson, 1986, bls. 211-

218). 

Á næstu árum voru unnin allnokkur skráningarverkefni á vegum Þjóð-

minjasafnsins og var kastljósinu einkum beint að höfuðborgarsvæðinu, þar 

sem uppbygging var hvað mest og því mikið um framkvæmdir sem stefnt gætu 

fornleifum í hættu, en einnig fór fram heildarskráning fornleifa í Stykkishólms-

hreppi í samvinnu við sveitarfélagið.  Voru skráðar sýnilegar fornleifar á 

þessum svæðum og þóttu niðurstöður þessara rannsókna undirstrika hversu 

takmörkuð friðlýsingarskráin var sem grundvöllur minjaverndar, þar sem fjöldi 

friðlýstra minja var í engu samræmi við raunverulegan minjafjölda (Guðmundur 

Ólafsson, 1986, bls. 211-218; Ágúst Ó. Georgsson, 1988, bls. 85-95). 

Svo fór að sett voru ný fornleifalög árið 1989 sem fólu m.a. í sér að allar 

fornleifar voru nú verndaðar auk þess sem gert var skylt að fornleifaskráning 

færi fram á skipulagsskyldum svæðum.  Voru þessi lög endurskoðuð árið 

2001, en mikilverðasta breytingin frá 1989 hefur þó haldist óbreytt sem er skil-

greiningu laganna á því hvað telst til fornleifa: 
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Til fornleifa teljast hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja sem 
menn hafa gert eða mannaverk eru á, svo sem: 

a. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi mannvirkjum 
og öskuhaugum, húsaleifar hvers kyns, svo sem kirkna, bænahúsa, klaustra og búða, leifar af 
verbúðum, naustum, verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum; 

   b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, mó-
gröfum, kolagröfum og rauðablæstri; 

   c. gömul tún- og akurgerði, áveitumannvirki og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita; 

   d. gamlir vegir, stíflur, brýr, vatnsvöð, varir, hafnir og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, 
vörður og vitar og önnur vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra; 

   e. virki og skansar og önnur varnarmannvirki; 

   f. gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir 
staðir og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð; 

   g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á 
klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum; 

   h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið; 

   i. skipsflök eða hlutar úr þeim. 

 Minjar 100 ára og eldri teljast til fornleifa, en heimilt er þó að friðlýsa yngri minjar, sbr. 11. 
gr. 

Þjóðminjalög , nr.88/1989. 

 

Með því að telja allar minjar 100 ára og eldri til fornleifa sem þar að auki eru 

allar verndaðar var gengið lengra í minjavernd á Íslandi en gert hefur verið 

víðast hvar annars staðar í heiminum og nálgun í minjavörslu gerð mun hlut-

lægari en áður hafði verið. 

Þrátt fyrir þær miklu framfarir sem lögin frá 1989 fólu í sér hvað varðar 

skilgreiningar á fornleifum og verndun þeirra, var ekki sömu sögu að segja af 

stjórnsýsluhluta minjavörslunnar.  Markaði setning laganna upphaf þess sem 

kallað hefur verið eitthvert “mesta niðurlægingarskeið opinberrar minjaminja-

verndar frá upphafi” (Adolf Friðriksson & Anna Hermannsdóttir, 1998; bls. 23).  

Yfirstjórn fornleifaverndar sem fram til þessa hafði verið öll á höndum þjóð-

minjavarðar, var nú færð undir tvær nýjar stjórnsýslustofnanir, þjóðminjaráð og 

fornleifanefnd og var markmiðið að reyna að blása lífi í fornleifafræði og minja-

vörslu í landinu.  Ekki er ástæða til að rekja það nákvæmlega hér hvað fór fram 

á þessum árum en tímabilið frá 1989 til 1994 einkenndist af innri átökum innan 

stjórnsýslunnar, m.a milli Þjóðminjaráðs og Fornleifanefndar og var lítið um 

rannsóknir á vegum Þjóðminjasafnsins auk þess sem á tímabili var lokað á 

rannsóknir sjálfstætt starfandi fræðimanna.  Fornleifanefnd ákvað þó árið 1990 

að friðlýsingarskráin skyldi gefin út og var Ágúst Ólafur Georgsson ráðinn til að 
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hafa umsjón með verkinu og lauk hann verkinu sama ár (Ágúst Ó. Georgsson, 

1990).  Fornleifanefnd áformaði að friðlýsingarskráin skildi gefin út á þriggja 

ára fresti en ekkert varð þó úr þeim áformum og er útgáfan frá 1990 því jafn-

framt eina útgáfa Friðlýsingarskrárinnar til þessa. 

Ráðning Ágústs Ólafs til starfans var engin tilviljun vegna yfirgrips-

mikillar þekkingar hans á friðlýsingarskránni.  Hafði hann m.a. gengist fyrir 

könnun á fyrri hluta árs 1981 á vegum Þjóðminjasafnsins þar sem send var 

fyrirspurn til landeigenda vegna allra minjastaða sem komnir voru á skrá 5 

árum áður ásamt ljósriti af friðlýsingarskjali.  Var fyrirspurnin send 408 aðilum, 

en í henni var beðið um upplýsingar um ástand friðlýstra minja auk þess sem 

farið var fram á upplýsingar um ófriðlýstar rústir og hvers kyns önnur forn 

mannvirki sem kunnugt væri um.  Um það bil ári seinna höfðu borist 154 svör, 

sem verða að teljast lélegar heimtur, einungis 37,7 %, en þó mátti lesa úr svör-

unum athyglisverðar niðurstöður.  Ágústi hafði talist svo til að á friðlýsingarskrá 

væru 721 minjastaður og bárust svör varðandi 221 þeirra eða 30,6 %.  Sam-

kvæmt þeim svörum sem bárust var landeigendum eða ábúendum kunnugt um 

friðlýsingu 151 minjastaðar (68,3%) af 221 og var til friðlýsingarskjal varðandi 

87 þeirra (39,3%).  Þá var vitað um staðsetningu 192 (86,9%) af heildinni.  Á 

27 stöðum (12,2 %) voru minjar í hættu og á 42 (19%) stöðum hafði verið 

hróflað við minjum, en á 17 stöðum (7,7%)  voru minjarnar horfnar. Friðlýs-

ingarmerki voru á 19 staðanna sem svör bárust um (8,6%) og loks var ekkert 

vitað um 8 staðanna (3,6%).  Í ljósi þessara niðurstaðna taldi Ágúst að marka 

þyrfti nýja stefnu í friðlýsingarmálum og nauðsynlegt að veita betra aðhald til 

þess að tryggja varðveislu friðlýstra minja.  Benti hann m.a. á í því sambandi 

að þeim sem tóku þátt í könnuninni hefði verið ókunnugt um 30% staðanna 

sem byði hættunni heim og lagði áherslu á nauðsyn þess að gott samband 

væri á milli þessara aðila og minjaverndaryfirvalda.  Lagði hann jafnframt á-

herslu á að heildarskráning fornleifa væri eitt brýnasta verkefni Þjóðminja-

safnsins (Ágúst Ó. Georgsson, 1988, bls. 15-20).  Má segja að í hugleiðingum 

Ágústs kveði við svipaðan tón og í gagnrýni Guðmundar Ólafssonar á friðlýs-

ingarskrána, sem greint var frá hér að framan, þar sem hann taldi hana engan 

veginn vera fullnægjandi yfirlit yfir fornleifar í landinu og því ekki góðan grund-

völl til að reka markvissa minjavörslu.
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 Árið 2001 komst svo stjórnsýsla minjaverndar á það form sem er á henni 

í dag þegar samþykkt voru ný þjóðminjalög sem fólu í sér að meðferð minja-

verndarmála var skipt á milli Þjóðminjasafns, Fornleifaverndar ríkisins og forn-

leifanefndar.  Með lögunum var yfirumsjón fornleifaverndar og veiting upp-

graftarleyfa færð til Fornleifaverndar ríkisins og var stofnuninni einnig ætlað að 

láta að láta skrá allar þekktar fornleifar í landinu sem og að gefa út skrá um 

friðlýstar fornleifar.  Var landinu jafnframt skipt upp í minjasvæði og komið á 

embættum minjavarða á hverju þeirra sem heyra undir Fornleifavernd.  Hlut-

verk Þjóðminjasafnsins varð eftir þetta að hafa yfirumsjón safnamála í landinu 

auk þess sem því var ætlað að stuðla að rannsóknum og kynningu á menn-

ingararfi þjóðarinnar sem og að annast forvörslu gripa.  Fornleifanefnd hafði 

aftur á móti það hlutverk að fjalla um álitamál sem skotið er til hennar vegna 

úrskurðar Fornleifaverndar, t.d. er varða veitingu uppgraftarleyfa 

(Þjóðminjalög. nr. 107/2001). 

Engar verulegar breytingar voru gerðar 2001, á ákvæðum laganna frá 

1989,  er vörðuðu skilgreiningar á því hvað teldist til fornleifa.  Þrátt þá byltingu 

sem þessi ákvæði í raun voru, varð þó nokkur bið á því að í gang færi um-

fangsmikil skráning fornleifa í landinu. Orsakaðist það m.a. af manneklu, en 

einnig hafa takmörkuð fjárráð Þjóðminjasafnsins haft þar talsverð áhrif 

(Guðmundur Ólafsson, 1999, bls.80).  Auk þess var engin skilgreining í lög-

unum á því hvað fornleifaskráning fæli í sér né með hvaða hætti hún færi fram.  

Árið 1995 var þó komið á stöðu yfirmanns fornleifaskráningarmála sem blása 

átti nýju lífi í fornleifaskráningu í landinu, en lítið kom þó út úr því starfi og 

lagðist staðan af ári síðar.  Svo fór því að lokum að það kom í hlut sjálfstætt 

starfandi fræðimanna og stofnana að taka til hendinni í fornleifaskráningunni.  

Má segja að þessir aðilar hafi lyft grettistaki í skráningu fornleifa en til marks 

um það má nefna að síðan 1995 hafa verið skráðar 90.000 fornleifar í gagna-

grunn Fornleifastofnunar Íslands (sem er sá stærsti á þessu sviði á Íslandi) en 

þar af eru 30.000 skráðar á vettvangi (ISLEIF. Gagnagrunnur Fornleifastofn-

unnar Íslands, 2010-1). 

Þróun aðferða og staðla var einnig að mestu í höndum þessara aðila og 

mátti sjá nokkrar áherslubreytingar í nálgun þeirra í fornleifaskráningu frá því 

sem áður var.  Fornleifastofnun Íslands hefur unnið ötullega að skráningu forn-
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leifa víða um land frá því henni var komið á fót árið 1995.  Lagði stofnunin fljót-

lega áherslu á að gera þyrfti skráningarstarfið markvissara og var það gert 

með því að skipta því upp í þrjú stig þ.e. svæðisskráningu, aðalskráningu og 

deiliskráningu, sem voru samsvarandi við þrjú stig skipulagsmála, þ.e. svæðis-

skipulag, aðalskipulag, og deiliskipulag.  Svæðisskráning er ýtarleg heimilda-

könnun sem unnin er í tengslum við svæðisskipulag og er safnað öllum 

heimildum og vísbendingum um minjastaði á ákveðnu svæði.  Er hún gerð til 

þess að fá grófa mynd af fjölda, ástandi og eðli minja á viðkomandi svæði og 

er hún jafnframt hugsuð sem undirbúningur vettvangsvinnu, þ.e. aðalskrán-

ingar.  Aðalskráning nefnist það stig fornleifaskráningarinnar, sem unnið er í 

tengslum við aðalskipulagsvinnu, þar sem farið er á vettvang og fornleifar 

skráðar út frá þeim gögnum sem söfnuðust við svæðisskráninguna.  Þriðja stig 

fornleifaskráningar er svo deiliskráning.  Er hún ýtarleg úttekt á skýrt af-

mörkuðu svæði þar sem fyrirhugað er jarðrask af einhverju tagi.  Er lögð á-

hersla á að deiliskráning sé unnin með góðum fyrirvara og í nánu samstarfi við 

skipulagsaðila áður en gengið er frá endanlegum skipulagstillögum eða ráðist 

er í framkvæmdir svo lágmarka megi rask á fornleifum (Adolf Friðriksson & Orri 

Vésteinsson, 1998). 

Fornleifastofnun lagði jafnframt áherslu á að fornleifar væru skráðar í 

samhengi við sitt nánasta umhverfi og birtist það m.a. í því að fornleifar voru 

skrásettar í hlaupandi númerakerfi innan hverrar jarðar og var miðað við jarða-

tal Johnsens frá 1847 í því sambandi.  Var þetta breyting frá því sem áður 

hafði tíðkast þar sem fornleifar voru skráðar í hlaupandi númeraröð innan 

sveitarfélaga en fornleifaskrá Reykjavíkur frá 1995 og eldri skráningar Þjóð-

minjasafns voru unnar samkvæmt því kerfi svo einhver dæmi séu tekin.  

Verður nálgun Fornleifastofnunar, hvað þetta varðar að teljast talsverð framför, 

en með henni eru fornleifar í raun flokkaðar í staðfræðilegt mengi sem ræðst af 

jarðamörkum og veitir það mun betri yfirsýn yfir landnotkun og þróun búsetu-

landslags á hverri jörð sem og í viðkomandi sveitarfélagi.  Hefur þróunin orðið 

sú að flestir sem vinna að fornleifaskráningu í dag hafa tekið upp þessa nálgun 

og má sem dæmi nefna að Jarðatal Johnsens er lagt til grundvallar því 

númerakerfi sem SARPUR, gagnagrunnur Þjóðminjasafnsins byggir á.  Önnur 

mikilvæg nýjung sem Fornleifastofnun innleiddi í aðferðafræði fornleifaskrán-
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ingar var að lögð var áhersla á að binda ekki skráninguna eingöngu við sýni-

legar minjar eins og lengi hafði verið gert (sjá t.d. Bjarni F. Einarsson, 1995; 

Ágúst Ó. Georgsson, 1988; Guðmundur Ólafsson, 1986 & Kristján Eldjárn, 

1981) heldur var einnig reynt að leggja mat á og skrá fornleifar sem horfnar 

væru af yfirborði.  Aukin reynsla  og sjálfstraust fornleifafræðinga í fornleifa-

skráningu hefur gert þeim kleift að bera kennsl á hættusvæði þar sem minjar 

kunna að leynast í jörðu þótt engin merki þeirra séu lengur sýnileg á yfirborði.  

Hefur reynslan til dæmis sýnt að fornleifar leynast gjarnan undir sverði í 

gömlum heimatúnum bújarða, sérstaklega þar sem búseta hefur varað lengi 

(sjá t.d. Oddgeir Hansson, 2006; 2008).  Eru heimatún af þeim sökum í dag 

skilgreind sem hættusvæði í heild sinni.  Verður sú nálgun að skrásetja einnig 

minjar sem horfnar eru af yfirborði því að teljast mikið framfaraspor. 

Aukin virkni í fornleifaskráningu á Íslandi og fjölgun þeirra fræðimanna 

sem tóku að sér verkefni á því sviði gerði það að verkum að menn fóru að kalla 

eftir opinberri stöðlun vinnubragða til þess að tryggja samræmi og gæði rann-

sókna.  Fór svo að Þjóminjasafnið og Fornleifastofnun tóku saman höndum 

árið 1997 og settu saman drög að opinberum stöðlum fyrir fornleifaskráningu á 

Íslandi sem byggðir voru á þeim aðferðum sem þessar stofnanir höfðu komið 

sér upp á undanförnum árum.  Var ætlunin að staðlarnir yrðu hluti af reglugerð, 

sem setja átti um fornleifaskráningu, byggða á þjóðminjalögum (Orri Vésteins-

son, munnleg heimild).  Ekki verður ráðist í að fjalla nákvæmlega um þessa 

staðla en með þeim var í fyrsta sinn gerð tilraun til að setja fram opinbera skil-

greiningu á fornleifaskráningu auk þess sem ástæðum og markmiðum með 

gerð staðlanna var lýst: 

 

 Fornleifaskráning er gerð undir stjórn fornleifafræðings og er fólgin í kerfisbundinni 
söfnun upplýsinga um fornleifar sbr. 16. gr. þjóðminjalaga.  Við fornleifaskráningu skal taka 
saman ritaðar jafnt sem munnlegar heimildir um fornleifar og allir þekktir minjastaðir skoðaðir á 
vettvangi, hvort sem fornleifar eru sýnilegar á yfirborðið eða ekki.  Allir minjastaðir skulu færið 
á kort og gerðar lýsingar og uppdrættir af þeim minjum sem sýnilegar eru.  Fornleifaskráningu 
telst því aðeins lokið að út hafi komið fjölprentuð, prentuð eða stafræn skýrsla um hana með 
kortum, teikningum og lýsingu á minjastöðum  

 Fornleifastofnun Íslands og útiminjasvið Þjóðminjasafns Íslands hafa komið sér saman 
um eftirfarandi leiðbeiningar og staðla fyrir fornleifaskráningu.  Staðlarnir miða að nauðsynlegri 
samræmingu um hvaða upplýsingum er safnað við skráningu minjastaða og hvernig þær eru 
geymdar.  Markmiðið er að tryggja að öllum nauðsynlegum upplýsingum sé safnað við vett-
vangsathuganir á minjastöðum, að þær séu skráðar á slíkan hátt að þær komi að fullum notum 
við uppbyggingu gagnasafna um íslenska minjastaði en jafnframt að gefa svigrúm fyrir mis-
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munandi áherslur í einstökum verkefnum og fyrir áframhaldandi þróun aðferða (Orri Vésteins-
son & Guðmundur Ólafsson, 1997, bls. 2). 

 

Svo fór að ekkert varð af setningu reglugerðarinnar, sem staðlarnir áttu að 

vera hluti af, en þó er óhætt að segja að þeir hafi samt haft mótandi áhrif á 

aðferðir við fornleifaskráningu á næstu árum.  Sést það t.d. á því að þegar 

Fornleifavernd ríkisins lagði fram drög að sínum stöðlum árið 2006 að byggt 

var að stórum hluta á stöðlunum frá 1997 auk þess sem samráð var haft við 

ýmsa fagaðila, bæði innan fornleifafræðinnar og sem og á sviði skipulagsmála 

(Fornleifavernd ríkisins, 2010). 

Framsetning staðlana árið 2006 var liður í vinnu við opinbera stefnu-

mótun í minjavernd sem menntamálaráðuneytið fól Fornleifavernd ríkisins að 

standa að fyrir árið 2004 sem ætlunin var að mundi gilda frá 2006-2011.  Voru 

fyrstu drög að  stefnumótuninni lögð fyrir fagaðila árið 2007 og er skemmst frá 

því að segja að þau hlutu ekki hljómgrunn meðal þeirra sem fengu hana til um-

sagnar.  Sendu fagfélög fornleifafræðinga á Íslandi, þ.e. Félag íslenskra forn-

leifafræðinga og Fornleifafræðingafélag Íslands, frá sér sameiginlega yfirlýs-

ingu þar sem stefnumótuninni var fundið ýmislegt til foráttu, m.a. það hún bæri 

þess skýr merki að  ekki hafði verið haft samráð við fagaðila við gerð hennar.  

Er of langt mál að rekja það nákvæmlega hér hvað þótti gagnrýnivert í stefnu-

mótunni en svo fór að enn hefur ekki komið fram endanleg og endurskoðuð 

útgáfa af henni.  Vinnu við gerð fornleifaskráningarstaðlanna var þó haldið 

áfram og kom endanleg útgáfa þeirra út 2008 og má nálgast þá á heimasíðu 

Fornleifaverndar ríkisins (http:fornleifavernd .is). 

Segja má að skipulag minjaverndar á Íslandi sé í dag komið í nokkuð 

góðan farveg hvað varðar ytri umgjörð.  Allar fornleifar eru nú verndaðar sam-

kvæmt lögum og er skylt að láta gera fornleifaskráningu í tengslum við alla 

skipulagsvinnu sem og vegna umhverfismatsskyldra framkvæmda. Er stjórn 

minjaverndarinnar í höndum einnar stofnunar, þ.e. Fornleifaverndar ríkisins 

sem sjá á til þess að ákvæðum laganna sé fylgt ásamt því að vinna almennt að 

stefnumótun í minjavernd (www.fornleifavernd.is). 

Samt sem áður er mikilvægt að ekki verði látið staðar numið við að þróa 

skipulag minjaverndarinnar enn frekar því það er langt í frá gallalaust, einkum 



19 

 

þegar  kemur að sjálfri framkvæmd hennar.  Fyrir það fyrsta er það staðreynd 

að þrátt fyrir þá miklu fjölgun skráðra fornleifa sem orðið hefur á síðustu 15 

árum þá er enn nokkuð langt í land að fyrstu umferð fornleifaskráningar á Ís-

landi sé lokið en ætlunin var að það takmark næðist fyrir árið 2010 

(Guðmundur Ólafsson, 1999; bls.80).  Fornleifavernd skortir því sárlega yfirsýn 

yfir fornleifar í landinu og bætir þar ekki úr skák að ekki er til heildstæð minja-

skrá á stafrænu formi yfir þær fornleifar sem þó hafa verið skráðar, heldur eru 

gögn dreifð um gagnagrunna þeirra stofnana sem unnið hafa að fornleifaskrán-

ingu í landinu.  Er aðgangur Fornleifaverndar að gögnum um fornleifar því 

bundinn við skýrslur sem hún fær sendar frá þeim aðilum sem vinna að forn-

leifaskráningu 

Þá skortir nokkuð á úrræði í minjavernd á þéttbýlum svæðum eins og 

t.d. í Reykjavík.  Minjavernd í þéttbýli er þeim augljósu vandkvæðum bundin að 

stærstur hluti fornleifa er falinn undir gatnakerfum og byggingum.  Eins og áður 

hefur verið vikið að þá skortir taksvert á yfirsýn yfir fornleifar í Reykjavík og þar 

af leiðandi meðvitund þeirra aðila sem fara með skipulagsmál, um tilvist 

þessara minja.  Koma fornleifarnar oft seint og illa inn í skipulagsferli, oft á því 

stigi þegar orðið er of seint að breyta út af áætlunum og sneiða hjá minjum eða 

flétta þær inn í skipulagið. 

Skortur á yfirsýn yfir fornleifar í landinu stendur minjaverndaryfirvöldum 

einnig fyrir þrifum þegar kemur að því að ákvarða mikilvægi þeirra sem aftur 

stýrir því hvaða ákvarðanir eru teknar varðandi örlög þeirra.  Eru ákvarðanir 

um minjagildi oft á tíðum teknar útfrá fyrirframgefnum forsendum þar sem aldur 

minja er t.d. látinn ráða för en minni gaumur gefinn að því sögulega samhengi 

sem minjarnar tilheyra.  Þannig eru líkur til að minjum frá 10. öld sé sjálfkrafa 

gefið meira vægi en minjum frá 19. öld og þar af leiðandi gerðar meiri kröfur 

varðandi varðveislu og rannsóknir á fyrrnefnda flokknum en þeim síðarnefnda. 
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Fjármögnun björgunaruppgrafta og jafnvel fornleifaskráningar er einnig 

ennþá vandkvæðum bundin.  Samkvæmt lögum eiga framkvæmdaaðilar að 

bera kostnað af rannsóknum sem fara þurfa fram samkvæmt úrskurði Forn-

leifaverndar sem er ekki vandamál þegar um er að ræða fjársterka aðila eins 

og Vegagerðina, orkufyrirtæki landsins eða stór bæjar- eða sveitarfélög.  Hins 

vegar er annað upp á teningnum þegar um er að ræða minni framkvæmda-

aðila eins og bændur eða eigendur sumarhúsalóða.  Þessir aðilar hafa ekki 

sama bolmagn og hinir til þess að standa undir dýrum fornleifarannsóknum og 

skortir á úrræði fyrir þá hvað varðar fjármögnun eins og t.d. fjársterkan sjóð 

sem þeir gætu leitað til.  Viðurlög við því að valda skemmdum á fornleifum eru 

einnig mjög væg og því eykst hættan á því að menn taki áhættuna á að raska 

fornleifum frekar en að þurfa að greiða fyrir dýra rannsókn.  Einnig er það svo 

að engin úrræði standa til boða vegna fjármögnunar rannsókna á fornleifum 

sem eru að hverfa af náttúrulegum orsökum eins og vegna ágangs sjávar og 

vatnsfalla eða uppblásturs og er ekki gert ráð fyrir þeim í fjárveitingum til Forn-

leifaverndar ríkisins.  Að vísu geta menn sótt í sjóði eins og Fornleifasjóð en 

björgunarrannsóknir af þessu tagi hljóta sjaldnast hljómgrunn þar auk þess 

sem fjárráð þess sjóðs eru takmörkuð. 

Loks má nefna að þær raddir gerast nú æ háværari innan fornleifafræði 

á Íslandi sem velta fyrir sér þeirri spurningu hverju þær björgunarrannsóknir  

sem farið hafa fram á undanförnum árum séu í raun að skila.  Eins og fyrir-

komulagið er í dag þá mæta fornleifafræðingar á staðinn, grafa minjarnar upp 

og skrásetja eftir viðurkenndum aðferðum, en þær upplýsingar sem safnað er 

lenda svo í hráum rannsóknarskýrslum sem eru illa aðgengilegar og oftar en 

ekki illskiljanlegar almenningi.  Því vaknar sú spurning í hverju hin raunveru-

lega björgun minjanna fellst ef ekkert er gert meira með gögnin sem safnað er.  

Þetta fyrirkomulag byggir ekki á neinum reglum sem settar hafa verið af minja-

verndaryfirvöldum heldur er það byggt á ákveðinni hefð sem skapast hefur þar 

sem ekki hefur þótt réttlætanlegt að láta framkvæmdaaðila borga fyrir meira en 

lágmarksúrvinnslu gagna.  Má því í raun segja að hagsmunir framkvæmda-

aðila hafi á vissan hátt verið settir ofar hagsmunum minjaverndar.  Er nauðsyn-

legt að fornleifafræðingar og minjaverndaryfirvöld taki höndum saman um að 

breyta þessu fyrirkomulagi og verði meira meðvituð um það hverju þessar oft á 
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tíðum dýru rannsóknir eru að skila aftur til samfélagsins og minjaverndar 

almennt. 

Aðferðir fornleifaskráningar 
Eins og tæpt hefur verið á hafa aðferðir við fornleifaskráningu þróast samhliða 

minjavernd.  Lengi vel var kastljósinu helst beint að sýnilegum fornleifum þótt 

reynsla úr fornleifauppgröftum víða um land hafi sýnt að fornleifar geta víða 

leynst í jörðu jafnvel þótt engin ummerki þeirra séu sýnileg á yfirborði.  Eðli 

málsins samkvæmt þróaðist aðferðafræði fornleifaskráningar því einkum út frá 

aðstæðum í dreifbýli þar sem fornleifar eru mun meira áberandi í landslaginu 

en á þéttbýlum svæðum. 

Hefðbundnar aðferðir 
Fyrsta stig fornleifaskráningar er heimildakönnun eða svæðisskráning, eins og 

komið hefur fram, þar sem ritheimildir eru kannaðar í þeim tilgangi að leita vís-

bendinga um fornleifar áður en farið er á vettvang.  Er reynt að safna sem 

flestum upplýsingum um viðkomandi fornleifastað, er varða staðsetningu, 

tegund, hlutverk, útlit, aldur og sögu.  Venjulega er stuðst við ákveðnar lykil-

heimildir, en þær eru jarðabækur, jarðabréf, örnefnaskrár og kort af ýmsu tagi, 

en einnig eru ýmis héraðssögurit notuð til stuðnings.  Að svæðisskráningu 

lokinni er farið með gögnin, sem safnast hafa, á vettvang (aðalskráning eða 

deiliskráning) og þau lögð fyrir staðkunnuga sem oftar en ekki eru ábúendur á 

því svæði eða bújörð sem á að skrá.  Lesið er í gegnum gögnin með heimilda-

manni og hann bendir síðan á staðsetningu fornleifanna á korti eða gengur 

jafnvel með skrásetjara á minjastaði.  Þar sem ekki er heimildamönnum til að 

dreifa geta skrásetjarar þó oft komist langt með því að lesa sig í gegnum ör-

nefnaskrár sem til eru um flestar bújarðir á Íslandi.  Þar sem mannvistarlands-

lag í dreifbýli hefur í grófum dráttum haldist óbreytt um aldir og náttúruleg og 

manngerð kennileiti eru enn sýnileg geta skrásetjarar oft á tíðum auðveldlega 

fundið minjastaði með því að ganga um landið með örnefnaskrá sér til halds og 

trausts.  Einnig má bæta hér við að reynslumikill skrásetjari getur verið glöggur 

á ákveðnar náttúrulegar aðstæður þar sem líkur eru til að fornleifar sé að finna.  

Bætist oft fjöldi fornleifa við skráninguna á vettvangi.  Ef sýnilegar fornleifar eru 

á minjastöðunum eru þær ljósmyndaðar og teiknaðar upp auk þess sem þeim 

er lýst í riti og landfræðileg staðsetning þeirra skráð með GPS-tæki.  Í umfjöllun 
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um fornleifarnar er umfangi þeirra og lögun lýst sem og tegund (tóft, garðlag, 

þúst o.s.frv.) og hlutverki (fjós, stekkur, býli o.s.frv.).  Koma upplýsingar um 

tegund og hlutverk oft frá heimildamönnum en skrásetjarar geta þó einnig oft á 

tíðum skilgreint hvoru tveggja í krafti reynslu sinnar.  Loks er ástand fornleif-

anna metið t.d. út frá hæð veggja og röskun sem á þeim hefur orðið og metið 

hvort einhver hætta steðji að þeim af manna- eða náttúrunnar völdum. Að 

lokinni vettvangskönnun er farið með gögnin í hús og rituð skýrsla upp úr þeim 

sem m.a. inniheldur fornleifakort þar sem fornleifar eru oftast sýndar sem 

punktar. 

Hefðbundnar aðferðir og minjar í þéttbýli. 
Þegar kemur að því að skrá fornleifar á þéttbýlum svæðum eins og Reykjavík 

kemur í ljós að hinar hefðbundnu aðferðir duga skammt og er flókið og jafnvel 

illgerlegt að ætla að beita þeim við slíkar aðstæðir.  Ef til dæmis er litið til minja 

um gamla landbúnaðarsamfélagið sem var í borgarlandinu þá er vissulega, að 

einhverju marki, hægt að vinna svæðisskráningu líkt og í dreifbýlinu og eru til 

örnefnaskrár og ýmsar aðrar heimildir yfir margar hinna fornu bújarða sem 

Reykjavík nær yfir, sem og í einhverjum tilvikum kortagögn.  Hins vegar 

vandast málið þegar kemur að sjálfri vettvangsskráningunni.  Eins og gefur að 

skilja þá eru gömlu sveitabæirnir löngu komnir úr ábúð og því leitun að 

heimildamönnum.  Mannvistarlandslag landbúnaðarsamfélagsins sem og 

náttúruleg kennileiti eru einnig mikið til horfin undir mannvistarlandslag þétt-

býlisins og því er erfitt að glöggva sig á staðsetningu minja út frá heimildum 

eða einkennum í landslaginu. 

Ósýnileiki fornleifa í þéttbýli og ónákvæmar upplýsingar um staðsetn-

ingu gera það einnig að verkum að varasamt getur verið beita þeirri aðferð við 

staðsetningu þeirra að merkja þær sem punkta á korti, eins og tíðkast hefur í 

fornleifaskráningu í dreifbýli.  Þannig er oft á tíðum ekki hægt að fara nær um 

staðsetningu fornleifa en að þær hafi verið að finna á ákveðnu svæði t.d. þar 

sem ákveðin tegund starfssemi hefur farið fram sbr. dæmið um gömlu hafnar-

mannvirkin við Reykjavíkurhöfn sem greint var frá hér að framan.  Þar var 

nokkurn veginn vitað um umfang minjasvæðisins þótt staðsetning einstakra 

fornleifa innan þess væri ekki kunn.  Einnig mætti nefna að sjálf Kvosin eða 

upphaflega kaupstaðarlóðin er í reynd eitt hættusvæði þar sem leynst geta 
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elstu minjar um þéttbýlismyndun í Reykjavík.  Einnig eru sumar minjar þess 

eðlis að þær ná yfir stór svæði.  Reynsla af fornleifaskráningu í dreifbýli hefur 

sýnt að flestar fornleifar er að finna í næsta nágrenni við sveitabæi, þ.e. innan 

gömlu heimatúnanna sem mörg hver hafa haldist nánast óbreytt um aldir.  

Standa bæirnir gjarnan uppi á hólum sem að hluta til hafa orðið til við upp-

söfnun mannvistarlaga og gamalla bygginga í gegnum aldirnar og umhverfis er 

svo túnið með útihúsum á víð og dreif, auk túngarðs sem umlykur allt saman 

(a.m.k. í sumum tilvikum).  Hefur þetta mynstur haldist svo til óbreytt frá örófi 

alda og því má gera því skóna að ávalt séu miklar líkur á því að fornleifar komi 

í ljós við jarðrask í nágrenni við bæjarstæði og innan gamalla heimatúna.  Þótt 

bæjarstæði hafi í megindráttum haldist óbreytt frá upphafi vega hefur samt 

sem áður alltaf átt sér stað einhver tilfærsla á byggingum á milli kynslóða.  Af 

þeim sökum er ekki hægt að stóla á að uppistandandi hús samsvari umfangi 

minjaheildarinnar þ.e. bæjarhólsins eða bæjarstæðisins.  Er bæjarstæði 

Reykjavíkur gott dæmi um þetta en rannsóknir hafa sýnt að það er ekki ein-

göngu á því svæði þar sem hann stóð síðast, þ.e við Tjarnargötuna, heldur  

hafa leifar íveruhúsa einnig fundist við Aðalstræti og Suðurgötu. 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá skráningu bæjarstæða Reykjavíkur 

þar sem var gerð með aðferðum sem taldar eru henta betur en hefðbundnar 

aðferðir við skráningu minja í þéttbýli.  Verður aðferðunum og þróun þeirra 

jafnframt lýst í kaflanum. 
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Skráning bæjarstæða Reykjavíkur. 
Í febrúar og mars 2010 fór fram fornleifaskráning  á gömlum bæjarstæðum í 

Reykjavík og var markmiðið með rannsókninni að varpa ljósi á ástand þessa 

minjaflokks og að draga fram mannvistarlandslag gamla landbúnaðarsam-

félagsins sem eitt sinn var í borgarlandinu.  Einnig var rannsóknin tilraun til að 

prófa annarskonar aðferðir í fornleifaskráningu en hingað til hefur verið notast 

við á Íslandi, en eins og fram hefur komið hafa aðferðir við fornleifaskráningu á 

Íslandi þróast út frá aðstæðum í dreifbýli sem eru um margt ólíkar því sem 

gerist í þéttbýli eins og Reykjavík.  Var markmiðið því að þróa fljótlega og 

markvissa leið við fornleifaskráningu í þéttbýli sem auðveldað gæti minja-

verndaryfirvöldum í Reykjavík sem og öðrum þéttbýlisstöðum að öðlast betri 

yfirsýn yfir fornleifar á sínum umráðasvæðum svo þau gætu betur sinnt hlut-

verki sínu. 

 Reykjavík varð fyrir valinu þar sem um er að ræða stærsta þéttbýlissvæði 

Mynd 2:  Teikning af minjasvæði í túni eyðibýlisins Svína-
dals í Kelduneshreppi í Norður-Þingeyjarsýslu.  (Birt með 

leyfi Fornleifastofnunar Íslands). 
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landsins sem er í hvað örastri þróun og því meiri hætta á raski á minjum þar en 

víða annarsstaðar, en er jafnframt það svæði þar sem byggð hefur varað hvað 

lengst. Bæjarstæði Reykjavíkur urðu fyrir valinu, sem viðfang rannsóknar-

innar, þar sem reynsla af fornleifaskráningu í dreifbýli hefur sýnt að flestar 

minjar er að finna í næsta nágrenni við sveitabæi, þ.e. innan gamalla heima-

túna sem mörg hver hafa haldist óbreytt um aldir.  Því var talið að með skrán-

ingu bæjarstæðanna væri hægt að ná utanum stærstan hluta landbúnaðar-

minja í borginni. 

 Var markmiðið að þróa aðferð sem miðaði að því að skilgreina frekar 

minjasvæði, eða hættusvæði þar sem líkur eru á að minjar kunni að leynast 

undir yfirborði, út frá umfangi þeirrar starfsemi sem minjarnar eru um, fremur 

en að reyna að staðsetja nákvæmlega einstakar fornleifar.  Var talið að með 

skráningu bæjastæðanna ásamt skilgreiningu hættusvæða umhverfis þau væri 

hægt að ná utanum meirihluta minja um gamla landbúnaðarsamfélagið sem 

var í borgarlandinu.  Mörg hinna gömlu bæjarstæða í Reykjavík höfðu verið í 

ábúð um hundruð ára og því líkur á að uppsöfnun mannvistarlaga hafi verið 

talsverð á þeim og að bæjarhólar hafi myndast.  Þótti nauðsynlegt að taka tillit 

til þessa og því var ákveðið að skilgreina bæjarhóla sérstaklega sem viðkvæm 

minjasvæði þar sem búast mætti við þykkum mannvistarlögum.  Er bæjarstæði 

Reykjavíkur gott dæmi um þetta en fornleifarannsóknir hafa sýnt fram á að þar 

er að finna þykk mannvistarlög sem ná allt aftur á landnámsöld, jafnvel þótt 

ekki sé greinilegur bæjarhóll sýnilegur á yfirborðinu. 

Markmiðið með skráningu bæjarstæðanna var einnig að varpa ljósi á 

ástand minjaflokksins í heild en til þessa hefur ekki verið gerð úttekt af slíku 

tagi.  Lausleg könnun á heimildum leiddi í ljós að líklega væri hægt að stað-

setja stóran hluta bæjarstæða í borgarlandinu en eftir stóð þó sú spurning 

hvernig hægt væri að meta ástand þeirra þar sem þau væru líklega flest horfin 

undir nútímamannvirki, þ.e. götur og byggingar.  Fornleifarannsóknir í dreifbýli 

hafa leitt í ljós að minjar geta víða leynst í jörðu jafnvel þótt engin ummerki 

þeirra séu lengur sýnileg á yfirborði t.d. vegna túnsléttunnar.  Í ljósi þeirrar 

vitneskju var ákveðið að fara þá leið reyna að meta ástand bæjarstæðanna, 

eða leiða líkur að því að minjar gætu enn leynst í jörðu á þeim, útfrá þeirri 

röskun sem sýnileg væri á yfirborði.  Voru þannig taldar meiri líkur á því að 
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minjar kynnu að leynast í jörðu ef bæjarstæðin hefðu væru þar sem nú eru 

opin svæði eins og bílastæði, almenningsgarðar, eða bakgarðar við hús en þar 

sem nú eru stórhýsi með djúpum kjöllurum.  Var búið til flokkunarkerfi (sjá 

nánar hér að neðan) sem tók tillit til þessara þátta svo hægt væri að birta 

niðurstöður um ástand minjaflokksins á tölfræðilegan hátt og er eins um þessa 

aðferð og skilgreiningu minjasvæðanna að auðveldlega mætti yfirfæra hana 

yfir á aðra flokka minja í framtíðinni. 

Hér að neðan verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar en einnig 

fjallað nánar um þá aðferðarfræði sem beitt var.  Eru fornleifakort sem sýna 

staðsetningu bæjarstæðanna ásamt ástandsmati og hættusvæðum umhverfis 

þau svo birt í viðauka fyrir hér að aftan. 

Skilgreining á viðfangsefninu. 
Áður en ráðist var í skráningu bæjarstæðanna þurfti að skilgreina viðfang rann-

sóknarinnar bæði í landfræðilegu og aldurslegu tilliti auk þess sem nauðsyn-

legt var að skilgreina hóp bæjarstæða sem hægt væri að staðsetja út frá fyrir-

liggjandi heimildum svo leggja mætti mat á eyðingu þeirra á vettvangi. 

Í upphafi var ákveðið að miða við lögsögu Reykjavíkurborgar samkvæmt 

síðustu útfærslu frá 2001 (Borgarvefsjá).   Þar sem eitt af markmiðum verk-

efnisins var að draga fram mannvistarlandslag landbúnaðarsamfélags sem 

horfið hefur vegna þéttbýlismyndunar og leggja mat á eyðingu bæjarstæða í 

borgarlandinu var þó fljótlega ákveðið að Kjalarnes skyldi undanskilið, enda er 

þéttbýlismyndun þar hverfandi.  Með hugtakinu “borgarland” er því hér átt við 

lögsögu Reykjavíkur að undanskildu Kjalarnesi. 

Hvað varðar aldurslega afmörkun viðfangsins þá var til að byrja með 

notast við Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns fyrir Gullbringu og 

Kjósarsýslu frá 1703 þar sem hún gaf færi á að draga nokkuð skýr mörk á milli 

núverandi borgarlandslags og þess landslags sem var áður en þéttbýlis-

myndun hófst.  Samkvæmt Jarðabókinni nær borgarlandið nú yfir 27 fornar bú-

jarðir sem flestar höfðu verið í byggð um hundruð ára.  Þar má einnig sjá að í 

sumum tilvikum var margbýlt á sjálfum heimabænum auk hjáleiga, afbýla og 

tómthúsbýla og eru allir ábúendur (þ.e. húsbændurnir) nafngreindir í jarðabók-

inni.  Sem dæmi má nefna að í Engey, sem var eitt lögbýli, voru fimm bændur 
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á heimajörðinni, en tveir á hjáleigum og einn tómthúsmaður, auk þess sem 

tvær hjáleigur voru í eyði.  Einnig er það sérstaklega tekið fram ef afbýlis- eða 

tómthúsmenn bjuggu innanhúss hjá viðkomandi bónda og má því líta svo á, að 

þar sem það er ekki gert, hafi viðkomandi afbýlis eða tómthúsmaður búið í 

sérstökum bæ.  Af þessum sökum var fyrst í stað ákveðið að skráningin skyldi 

ná yfir þau bæjarstæði sem getið er í Jarðabókinni og reyndust þau alls vera 

85 á lögbýlunum 27. 

Þegar á reyndi komu þó upp ýmis vandamál.  Þar sem Jarðabókin gefur 

ekki upplýsingar um staðsetningu (annað en það sem álykta má útfrá bæjaröð) 

voru aðrar lykilheimildir skoðaðar, eins og Saga Reykjavíkur eftir Klemens 

Jónsson og Reykjavík. Sögustaður við Sund eftir Pál Líndal auk þess sem 

stuðst var við ýmis útgefin og óútgefin gögn frá Minjasafni Reykjavíkur.  Kom 

fljótlega á daginn að ekki var hægt að ganga út frá því vísu að um væri að 

ræða aðskilin bæjarstæði á þeim bæjum (þ.e. lögbýlum, hjáleigum, afbýlum og 

tómthúsbýlum) þar sem heimilin voru fleiri en eitt. Með örfáum undantekn-

ingum var yfirleitt einungis hægt að skilgreina eitt bæjarstæði á hverjum bæ, 

jafnvel þótt heimilin hafi verið fleiri.  Urðu af þessum sökum nokkur afföll af 

þeim fjölda mögulegra bæjarstæða sem upphaflega hafði verið skráður úr 

Jarðabókinni og fækkaði þeim í 71 þegar upp var staðið.  Jafnframt vöknuðu 

spurningar um það hvort Jarðabókin hentaði í raun til þess að draga mörkin á 

milli núverandi borgarlandslags og gamla landbúnaðarlandslagsins.  Það 

orsakaðist einkum af því að heimildirnar sem kannaðar voru til að staðsetja 

bæjarstæðin í Jarðabókinni geta fjölda annarra bæjarstæða, er búið var á eftir 

að Jarðabókin var rituð.  Flest þessara bæjarstæða eru líklega eftir býli sem 

stofnuð voru eftir að jarðabókin var skráð en mögulegt er að í sumum tilfellum 

séu það eldri bæjarstæði sem ekki voru í notkun í byrjun 18. aldar.  Flest 

þessara yngri bæjarstæða reyndust vera á svæðinu vestan Snorrabrautar og 

norðan Hringbrautar, þ.e. í miðbænum og vesturbænum og má túlka þau sem 

hluta af þéttbýlismyndun í Reykjavík.  Öll báru þessi bæjarstæði þó dæmigerð 

bæjarnöfn líkt og tíðkast til sveita og í flestum tilvikum var um að ræða torfbæi, 

auk þess sem vísir að búskap, þ.e. skepnuhald af einhverju tagi var á sumum 

þeirra þótt mörg hafi þó líklega verið tómthúsbýli.  Var af þessum sökum ljóst 

að erfitt væri að líta framhjá þessum býlum við skráninguna og allt eins hægt 
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að túlka þau sem hluta af mannvistarlandslagi gamla landbúnaðarsam-

félagsins. 

Margvísleg gögn eru til um bæi í Reykjavík frá 19. öld en ekki þótti á-

stæða til að ráðast í frumrannsókn á þeim þar sem Klemens Jónsson og Páll 

Líndal veita greinargóð yfirlit yfir langflest bæjarstæði í borgarlandinu og segja 

frá því hvenær þau eru fyrst talin byggð, auk þess sem þeir lýsa staðsetningu 

þeirra.  Er rit Páls ítarlegra um þetta, bæði hvað varðar sögu bæjanna, 

ábúendur og staðsetningu, en Klemens lætur oftast nægja að telja bæina upp í 

staðfræðilegri röð þótt hann minnist á ábúendur í einstaka tilvikum.  Saman 

veita þessar heimildir þó gott yfirlit yfir bæi í borgarlandinu.  Páll og Klemens 

nefna fjölda annarra bæjarstæða, einkum þó tómthúsbýli og afbýli sem ekki 

koma fram í Jarðabók Árna og Páls eða í Jarðatali Johnsens frá 1847 (sjá 

nánar um það hér að neðan).  Er í flestum tilvikum um að ræða torfbæi sem 

voru utan hins eiginlega kaupstaðar eins og hann var fyrir miðja 19. öld.  Páll 

Líndal gefur í flestum tilvikum stutt yfirlit yfir sögu bæjanna, þ.e. hvenær þeir 

voru fyrst byggðir, hvenær þeir voru rifnir og hvaða hús standa nú á bæjar-

stæðunum.  Algengast er að þessir torfbæir hafi fyrst farið að víkja fyrir húsum 

úr öðru byggingarefni um og eftir miðja 19. öld, þótt vissulega séu undantekn-

ingar frá því, þ.e. torfbæir sem stóðu lengur, hurfu fyrr eða voru byggðir 

seinna.  Kaflaskil virðast því hafa orðið í sögu byggðar í borgarlandinu upp úr 

miðri 19. öld þar sem torfbæirnir tóku að víkja fyrir annarskonar húsum og mið-

borgin fór að taka á sig þá mynd sem er á henni í dag.  Á þessum forsendum 

er lagt til hér að skilin milli mannvistarlandslags landbúnaðarsamfélagsins og 

borgarlandslagsins hafi orðið um miðja 19. öld, en það á þó fyrst og fremst við 

um svæðið vestan Snorrabrautar.  Austar urðu þessi skil seinna, sums staðar 

ekki fyrr en á seinni hluta 20. aldar. 

 Jarðatal Johnsens, sem kom út 1847 er skrá yfir bæi á Íslandi, þ.e. lögbýli 

og hjáleigur.  Er það yfirleitt lagt til grundvallar fornleifaskráningu á Íslandi af 

þeirri ástæðu að það þykir veita góða yfirsýn yfir jarðaskipan í landinu áður en 

nútíminn hélt innreið sína með þéttbýlismyndun og vélvæðingu í landbúnaði.  

Til að gæta samræmis við fyrirliggjandi skráningu fornleifa í Reykjavík var á-

kveðið að Jarðatal Johnsens skildi einnig lagt til grundvallar þeirri skráningu 

sem hér er á ferð.  Auk þess var jarðatalið tekið saman skömmu áður en þau 
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vatnskil urðu sem hér hefur verið lýst, þegar torbæir tóku að víkja fyrir annars-

konar húsum og var því ákveðið að miða við útgáfuár þess við skilgreiningu á 

tímaramma rannsóknarinnar. 

Endanleg skilgreining á viðfangi rannsóknarinnar varð því sú að skrá öll 

bæjarstæði innan lögsögu Reykjavíkur sem voru orðin til fyrir 1847.  Voru 

bæjarstæði skilgreind út frá nafni og/eða staðsetningu eða öðru sem gaf til 

kynna sérstakt húsnæði, en ekki fjölda heimila. 

Verklýsing/Aðferðir 
Eins og fram hefur komið er Jarðatal Johnsens lagt til grundvallar skráningu 

bæjarstæða Reykjavíkur en jafnframt var ákveðið að skráningargögn skyldu 

færð inn í ISLEIFU, gagnagrunn Fornleifastofnunar Íslands.  Var ástæðan ein-

faldlega sú að  ISLEIF er stærsta gagnasafnið yfir fornleifar á Íslandi og því var 

talið líklegt að þau gögn sem safnað var við skráningu bæjarstæðanna myndu 

nýtast best þar við rannsóknir í framtíðinni. 

Svæðisskráning 
Við svæðisskráningu bæjarstæða Reykjavíkur var megináhersla lögð á að drs-

safna upplýsingum sem gætu hjálpað við að staðsetja þau.  Öðrum upplýs-

ingum eins og varðandi jarðadýrleika, aldur og röskun var jafnframt safnað.  

Þær heimildir sem lagðar voru til grundvallar skráningunni, eins og tæpt hefur 

verið á, voru Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1703; Jarðatal 

Johnsens frá 1847; Saga Reykjavíkur eftir Klemens Jónsson og Reykjavík.  

Sögustaður við Sund eftir Pál Líndal, en auk þeirra var stuðst við manntöl 170-

3, 1801, 1835, 1840,1845 og 1850.  Komið hefur fram að Minjasafn Reykja-

víkur býr í dag yfir umtalsverðu safni upplýsinga um fornleifar í Reykjavík, en 

þær upplýsingar eru þó dreifðar um ýmsar heimildir, bæði útgefnar og óút-

gefnar og því illa aðgengilegar.  Því var það eitt megin markmiða svæðisskrán-

ingarinnar að safna saman þessum upplýsingum í stað þess að ráðast í frum-

könnun heimilda, enda kom það á daginn að til voru skráningagögn yfir mörg 

bæjarstæðanna sem skráð voru.  Í þeim tilfellum þar sem notast var við fyrir-

liggjandi fornleifaskráningargögn var þess þó gætt að tilgreina það sérstaklega 

auk þess sem þeim heimildum sem notaðar voru við gerð þeirra var haldið til 

haga (sjá fornleifaskrá í viðauka 1). 
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Aðalskráning 
Að lokinni heimildakönnun var farið á hin staðsetjanlegu bæjarstæði, þau hnit-

sett með GPS-tæki og lagt mat á ástand þeirra á grundvelli þeirrar röskunar 

sem sjáanleg var á vettvangi eða þekkt var úr heimildum.  Sá háttur var jafn-

framt hafður á að í þeim tilvikum þar sem byggst höfðu upp bæir fyrir 1847 á 

eldri bæjarstæðum, eins og til dæmis á bæjarhól Grjóta, voru yngri bæjar-

stæðin skráð sérstaklega til viðbótar við það eldra sem þau stóðu á.  Voru 

búnir til fjórir flokkar sem bæjarstæðin raðast í út frá ástandi svo hægt væri að 

setja niðurstöðurnar fram á tölfræðilegan hátt. 

Flokkur 1 
Í þessum flokki eru þau bæjarstæði þar sem yfirgnæfandi líkur eru á að allar 

minjar séu horfnar af völdum náttúru eða manna.  Dæmi um þetta eru bæjar-

stæði sem hafa örugglega lent undir stórhýsum með djúpum kjöllurum eða eru 

horfin af náttúrulegum orsökum.  Dæmi um bæjarstæði í þessum flokki eru 

Vigfúsarkot, Hjalli og Sjóbúð í Grjótaþorpi sem virðast öll hafa lent undir stór-

hýsinu Vesturgötu 7 sem hýsir m.a. þjónustuíbúðir aldraðra og er með djúpum 

bílakjallara. 

Mynd 3:  Stórhýsið Vesturgata 7 sem stendur á bæjarstæðum 
Vigfúsarkots, Hjalla og Sjóbúðar sem eru dæmgerð bæjarstæði í 

flokki 1.  
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Flokkur 2: 

Í þessum flokki eru bæjarstæði þar sem engar minjar eru sýnilegar en gætu þó 

en hugsanlega leynst undir yfirborði.  Eru þetta bæjarstæði sem voru þar sem 

eru opin svæði eins og t.d. bílastæði eða almenningsgarðar.  Einnig eru í 

þessum flokki bæjarstæði sem stóðu þar sem nú eru hús með opnum svæðum 

umhverfis, þ.e. görðum og bílastæðum.  Þar sem staðsetning bæjarstæðanna 

er oft á tíðum ekki þekkt með meiri nákvæmni en svo að vitað er að þau hafi 

staðið á ákveðnum lóðum, þykir hugsanlegt að einhverjar leifar þeirra sé enn 

að finna undir sverði við slíkar aðstæður.  Dæmi um bæjarstæði í þessum 

flokki er bæjarstæði Rauðarár sem virðist að mestu vera undir bílastæði við 

hús Frímúrarareglunnar í Reykjavík. 

Flokkur 3. 
Í þessum flokki eru bæjarstæði sem oft á tíðum eru með sýnilegum minjum á 

yfirborði en hafa greinilega orðið fyrir röskun.  Má í þessu sambandi nefna 

bæjarhól Grjóta í Grjótaþorpi sem enn er merkjanlegur þótt þétt byggð sé á 

honum.  Einnig eru í þessum flokki bæjarstæði sem eru það gömul að gera má 

ráð fyrir talsverðri upphleðslu mannvistarlaga, jafnvel þótt ekki sé sýnilegur 

bæjarhóll á yfirborði.  Er bæjarstæði Reykjavíkurbæjarins besta dæmið um 

Mynd 4:  Bæjarstæði Gufuness.  Dæmigert bæjarstæði í flokki 2. 



33 

 

þetta.  Þar eru hvergi sýnilegar mannvistarleifar á yfirborði en fornleifarann-

sóknir undanfarinna áratuga hafa þó sýnt að þar leynast leifar allt aftur til land-

námsaldar á allstóru svæði. 

Flokkur 4 

Mynd 5:.  Bæjarstæði Grjóta sem er dæmigert bæjarstæði í flokki 3.  
Þar er sýnilegur bæjarhóll þótt hann sé nokkuð raskaður.  Liggur 

göngustígurinn á myndinni upp á hann. 

Mynd 6:  Bæjarstæði Arnarhóls þar sem er lítið raskaður bæjarhóll.  
Dæmigert bæjarstæði í flokki 4. 



34 

 

Í þessum flokki eru best varðveittu bæjarstæðin í borgarlandinu.  Það eru 

bæjarstæði með uppistandandi húsum (dæmi: Árbær), sýnilegum rústum 

(dæmi: Gröf), eða bæjarstæði þar sem búið er að slétta byggingar en samt 

sem áður má sjá greinilegan bæjarhól (dæmi: Laugarnes). 

Skilgreining hættusvæða 

Skilgreind voru tvennskonar hættusvæði umhverfis bæjarstæðin þar sem 

taldar voru líkur á að fornleifar væri að finna í jörðu og fór sú vinna að mestu 

fram eftir að komið var í hús þar sem staðsetningarhnitum bæjarstæðanna var 

Mynd 7:  Hættusvæði umhverfis bæjarstæði Skildinganess. 
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hlaðið niður í kortagrunn í forritinu ArcGIS.  Voru annars vegar skilgreind 

hættusvæðin tún sem ætlað var að ná utanum hugsanlegar útihúsaleifar um-

hverfis bæjarstæðin.  Hins vegar voru skilgreind hættusvæðin bæjarhólar sem 

dregin voru utanum bæjarstæði sem höfðu verið í ábúð um aldir, og er þeim 

ætlað að gefa til kynna svæði þar sem búast má við þykkum mannvistarlögum 

vegna langrar búsetu.  Voru þannig skilgreindir bæjarhólar umhverfis flest hina 

staðsetjanlegu bæjarstæða sem koma fyrir í Jarðabók Árna Magnússonar og 

Páls Vídalíns frá 1703 en tún voru svo skilgreind utanum bæjarhólana. 

 Það skal tekið fram hér að forsendur fyrir skilgreiningu hættusvæðanna 

voru mjög svo misjafnar enda yfirleitt við að eiga minjar sem horfnar eru vegna 

þéttbýlis og verður því að líta á þetta sem bestu mögulegu nálgun byggða á oft 

ófullkomnum gögnum.  Í nokkrum tilvikum, einkum þar sem um var að ræða 

lögbýli, var þó hægt að styðjast við túnakort frá upphafi 20. aldar við skilgrein-

ingu túna og hvað varðar bæjarhóla sá stundum móta fyrir þeim á vettvangi og 

í einu tilviki, á bæjarstæði Reykjavíkur, var hægt að byggja á fornleifarann-

sóknum sem þar hafa farið fram til að áætla umfang bæjarhólsins. 

Hvað varðar þá bæjarhóla sem ekki voru sýnilegir á yfirborði var þeirri 

nálgun beitt við skilgreiningu þeirra að dregið var upp svæði í 20 m radíus um-

hverfis staðsetningarhnit viðkomandi bæjarstæðis til þess að gefa til kynna að 

þar væru líkur á að bæjarhóll leyndist undir yfirborði jafnvel þótt umfang hans 

væri ekki ljóst. 

Í þeim tilvikum þar sem ekki voru til túnakort, eins og var staðreyndin 

með flest þeirra bæjarstæða sem voru yngri en 1703 var eftir atvikum reynt að 

skilgreina tún út frá öðrum gömlum kortum af borgarlandinu. Þar sem gömlu 

kortunum sleppti var reynt að beita öðrum aðferðum.  Í einhverjum tilvikum 

voru tún áætluð út frá loftmyndum eða kortum í borgarvefsjá en einnig var horft 

til aðstæðna á vettvangi eins og t.d í tilviki Landakots, þar sem núverandi 

landakotstún var notað til að skilgreina tún umhverfis bæinn.  Þá voru einhver 

tilvik þar sem um var að  ræða þyrpingu bæjarstæða og var þá tún skilgreint 

umhverfis hana.  Þannig voru Grjótaþorpið og gamla Kaupstaðarlóðin til 

dæmis skilgreind sem eitt hættusvæði.  Í þeim tilvikum þar sem um var að 

ræða stök bæjarstæði þar sem ekki var hægt að byggja á kortagögnum var 

dregið upp svæði í 20 m radíus umhverfis staðsetningarhnit bæjarins.  Þau 
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bæjarstæði þar sem þurfti að skilgreina tún á þennan hátt voru flest smábýli í 

hópi yngri bæjarstæðanna.  Flest bæjarstæðanna í Grjótaþorpi eru í þessum 

hópi en þar fylgir núverandi lóðaskipting, grófum dráttum, þeirri lóðaskiptingu 

sem var á milli bæjanna.  Eru lóðirnar flestar á bilinu 15-20 m á lengd og/eða 

breidd og var miðað við það við skilgreiningu á túnum með óþekkta stærð.  

Loks voru eyjarnar, Örfirisey, Engey og Viðey, skilgreindar, hver fyrir sig, sem 

eitt tún. 

Niðurstöður skráningar: fjöldi, ástand, hættusvæði. 
Fjöldi og aldursskipting bæjarstæða. 
Alls voru skráð 169 bæjarstæði í borgarlandinu sem féllu undir skilgreiningu á 

viðfangi rannsóknarinnar og voru örugglega orðin til fyrir 1847.  Af þeim voru 

71 (42%), eins og fram hefur komið, sem voru orðin til fyrir 1703 þar sem þau 

voru nefnd í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, en 98 (58%) voru 

yngri en 1703. 139 bæjarstæði var hægt að staðsetja (sjá viðauka 2, töflu 4), 

en 30 voru óstaðsetjanleg 

 Eru 52 hinna staðsetjanlegu bæjar-

stæða í hópi eldri bæjarstæðanna en 87 

í yngri hópnum.  (sjá viðauka 2, töflur 5 

og 7) 

 Það skal tekið fram hér að gera 

verður ráð fyrir þeim möguleika að 

einhver þeirra bæjastæða sem lenda í 

yngri flokknum hafi verið byggðir á eldri 

37%

63%

Eldri en 1703

Yngri en 1703

Skífurit 3: Staðsetjanleg bæjarstæði.  
Hlutfall á milli eldri og yngri bæjarstæða 

42%

58%

Eldri en 1703

Yngri en 1703
82%

18%

Staðsetjanleg

Óstaðsetjanleg

Skífurit 2: Bæjarstæði heild.  Hlutfall á 
milli staðsetjanlegra og og óstaðsetjan-

legra bæjarstæða 

Skífurit 1: Hlutfall milli eldri og yngri 
bæjarstæða af heildarfjölda 
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bæjarstæðum sem voru orðin til fyrir 1703 en hafi af einhverjum orsökum ekki 

verið nefnd í jarðabókinni. 

  Af 71 bæjarstæði sem lentu í eldri flokknum voru 19 óstaðsetjanleg eða 

um 27%, en 11 bæjarstæðanna 98 sem lentu í yngri flokknum eða  11% (sjá 

skífurit 4 og 5 hér; sjá einnig viðauka 2, töflur 5-8).. 

 Munurinn á staðsetjanleika eldri og yngri bæjarstæðanna skýrist með því 

að heimildir eru einfaldlega betri um staðsetningu þeirra yngri.  Flest yngri 

bæjarstæðanna sem staðsetjanleg voru, eða 81, eru á svæðinu vestan Snorra-

brautar og norðan Hringbrautar (Vesturbær/Miðbær) þar sem myndun þéttbýlis 

hófst fyrst í Reykjavík (sjá yfirlitskort yfir staðsetjanleg bæjarstæði á bls. 39;  

sjá einnig hlutakort í viðauka 3.) en eins og áður sagði þá mætti túlka þau sem 

hluta af þeirri þróun og hafa þau því verið hluti af bæjarmyndinni. Því lýsa 

heimildir staðsetningu þeirra yfirleitt í samhengi við núverandi mannvistar-

landslag, þ.e. þær tengja hana við götur og húsnúmer.  Má geta þess að í 

sumum tilvikum standa enn hús á þessum bæjastæðum sem bera nöfn þeirra 

og má sem dæmi nefna steinbæina sem er að finna víða um miðborgina og 

mörg húsanna í Grjótaþorpi. 

Í tilviki eldri bæjarstæðanna 19 sem ekki tókst að staðsetja eru flest 

þeirra eða 14 á jörðum utan svæðisins sem afmarkast af Snorrabraut og Hring-

braut (Vesturbær/Miðbær) og eru það 1 eldra bæjarstæði lögbýlis, 5 ónefnd 

afbýli og 8 nefndar hjáleigur.  Virðast þau farin í eyði frekar snemma, sum hver 

fyrir 1703 og því hefur vitneskja um staðsetningu þeirra ekki varðveist í 

heimildum.  Af eldri bæjarstæðunum 19, sem ekki tókst að staðsetja, eru 5 

27%

73%
Staðsetjanleg
Óstaðsetjanleg

89%

11%

Staðsetjanleg

Óstaðsetjanleg

Skífurit 4: Bæjarstæði eldri en 1703.  
Hlutfall milli staðsetjanlegra og óstað-

setjanlegra bæjarstæða. 

Skífurit 5: Bæjarstæði yngri en 1703.  
Hlutfall milli staðsetjanlegra og óstað-

setjanlegra bæjarstæða 
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innan svæðisins sem afmarkast af Snorrabraut og Hringbraut.  Eru tvö þessara 

bæjarstæða í Örfirisey og verður ekki farið nær um staðsetningu þeirra, en í 

báðum tilvikum er um að ræða hjáleigur, aðra nefnda og hina ónefnda, en 3 

bæjarstæði eru í miðbænum, innan Reykjavíkurjarðarinnar, og er um að ræða 

tvö ónefnd tómthús og eina ónefnda hjáleigu.  Er hugsanlegt að einhver af 

þeim bæjarstæðum sem staðsetjanleg voru í flokki yngri bæjarstæðanna hafi 

verið byggð á einhverjum eða öllum af þessum þremur. 

Ástand bæjarstæðanna 

Bæjarstæðin 139 sem tókst að staðsetja röðuðust í ástandsflokka á eftirfarandi 

hátt:  103 þeirra eða um 74% eru í ástandsflokkum 1 og 2 sem ná yfir bæjar-

stæði sem virðast hafa orðið fyrir hvað mestri röskun en 36 eða 26% eru í 

flokkum 3 og 4 sem ná yfir bæjarstæði sem virðast hafa orðið fyrir minnstri 

röskun  (sjá  töflu 1 og skífurit 6 hér; sjá einnig viðauka 2.  Töflu 4) Verður á-

stand bæjarstæða Reykjavíkur því að teljast ærið bágborið þegar á heildina er 

litið. 

Athyglisvert er þó að skoða niðurstöðurnar með tilliti til aldurshópanna 

tveggja, en nokkur munur er á ástandi eldri og yngri bæjarstæðanna og virðist 

ástand yngri bæjarstæðanna vera talsvert verra en þeirra eldri eins og sést á 

töflum 2 og 3 og skífuritum 7og 8.  Sést að 50 % eldri bæjarstæðanna eru í á-

standsflokkum 3 og 4 en einungis 5 % yngri bæjarstæðanna (sjá einnig við-

auka 2.  Töflur 5 og 7.). 

 Má skýra þennan mun á þann hátt að flest yngri bæjarstæðanna eru í 

Vesturbæ/Miðbæ þar sem þéttbýli hefur verið hvað lengst og hafa þau orðið 

30%

44%

9%

17%

Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4

Skífurit 6: Heildarfjöldi staðsetjanlegra 
bæjarstæða. Ástandsflokkar. 

Ástandsflokkur Fjöldi bæjarstæða 

Flokkur 1 42 

Flokkur 2 61 

Flokkur 3 13 

Flokkur 4 23 

Samtals 139 

Tafla 1: Ástand staðsetjanlegra bæjar-
stæða.  Heild. 
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fyrir mestri röskun (sjá skífurit 9; sjá 

einnig yfirlitskort yfir ástand bæjarstæða 

á bls. 45 og hlutakort í viðauka 3) 

 Er ekkert yngri bæjarstæðanna í 

ástandsflokki 3 en fjögur eru í flokki 4 og 

eru þau öll utan Vesturbæ/Miðbæ á úti-

vistarsvæðum sem orðið hafa fyrir litlu 

raski. 

 Stærra hlutfall eldri bæjarstæð-

anna er í úthverfum borgarinnar sem byggðust upp frekar seint og er jafnframt 

í sumum tilvikum um að ræða býli sem voru í ábúð langt fram á 20. öld.  Eru 

36 af 52 staðsetjanlegum bæjarstæðum, sem orðin voru til fyrir 1703, í úthverf-

unum en 16 í Vesturbæ/Miðbæ. (sjá skífurit 10) 

 Er greinilegur munur á ástandi eldri bæjarstæðanna í Miðbæ/Vesturbæ 

Skífurit 7: Ástand staðsetjanlegra bæjar-
stæða eldri en 1703. 

Ástandsflokkur Fjöldi bæjarstæða 

Flokkur 1 6 

Flokkur 2 14 

Flokkur 3 12 

Flokkur 4 20 

Samtals 52 

Tafla 2:  Ástand bæjarstæða eldri en 
1703 

12%

27%

23%

38%

Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4

Skífurit 8:  Ástand staðsetjanlegra 
bæjarstæða yngri en 1703. 

Ástandsflokkur Fjöldi bæjarstæða 

Flokkur 1 36 

Flokkur 2 47 

Flokkur 3 0 

Flokkur 4 4 

Samtals 87 

Tafla 3: Ástand bæjarstæða yngri en 
1703. 

41%

54%

5%

Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4

Skífurit 9: Bæjarstæði yngri en 1703. 
Skipting eftir svæðum. 

93%

7%

Miðbær/Vesturbær
Úthverf i
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annars vegar og úthverfunum hins vegar.  

Eru 27 af bæjarstæðunum 36 í úthverf-

unum í betri ástandsflokkum 3 og 4 eða 

75 %, en 9 eru í lélegri flokkum 1 og 2 

eða 25 %.  Af bæjarstæðunum 16 í 

Vesturbæ/Miðbæ eru 5 í betri flokkum 3 

og 4 eða 26% en 11 eru í lélegri flokkum 

1 og 2 eða 74 % (sjá skífurit 11 og 12). 

 

Hættusvæði 
Eins og komið hefur fram var hægt að staðsetja 52 af þeim bæjarstæðum sem 

eru eldri 1703.  Var hægt að skilgreina bæjarhóla umhverfis 45 þeirra, með 

einum eða öðrum hætti, en 3 þeirra hafa líklega ekki verið það lengi í ábúð að 

bæjarhóll hafi náð að myndast og 4 bæjarstæðanna eru að öllum líkindum 

horfin með öllu. 

 Alls voru skilgreind 60 tún í borgarlandinu (sjá viðauka 3, minjakort, 

hættusvæði) með þeim aðferðum sem lýst var hér að framan.  Af þeim eru 14 

tún sem enn geta talist tiltölulega lítið röskuð (Engey, Viðey, Laugarnes, Eiði 

við Gufunes, Keldur, Keldnakot, Gröf, Kálfakot, Úlfarsfell, Elliðavatn, Hrauntún, 

Hólmur, Árbær, Ártún), en hin eru horfin undir nútímamannvirki að miklu leyti 

eða hafa orðið fyrir annarri röskun.  Í flestum tilvikum var um að ræða 1-6 

bæjarstæði í túni en í fjórum tilvikum var fjöldinn umtalsvert meiri og eru þau 

Skífurit 12: Ástand bæjarstæða eldri en 
1703 í Miðbæ/Vesturbæ. 

Skífurit 11: Ástand bæjarstæða eldri en 
1703 í úthverfum. 

13%

55%

13%

19%

Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4

11%

14%

25%

50%

Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4

31%

69%

Miðbær/Vesturbær
Úthverf i

Skífurit 10: Bæjarstæði eldri en 1703. 
Staðsetjanleg svæði 
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tún öll á miðbæjarsvæðinu.  Áður hefur verið minnst á túnið sem nær yfir 

gömlu Kaupstaðalóðina og Grjótaþorpið, en innan þess eru 32 bæjarstæði, en 

hin túnin sem um ræðir ná utanum Skuggahverfi (15 bæjarstæði), Þingholt (17 

bæjarstæði) og Hlíðarhúsatún (8 bæjarstæði).  Samanlagt eru því 72 bæjar-

stæði í þessum fjórum túnum.  Eru þetta vissulega vísir að því þéttbýli sem átti 

eftir að byggjast upp á miðbæjarsvæðinu en hins vegar ef skoðuð eru gömul 

kort af Reykjavík, t.d kort Sveins Sveinssonar frá 1876 þá var tún á milli 

þessara bæjarstæða á þeim tíma og eru útihús, garðlög og kálgarðar, sem 

teljast til landbúnaðarminja, sýnd á því.  Því má svo bæta við að 8 bæjarhólar 

eru skilgreindir innan þessara svæða, á bæjarstæðum sem hafa haft nokkuð 

langa búsetu (Reykjavík, Grjóti, Melhús, Hólakot, Skálholtskot, Stöðlakot, 

Arnahóll og Hlíðarhús, sjá viðauka 1,fornleifaskrá og viðauka 3, fornleifakort)  

Það má því segja að miðbæjarsvæðið sem þessi tún ná yfir sé meðal við-

kvæmustu minjasvæða í borginni þar sem búast má við landbúnaðarminjum 

frá upphafi landnáms (eins og sýnt hefur verið fram á með rannsóknum á 

bæjarstæði Reykjavíkur) og fram yfir miðja 19. öld. 
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Niðurstöður. 
Því er haldið fram hér að sú aðferðafræði sem beitt var við skráningu bæjar-

stæða Reykjavíkur henti mun betur við skráningu minja í þéttbýli en hefð-

bundnar aðferðir þar sem hún er m.a. ekki eins háð sýnileika minja, nákvæmri 

staðsetningu og aðgengi að heimildamönnum.  Grundvallarhugmyndin á bak 

við aðferðafræðina er að þótt ekki sé hægt að staðsetja einstakar fornleifar 

nákvæmlega þá sé samt hægt að áætla umfang þeirrar starfsemi sem þær til-

heyrðu og skilgreina út frá því hættusvæði þar sem líkur eru á að fornleifar 

leynist í jörðu.  Einnig er því haldið fram hér hægt sé að leggja mat á ástand 

minja út frá röskun sem sýnileg yfirborði eða þekkt er úr heimildum.  Er skrán-

ing með þessari aðferðafræði mjög fljótleg í framkvæmd.  Alls voru skráð 169 

bæjarstæði í borgarlandinu sem eru eldri en 1847, en af þeim voru 139 sem 

hægt var að staðsetja og þar af leiðandi hægt að leggja mat á á vettvangi.  

Tóku heimildakönnun og vettvangskönnun einungis tæpa tvo mánuði.   

 Þegar á heildina er litið virðist ástand bæjarstæða Reykjavíkur vera 

fremur slæmt og ástand yngri bæjarstæðanna (yngri en 1703) öllu verra en 

þeirra eldri (eldri en 1703).  Einnig er ástand bæjarstæða á svæðinu vestan 

Snorrabrautar og norðan Hringbrautar (Miðbær/Vesturbær) mun verra en utan 

þess (úthverfi).  Slæmt áststand yngri bæjarstæðanna helgast líklega einkum 

af því að þau eru flest í Vesturbæ/Miðbæ þar sem þéttbýli hefur verið hvað 

lengst en ástand bæjarstæða Reykjavíkur var almennt öllu verra þar en í út-

hverfunum.  Einnig gæti þetta þó skrifast á almennt áhugaleysi í samfélaginu 

gagnvart verndun yngri minja og mætti nefna í því samhengi að flest þeirra 

bæjarstæða, sem engar upplýsingar voru til um í fyrirliggjandi skráningar-

gögnum og gera þurfti frumskráningu á upp úr heimildum,  voru bæjarstæði 

yngri en 1703.  Verður þetta áhugaleysi, gagnvart yngri minjum, rætt frekar í 

næsta kafla þar sem m.a. er fjallað nánar um hlutverk minjaverndaryfirvalda.  

Alls tókst að staðsetja 52 af þeim bæjarstæðum í borgarlandinu sem eru eldri 

en 1703 og eru skilgreindir bæjarhólar umhverfis 45 af þeim. Þrjú þeirra hafa 

að öllum líkindum ekki verið nægilega lengi í ábúð til að mannvistarlög hafi náð 

að hlaðast upp að ráði og fjögur eru að líkindum horfin með öllu.  Skilgreind 

voru  60 tún í borgarlandinu sem flest innihalda á bilinu 1-6 bæjarstæði en 

fjögur þeirra innihalda samanlagt 72 bæjarstæði sem flest eru í hópi yngri 
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bæjarstæðanna.  Er um að ræða tún sem ná yfir Kaupstaðarlóðina/Grjótaþorp 

(32 bæjarstæði), Skuggahverfi (15 bæjarstæði), Þingholt (17 bæjarstæði) og 

Hlíðarhúsatún (8 bæjarstæði).  Því má svo bæta við að 8 bæjarhólar voru skil-

greindir innan þessara túna utan um bæjarstæði eldri en 1703 (sjá viðauka 3. 

fornleifakort).  Miðbæjarsvæðið verður því að teljast meðal viðkvæmustu 

minjasvæða í borginni enda hafa fornleifarannsóknir leitt í ljós að þar eru að 

finna minjar frá upphafi byggðar í landinu.  

 Í ljósi þessara niðurstaðna sem fengust úr skráningu bæjarstæða Reykja-

víkur þykir ærin ástæða til að tekið verði til hendinni í varðveislumálum þessa 

minjaflokks svo koma megi í veg fyrir frekari eyðingu hans í framtíðinni. Fyrir 

það fyrsta er nauðsynlegt að upplýsingar, um staðsetningu bæjarstæðanna og 

hættusvæði sem skilgreind hafa verið umhverfis þau, verði gerðar sem að-

gengilegastar og færðar inn í landupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar (LUKR), 

þar sem almenningur getur nálgast þau í gegnum Borgarvefsjá.  Má geta þess 

hér að ætlunin er að afhenta Minjasafni Reykjavíkur þau kortagögn sem búin 

voru til við skráningu bæjarstæðanna . Í öðru lagi er nauðsynlegt að minja-

verndaryfirvöld beiti sér fyrir breyttri forgangsröðun við skipulagsgerð, þannig 

að tekið verði tillit til fornleifa þegar á fyrstu stigum hennar, en slíkt fæst aðeins 

fram með aukinni uppfræðslu meðal almennings og skipulagsyfirvalda.  Að 

lokum er hvatt til þess að sem fyrst verði hafist handa við að skrásetja aðra 

minjaflokka í borgarlandinu með sama hætti og gert var við bæjarstæðin, sem 

og bæjarstæði og aðrar minjar á öðrum þéttbýlisstöðum í landinu.  Verður 

fjallað frekar um það í næsta kafla hvernig nýta má þær aðferðir, sem beitt var 

við skráningu bæjarstæðanna, við skráningu annarra minjaflokka í þéttbýli. 
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Umræða. 
Það er gömul en góð klisja í umræðu um umhverfisvernd að við þurfum 

að ganga vel um jörðina þar sem við séum í raun bara með hana í láni frá 

komandi kynslóðum.  Má auðveldlega yfirfæra þetta yfir á minjavernd því 

með þeim ákvörðunum sem eru teknar í dag um verndun minja er í raun 

verið að ákveða aðgengi komandi kynslóða að heimildum um menningar-

sögu sína.  Einnig má segja að minjavernd snúist um að draga úr sam-

félagslegum kostnaði vegna menningarminja.  Sá kostnaður deilist í 

tvennt: annars vegar er kostnaður í peningum, þ.e. hvað það kostar sam-

félagið að láta varðveita og rannsaka fornleifar, en hins vegar er um að 

ræða kostnað samfélagsins vegna glataðrar þekkingar.  Mikilvægt er að 

línur séu skýrar varðandi skipulag og framkvæmd minjaverndar en einnig 

þurfa minjaverndaryfirvöld að vera trú hlutverki sínu.  Fram hefur komið 

að skipulag minjaverndar á Íslandi er í nokkuð góðum farvegi a.m.k hvað 

varðar ytri umgjörð og ber þar hæst sú nýbreytni sem kom með þjóð-

minjalögunum 1989 þar sem allar minjar eldri en 100 ára voru friðaðar.  

Einnig mætti nefna þá framför sem varð árið 2001 þegar minjavernd var 

færð á hendur einnar stofnunnar, þ.e. Fornleifaverndar ríkisins, sem hefur 

það meginhlutverk að stuðla að verndun fornleifa.  Víða er þó pottur 

brotinn þegar kemur að sjálfri framkvæmd minjaverndarinnar, eins og 

komið hefur fram. Hér er ekki ætlunin að fara í ýtarlega greiningu á öllu 

því sem betur mætti fara heldur  verður kastljósinu fyrst og fremst beint að 

yfirsýn minjaverndaryfirvalda yfir fornleifar í landinu, einkum þó á þétt-

býlisstöðum eins og Reykjavík.  Áhersla er lögð á að greina samband 

slíkrar yfirsýnar og þess hlutverks minjaverndaryfirvalda sem snýr að 

ákvarðanatöku um varðveislu minja.  Verður m.a. sýnt fram á hvernig 

skortur á yfirsýn yfir fornleifar í Reykjavík dregur umtalsvert úr mögu-

leikum minjaverndaryfirvalda til að taka upplýstar ákvarðanir um varð-

veislu minja.  Af þessum sökum er þörf á áherslubreytingum varðandi 

framkvæmd minjaverndar í borginni.  Í þessu samhengi verður svo sýnt 

fram á hvernig aðferðafræði sú sem beitt var við skráningu bæjarstæða 

Reykjavíkur getur nýst til að gera minjavernd í Reykjavík markvissari en 

hún hefur verið hingað til. 
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Hlutverk minjaverndaryfirvalda og framkvæmd minja-
verndar. 
Þeirri hugmynd hefur verið varpað fram að nauðsynlegt sé að nálgast minja-

vernd út frá því sjónarhorni að allar fornleifar séu mikilvægar þar til annað 

kemur í ljós og hefur þessu verið líkt við þá meginreglu, sem flest réttarkerfi 

byggja á, að menn séu álitnir saklausir uns sekt er sönnuð (Schaafsma, 1989, 

bls. 38-51).  Ábyrgð þeirra sem starfa innan réttarkerfa er mikil og þurfa 

sóknar- og varnaraðilar að leggja fram gögn máli sínu til stuðnings sem síðan 

eru notuð af dómurum og kviðdómendum (eftir atvikum) til þess að ákvarða 

sakleysi eða sekt og í framhaldi af því þyngd refsingar.  Menn eru dæmdir út 

frá sönnunargögnum en ekki út frá fyrirframgefnum forsendum eins og t.d. kyn-

þætti eða þjóðfélagsstöðu. 

Í raun má segja að hlutverk þeirra sem starfa að minjavernd sé svipað 

og er ábyrgð þeirra því að sama skapi mikil.  Er þetta hlutverk tvískipt.  Í fyrsta 

lagi gegna minjaverndaryfirvöld einskonar forvarnar og löggæsluhlutverki sem 

miðar að því að koma í veg fyrir að fornleifar lendi í uppnámi af manna- eða 

náttúrunnar völdum.  Góð yfirsýn yfir fornleifar er grunnforsenda fyrir því að 

þetta sé hægt en einnig þarf nærvera minjaverndaryfirvalda að vera sterk og 

þau þurfa að hafa góða eftirfylgni í öllum málum sem koma inn á borð til þeirra.  

Þekkt eru tilvik þar sem fornleifar hafi verið eyðilagðar jafnvel þótt vitneskja hafi 

verið um tilvist þeirra og ráðstafanir hafi verið gerðar til að verja þær raski.  

Þetta gerðist t.d. þegar kirkjugarður frá miðöldum, á bænum Glerá í landi Akur-

eyrar, var eyðilagður þegar unnið var að stækkun malarnáms í nágrenni 

bæjarins.  Kirkjugarðurinn hafði verið skráður árið 1998 þegar Akureyrarbær lét 

vinna fornleifaskráningu innan bæjamarkanna í þeim tilgangi að koma í veg 

fyrir röskun minja.  Þegar skráningin var gerð hafði staðnum, sem nefnist 

Kirkjuhóll, þegar verið raskað að hluta, með skurðum sem gerðir voru til að 

kanna möguleika á malarnámi á svæðinu, og höfðu mannabein, og hugsan-

lega leifar kirkju, komið í ljós við þá framkvæmd.  Árið 2003 komu svo einnig í 

ljós mannabein í rofi við norðurbakka malarnámsins og lagði minjavörður 

Norðurlands eystra blátt bann við því að náman yrði stækkuð frekar í þá átt.  

Þarna var því um að ræða skráðan minjastað sem vitað var með öruggri vissu 

að hefði að geyma mannvistarleifar og var þar að auki merktur skilmerkilega á 
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kort.  Þrátt fyrir það var það svo að þegar Akureyrarbær veitti öðrum aðila en 

verið hafði vinnsluleyfi í námunni var það gert án nokkurra fyrirvara um að 

sneiða hjá fornleifum á svæðinu.  Virðist sem láðst hafi að kanna fyrirliggjandi 

upplýsingar um fornleifar á svæðinu þegar námuvinnslusamningurinn var 

gerður og þar af leiðandi voru starfsmenn malarnámsins ekki upplýstir um til-

vist kirkjugarðsins sem aftur leiddi til þess að garðinum var ýtt burt að mestu 

(Bréf frá minjaverði Norðurlands, 4. & 20. október, 2004).  Sýnir þetta dæmi 

mikilvægi þess að nærvera minjaverndaryfirvalda sé sterk og að lögð sé á-

hersla á skilmerkilega miðlun upplýsinga um fornleifar á öllum stigum stjórn-

sýslunnar sem og í samfélaginu í heild. 

Í öðru lagi gegna minjaverndaryfirvöld eins konar verjenda- og dómara-

hlutverki.  Þar sem ekki verður komist hjá því að minjar lendi í uppnámi vegna 

framkvæmda þarf að taka ákvarðanir um örlög þeirra þ.e. hvort og með hvaða 

hætti ber að varðveita þær.  Ákvarðanir eru teknar út frá því gildi sem 

minjarnar þykja hafa fyrir samfélagið en það getur oft á tíðum verið snúið að 

meta það.  Að einhverju leyti byggist ákvörðun á mikilvægi minja á því sem 

líkja mætti við vörutalningu þar sem reynt er að skoða minjar í samhengi við 

aðrar minjar í því augnamiði að ákvarða hvort þær eru einstakar á ákveðnu 

svæði eða á landsvísu.  Mikilvægi minja er einnig ákvarðað út frá því menn-

ingarsögulega gildi sem þær þykja hafa.  Að jafnaði byggir ákvörðun um menn-

ingarsögulegt gildi á mörgum mismunandi forsendum og eru mörg vítin sem 

þarf að varast hvað það varðar.  Stefnur og straumar í fornleifafræði og minja-

vernd stjórnast iðulega af afstöðu þjóða til sögu sinnar hverju sinni og hafa 

pólitískar hugmyndir, þjóðerniskennd, trúarbrögð o.fl. jafnan sterk áhrif á hvað 

telst yfirleitt til fornleifa og hverjar beri að varðveita.  Ákveðin tímabil í sögu 

þjóða eru oft sveipuð dýrðarljóma og minjar frá þeim þ.a.l. taldar merkilegri en 

aðrar.  Á þetta ekki síst við um þjóðir eða þjóðfélagshópa sem hafa gengið í 

gegnum löng niðurlægingartímabil, til dæmis vegna glataðs sjálfstæðis og 

þurfa því sárlega á minjum um glæsta fortíð að halda til að styrkja sjálfsmynd 

sína (sjá t.d. Kristiansen, 1989, bls. 23-29 & Rowlands, 2007, bls. 59-71).  Því 

verður til dæmis ekki neitað að afstaða íslensku þjóðarinnar til sögu sinnar 

hefur til skamms tíma verið mjög svo lituð af þjóðernisrómantískum hug-

myndum og fortíðarþrá sem rekja má beint til sjálfstæðisbaráttunnar á síðari 
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hluta 19. aldar og fram undir miðja 20. öld.  Sést það t.d. vel á gömlu friðlýs-

ingarskránni sem, eins og komið hefur verið inná,  byggir að stórum hluta á 

minjum sem menn töldu sig geta tengt heiðnum átrúnaði eða atburðum og 

persónum í fornsögunum. Túlka má ákvæði þjóðminjalaganna frá 1989, þar 

sem allar minjar eldri en 100 ára eru verndaðar, sem viðleitni til að stemma 

stigu við þessu og gera minjavernd hlutlægari en hún áður var, þar sem minjar 

sem ekki eru endilega innan áhugasviðs þjóðarinnar, í það og það sinnið, eru 

verndaðar.  Má í raun segja að með þeim hafi verið viðurkennd sú staðreynd 

að áhugi manna á mismunandi menningarminjum getur verið breytilegur á milli 

kynslóða.  Hlutverk minjaverndaryfirvalda er langt í frá öfundsvert því enn má 

sjá eima eftir af gömlum viðhorfum til fornleifa og kannast flestir fræðimenn 

sjálfsagt við það hvernig áhugi almennings og stjórnvalda virðist gjarnan fyrst 

vakinn þegar finnast fornleifar frá landnáms- eða þjóðveldisöld, á meðan yngri 

minjar virðast kalla fram veikari viðbrögð.  Má líta svo á að slæmt ástand yngri 

bæjarstæðanna í Reykjavík, samanborið við ástand eldri bæjarstæðanna, sé 

ákveðin kristöllun á þessu áhuga- meðvitundarleysi almennings og stjórnvalda 

gagnvart yngri minjum í landinu.  Yngri bæjarstæðin eru þó mikilvægar 

heimildir um upphaf þéttbýlis í Reykjavík og ættu sem slíkar að hljóta álíka 

virðingarsess og eldri minjar.  Er jafnframt sorglegt til þess að hugsa að mörg 

þeirra hafa verið eyðilögð á undanförnum 20-30 árum, á sama tíma og forn-

Mynd 8:  Byggingaframkvæmdir þétt upp við bæjarstæði Veghúsa í 
desember 2010.  Ekkert fornleifaeftirlit var haft með þessum fram-
kvæmdum.  
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leifafræði og minjavernd hefur tekið stakkaskiptum og aukinn kraftur hefur 

hlaupið í fornleifaskráningu í landinu.  Í þessu samhengi má einnig geta þess 

að flest þeirra bæjarstæða, sem ekki var getið í gögnum frá Minjasafni Reykja-

víkur og frumskrá þurfti upp úr heimildum, voru í hópi yngri bæjarstæðanna og 

aðallega í Miðbæ og Vesturbæ. 

Ekki er heldur laust við að þetta áhugaleysi gagnvart yngri minjum komi 

líka fram í ákvarðanatöku varðandi framkvæmd minjaverndar.  Ef til dæmis er 

litið til hafnarmannvirkjanna sem grafin voru upp við Hafnarstræti í Reykjavík 

veturinn 2006-2007, og minnst hefur verið á, er ýmislegt við það mál að at-

huga.  Fram hefur komið að fyrir hendi lá vitneskja um umfang minja meðfram 

hinni gömlu strandlínu Reykjavíkur og ef allt hefði verið eðlilegt hefði holræsa-

lögn sú sem var lögð í gegnum minjavæðið  verið færð til og sett í landfyllingu 

sem vitað var að var fyrir framan minjasvæðið.  Þess í stað var það álit Forn-

leifaverndar ríkisins að raska mætti minjunum að lokinni fornleifarrannsókn 

með viðurkenndum aðferðum.  Nú er það auðvitað svo að fornleifauppgröftur í 

tengslum við framkvæmdir er ákveðið form varðveislu og að hann veitir forn-

leifafræðingum tækifæri til að rannskaka minjar sem þeir hefðu að öðrum kosti 

ekki komist í tæri við,  en hann er samt sem áður ekki eina úrræðið sem ætti 

að vera völ á við framkvæmd minjaverndar.  Í tilviki gömlu hafnarmann-

virkjanna kom í ljós að þau voru í góðu ástandi og hefði ekki þurft að kosta 

miklu til við til að varðveita þau á sínum stað.  Staðreyndin var samt sem áður 

sú að búið var að veita leyfi til að raska þeim áður en þau höfðu verið grafin 

fram og var ekki möguleiki á að snúa við þeirri ákvörðun af ástæðum sem hafa 

verið raktar hér að framan.  Svo virðist sem það hafi þótt nægja að varðveita 

umræddar minjar á þennan hátt þar sem um var að ræða mannvirki frá 19. öld.  

Sést það ef þetta mál er t.d. borið saman mál landnámsskálans í Aðalstræti 

sem grafinn var upp árið 2001 og kostað hefur verið miklu til að varðveita á 

sínum stað.  Landnámsskálinn þótti og þykir einstakur á Reykjavíkursvæðinu 

enda um að ræða minjar frá fyrstu tíð byggðar.  Það sama má samt segja um 

19. aldar mannvirkin við Hafnarstrætið að þau eru einnig einstök á svæðinu og 

að um var að ræða bæði merkilegar og fallegar minjar um þróun þéttbýlis í 

borgarlandinu.  Ef hins vegar er litið til landsins alls kemur í ljós að skálinn í 

Aðalstræti er ekki einstakur í sinni röð.  Þegar er vitað um fjölmarga aðra skála 
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frá landnámsöld víða um land auk þess sem mannvistarlandslag í dreifbýlinu 

hefur ekki tekið miklum breytingum frá upphafi byggðar og því talsverðar líkur 

á að enn fleiri kunni að leynast undir elstu bæjarhólum landsins.  Ef hins vegar 

er horft til hafnarmannvirkjanna þá eru þau einstök á landsvísu og því er það 

spurningin hvers vegna þeim var ekki veittur sami virðingarsess og landnáms-

minjunum í Aðalstræti.  Loks má mætti nefna að gott ástand hafnafmann-

virkjanna gerði það að verkum að mun minna hefði kostað að halda þeim við 

en eytt hefur verið í varðveislu skálans.  Það skal þó tekið fram hér að hafnar-

mannvirkin við Hafnarstræti voru þó rannsökuð með viðurkenndum aðferðum 

og eru því varðveitt á ákveðin hátt.  Nýleg dæmi eru samt um að ekki hafi þótt 

nauðsynlegt að rannsaka minjar, á þeim grundvelli að því er virðist, að 

einungis hafi verið um 19. aldar minjar að ræða.  Árið 1999 fór fram fornleifa-

könnun á lóð fyrirhugaðs álvers Alcoa á Reyðarfirði.  Leiddi þessi könnun í ljós 

11 fornleifar á áhrifasvæði framkvæmda við álverið en af þeim voru tvö bæjar-

stæði, bærinn Sómastaðagerði og bærinn Hraun, sem fyrirsjáanlegt var að 

lentu bæði undir byggingum álversins (Elín Ó. Hreiðarsdóttir & Adolf Friðriks-

son, 1999, bls. 13, 24 & kortaviðaukar).  Samkvæmt ritheimildum á Hraun að 

hafa byggst upp rétt eftir 1890 sem hjáleiga frá jörðinni Hólmum. Sómastaða-

gerðis er getið í Jarðatali Johnsens þar sem það er talið vera gömul hjáleiga 

frá bænum Sómastöðum og virðist hafa verið í eyði þegar manntölin 1703 og 

1816 voru talin en er komið aftur í byggð 1847 þegar jarðatalið var tekið 

saman.  Árið 2003 voru svo grafnir könnunarskurðir víða á lóð álversins, m.a. á 

áðurnefndum bæjarstæðum og kom í ljós að í Sómastaðagerði var að finna 

mannvistarlög sem náðu allt aftur til 10. aldar en á Hrauni náðu mannvistarlög 

ekki lengra aftur en til seinnihluta 19. aldar sem er í samræmi við upplýsingar 

úr ritheimildum.  Var það mat þeirra sem að rannsókninni unnu að gera þyrfti 

fullnaðarrannsókn á báðum þessum stöðum.  Þótti rannsókn á 19. aldar-

minjunum vera einstakt tækifæri til að afla þekkingar um lítt kannað tímabil í 

efnahags- og menningarsögu þjóðarinnar þegar smábýli, sem ekki höfðu mikið 

jarðnæði, tóku að spretta upp víða um land á  seinnihluta 19. aldar.  Þá þóttu 

rannsóknir eldri byggingarstigum Sómastaðagerði einnig vera einstakt tækifæri 

til að rannsaka kotbýli frá víkingaöld og miðöldum (Roberts, 2003, bls. 6, 13, 

24).  Þrátt fyrir þetta var það mat Fornleifaverndar ríkisins að ekki væri ástæða 
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til frekari rannsókna á bæjarstæði Hrauns en fullnaðarrannsókn skyldi fara 

fram á bæjarstæði Sómastaðagerðis.  Er athyglisvert að skoða rökstuðning 

Fornleifaverndar fyrir þessu mati en á því má skilja að ástæða þess, að ekki 

þótti ástæða til frekari rannsókna á bæjarstæði Hrauns hafi verið sú að þar 

fundust „eingöngu minjar frá lokum 19. aldar“ (Fornleifavernd ríkisins, ágúst 

2003). 

Ljóst er af þeim dæmum, sem hér hafa verið tekin, að alltaf er hætta á 

að áhugasvið og skoðanir þeirra sem starfa að minjavernd (sem og annarra 

fornleifafræðinga), geti litast af ríkjandi viðhorfum í samfélaginu hvað varðar 

mikilvægi fornleifa.  Þurfa þeir sem starfa að minjavernd því að vera meðvitaðir 

um sína eigin fordóma eða fyrirframgefnu forsendur þegar kemur að ákvarð-

anatöku um örlög minja sem lenda í uppnámi vegna framkvæmda og reyna að 

gæta fyllstu hlutlægni störfum sínum. 

Minjavernd í þéttbýli.  Ný nálgun. 
Það er ljóst að þeim þætti í framkvæmd minjaverndar er lýtur að því að fyrir-

byggja að fornleifar lendi í uppnámi vegna framkvæmda, er stórlega ábótavant 

á þéttbýlum svæðum eins og Reykjavík.  Þótt Minjasafn Reykjavíkur búi nú-

orðið yfir talsverðri þekkingu um fornleifar í borginni þá er sú vitneskja samt 

sem áður brotakennd auk þess sem hún er illa aðgengileg þeim sem starfa að 

skipulags- og framkvæmdamálum í borginni.  Gerir þetta ástand það að 

verkum að aukin hætta er á að fornleifar lendi í uppnámi en einnig er það svo 

að álitamál vegna fornleifa koma fremur seint inn á borð minjaverndaryfirvalda, 

oft ekki fyrr enn búið er að ganga frá skipulagi og jafnvel hönnun mannvirkja.  

Þurfa minjaverndaryfirvöld því oft á tíðum að vinna undir talsverðum þrýstingi 

frá framkvæmdaaðilum sem eykur hættu á fljótfærni og illa upplýstri ákvarð-

anatöku varðandi verndun minja, oft á tíðum litaðri af fyrirframgefnum hug-

myndum um mikilvægi þeirra. 

Fram hefur komið að hefðbundnar aðferðir í fornleifaskráningu henta illa 

aðstæðum í þéttbýli og því er nauðsynlegt að leita annarra leiða til þess að fá 

yfirsýn yfir fornleifar á slíkum svæðum. Í þeirri aðferðafræði sem beitt var við 

skráningu bæjarstæða Reykjavíkur er reynt að taka mið af þeirri megin tak-

mörkun sem er á minjavernd í þéttbýli, sem er sú að flestar fornleifar eru 

huldar sýnum.  Ósýnileiki fornleifanna gerir það að verkum að ekki er hægt að 
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staðsetja þær með sömu nákvæmni og í dreifbýlinu auk þess sem erfitt er að 

greina aldur og eðli þeirra.  Af þessu leiðir að ákvarðanir um varðveislugildi 

minja eru iðulega teknar á hæpnum forsendum.  Grundvallarhugmyndin á bak 

við aðferðafræðina er að þótt ekki sé hægt að staðsetja einstakar fornleifar 

nákvæmlega þá sé samt hægt að áætla umfang þeirrar starfsemi sem þær til-

heyrðu og skilgreina út frá því hættusvæði þar sem líkur eru á að fornleifar 

leynist í jörðu.  Er hættusvæðunum ætlað að veita minjaverndar- og skipulags-

yfirvöldum yfirsýn yfir minjar á viðkomandi svæði.  Fer það svo eftir eðli hvers 

minjaflokks eða magni upplýsinga hversu skýra mynd er hægt að draga upp.  Í 

tilviki bæjarstæðanna var hægt að staðsetja þau með sæmilegri nákvæmni og 

því var hægt að leggja mat á ástand þeirra byggt á þeirri röskun sem sýnileg 

var á yfirborði eða þekkt var úr heimildum og draga þannig upp mynd af á-

standi minjaflokksins.  Einnig var hægt að byggja talsvert á reynslu af skrán-

ingu í dreifbýli og út frá því skilgreina tvenns konar hættusvæði þ.e tún, þar 

sem líkur eru á að fornleifar geti leynst í jörðu og bæjarhóla þar sem nánast 

örugg vissa er fyrir því að þykk mannvistarlög sé að finna. 

Hættusvæðunum er ætlað að vera leiðbeinandi við skipulagsgerð svo 

forðast megi eftir fremsta megni að fornleifar lendi inni á árhrifasvæði fram-

kvæmda.  Er hættusvæðunum sem og ástandsmati minja, þar sem því verður 

komið við, einnig ætlað að vera leiðbeinandi fyrir minjaverndaryfirvöld við 

ákvarðanatöku um mótvægisaðgerðir ef ekki verður hjá því komist að valda 

raski. 
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fjörð. 

.Fornleifastofnun Íslands:  ISLEIF (2010).  Gagnagrunnur Fornleifastofnunar 
Íslands. 

Fornleifastofnun Íslands: Orri Vésteinsson og Guðmundur Ólafsson (1997).  
Fornleifaskráning.  Skilgreining, leiðbeiningar og skráningaraðferðir.  Er 
einnig til hjá Þjóðminjasafni. 

Landnám Ríkisins:  Jarðaskrár 1958-1979.  Landnám ríkisins hefur tekið 
saman eftir forðagæsluskýrslum og skýrslum hreppstjóra um jarðir í ábúð 
og eyði.  

Minjasafn Reykjavíkur:  Agnes Stefánsdóttir (07. 04.2005).  Handrit að forn-
leifaskrá Úlfarsfells.  Úr óútgefnum skráningargögnum. 

Minjasafn Reykjavíkur:  Guðmundur Ólafsson.  Fornleifaskráning í Mosfells-
sveit 1980-1982, 19.07.1980.  Handrit.  Úr óútgefnum skráningargögnum. 
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Minjasafn Reykjavíkur:  Gunnar Bollason.  Stutt söguágrip nokkurra jarða í lög-
sagnarumdæmi Reykjavíkur. 

Minjasafn Reykjavíkur:  Sólborg Una Pálsdóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir 
(2005).   Fornleifaskráning Úlfarsár.  Handrit að skýrslu. Úr óútgefnum 
skráningargögnum. 

Minjasafn Reykjavíkur:  Ýmis texta- og kortagögn eftir ótilgreinda höfunda. 
Örnefnastofnun:  Ari Gíslason.  Örnefnaskrá Reykjavíkur og Seltjarnarnes 
Örnefnastofnun:  Ari Gíslason.  Örnefnaskrá yfir Grafarholt. 
Örnefnastofnun:  Ari Gíslason. Örnefnaskrá Úlfarsár og Lambhaga í Kjósar-

sýslu. 
Örnefnastofnun:  Björn Bjarnarson. Örnefnaskrá yfir Grafarholt. 
Landsbókasafn:  Björn Bjarnason.  Sagnir, ljóð o.fl. III, 1931. Handskrifað 

handrit. 
Örnefnastofnun:  Einar Magnússon. Örnefnaskrá yfir Gufunes 
Örnefnastofnun:  Guðlaugur R. Guðmundsson.  Örnefnaskrá yfir Skildinganes. 
Örnefnastofnun:  Sigurður Guðnason Örnefnaskrá Lambhaga í Kjósarsýslu.  

Athugasemdir og viðbætur við handrit Ara Gíslasonar. 
Örnefnastofnun:  Sölvi Sveinsson.  Örnefnaskrá yfir Skildinganes. 
Þjóðskalasafn:  ÞÍ 185. Skjalasafn stiftamtmanns 1684-1873. III, 231. Skjöl um 

tukthúsið á Arnarhóli 1786-1787, 30 maí, 1786.  
Þjóðskjalasafn:  ÞÍ 461. Skjalasafn stiftamtmanns 1684-1873. III, 231. Skjöl um 

tukthúsið á Arnarhóli 1786-1787. 25 júní, 1787. 

Kortagögn: 
Kortagrunnur 
Kortagögn úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR), notuð með leyfi fram-

kvæmdasviðs Reykjavíkurborgar, við gerð minjakorta. 
Reykjavíkurkort 
Borgarvefsjá.  http://arcgis.reykjavik.is/borgarvefsja/ 
Benedikt Gunnarsson. Lambhagi í Mosfellssveit. Desember 1945. Kort varð-

veitt hjá Mælingadeild Reykjavíkurborgar. 
Egill Hallgrímsson „Reykjavík 1920”. Reykjavíkurkort.  Dagatal 1986 
Rasmus Lievog.  „Kaupstaðarlóðin 1787“.  Reykjavíkurkort.  Dagatal 1986 
Survey Department of the Council of Generals, Copenhagen.  „Reykjavík 

1902“  Reykjavíkurkort.  Dagatal 1986. 
Sveinn Sveinsson:  „Reykjavík 1887.“ Dagatal 1986.  Minjasafn Reykjavíkur, 

Reykjavík. 
Sveinn Sveinsson:  „Uppdráttur Reykjavíkur 1876.”  Reykjavíkurkort.  Dagatal 

1986.  Minjasafn Reykjavíkur, Reykjavík. 
Valtýr Stefánsson (1916): Kort. Gufunes, með Knútskoti og Eiði, 1922, mæli-

kvarði 1:2000. (Kortagögn frá Minjasafni Reykjavíkur). 
Victor Lottin:  „Reykjavík 1836.“Reykjavíkurkort. Dagatal 1986.  Minjasafn 

Reykjavíkur.  Reykjavík. 
Túnakort 
Árbær:  Túnakort 1916 
Ártún:  Túnakort 1916 
Breiðholt:  Túnakort 1916 
Eiði á Seltjarnarnesi:  Túnakort 1916 
Eiði við Gufunes:  Túnakort 1916 
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Elliðavatn:  Túnakort 1916 
Gufunes:  Túnakort 1916 
Hólmur:  Túnakort 1916 
Kálfakot/Úlfarsá:  Túnakort 1916 
Keldnakot:  Túnakort 1916 
Keldur:  Túnakort 1916 
Kleppur:  Túnakort 1910 
Knútskot:  Túnakort 1916 
Korpúlfsstaðir:  Túnakort 1916 
Lambhagi:  Túnakort 1916 
Laugarnes, kortablað nr. 331 II-2-1, frá árinu 1927-1930.  (Ljósrit, kortasafn 
Minjasafns Reykjavíkur.) 
Skildinganes:  Túnakort 1916 
 
Munnlegar heimildir: 
Samtal við Kristínu Claessen sem er fædd og uppalin í Skildinganesi (á 

Reynistað) og bjó þar þar til 2007. 
Samtal við Önnu Lísu Guðmundsdóttur deildarstjóra fornleifadeildar Minjasafns 

Reykjavíkur. 
Samtal við Orri Vésteinsson sem kom að gerð fornleifaskráningarstaðla árið 

1997 ásamt Guðmundi Ólafssyni. 
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Viðauki 1.  Fornleifaskrá 
Í eftirfarandi fornleifaskrá er lagt til grundvallar það skráningarkerfi sem gagna-

grunnur Fornleifastofnunnar Íslands, Ísleif, byggir á: „Við skráningu á forn-

leifum notar Fornleifastofnun staðlað kerfi þar sem hver sýsla hefur skamm-

stafað heiti (MH, GK o.s.frv.) og hver jörð hefur þriggja stafa númer.  Miðað er 

við jarðaskiptingu eins og hún kemur fyrir í Jarðatali Johnsens frá 1847 og 

byggir tölusetning jarðanna á því“ (Elín Ó. Hreiðarsdóttir & Birna Lárusdóttir, 

2009; 23). Í skráningarkerfi Fornleifastofnunar er hverjum minjastað gefin 

kennitala. Svo dæmi sé tekið þá er Elliðavatn með númerið GK-214 en skráð 

bæjarstæði fá svo hlaupandi númer innan jarðanna í hlaupandi röð.  Sem 

dæmi er GK-214:001 bæjarstæði Elliðavatns.  Í upphafi umfjöllunar um hverja 

jörð er ágrip af sögu hennar, en því næst taka við undirkaflar þar sem fjallað er 

um einstök bæjarstæði innan jarðarinnar.  Ólíkt því sem gerist í hefðbundnum 

fornleifaskrám Fornleifastofnunnar Íslands þá er ekki lagt sérstakt mat á þá 

hættu sem bæjarstæðin kunna að vera í enda teljast flest bæjarstæði innan 

Reykjavíkur í raun í hættu „vegna ábúðar“ þar sem þau eru á svæði sem er í 

stöðugri þróun og því ávallt hætta á umróti.  Í skýrslum Fornleifastofnunnar er 

ávallt gefin upp hnattstaða með umfjöllun um hvern minjastað en hér er hafður 

sá háttur á að hnattstaðan er birt í viðauka fyrir aftan fornleifaskrána (viðauki 2.  

Tafla 4). 

 Eins og fram hefur komið þá var lítið ráðist í frumkönnun heimilda við 

undirbúning vettvangsskráningar bæjarstæðanna.  Heimildavinnan gekk að 

miklu leyti út á að safna saman útgefnum og óútgefnum fornleifaskráningar-

gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur en eitthvað af gögnum kom einnig frá Forn-

leifastofnun Íslands.  Var þessi háttur hafður á þar sem eitt af markmiðum 

þessa verkefnis var að þróa aðferðafræði við skráningu bæjarstæðanna þar 

sem hægt er að safna saman upplýsingum um þau á sem fljótlegastan máta.  

Mikilvægt er þó að halda til haga þeim heimildum sem notaðar höfðu verið við 

gerð fyrirliggjandi gagna og eru tilvísanir í þær birtar hér innan hornklofa.  Til-

vísanir í fornleifaskráningargögnin sjálf (skýrslur og óútgefin gögn) sem textinn 

er tekinn upp úr eru svo birt í hornklofa fyrir aftan textann.  Í þeim hlutfallslega 

fáu tilvikum þar sem ráðast þurfti í frumkönnun heimilda þá eru tilvísanir í þær 

heimildir einnig birtar innan sviga fyrir aftan tilvitnanir úr þeim. 
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GK-213     Hólmur 
Eftirfarandi söguágrip er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er text-
inn tekinn beint upp fyrir utan að birtingarform heimilda sem var neðanmáls í frumtexta er sett fram 
innan hornklofa hér til samræmis við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur:  „Jarðadýrleiki óviss 
1703, konungseign. 1703 Hrauntún forn eyðihjáleiga lá á milli Hólms og Elliðavatns.  [Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 282].„Hólmur er efsta býlið í 
lögsagnarumdæmi Reykjavíkur.  Það stendur við Hólmsá í jaðri Hólmshrauns, sunnan Suðurlandsvegar.  
Ekkert er vitað um upphaf byggðar þar.  Jörðin hefur orðið eign Viðeyjarklausturs 1378-1395. Í Vilk-
insmáldaga frá 1397 er getið um kirkju Jóns postula að Hólmi.  Í Jarðabókinni 1703 segir og á þessa 
leið:  Hrauntún segja menn, að heitið hafi jörð til forna og legið í millum Hólms og Elliðavatns. Þar sjást 
enn nú girðingaleifar eftir og ef grannt er athugað nokkur hústófta líkindi.  Túnið er eyðilagt og komið í 
stórgrýti og hraun.  Þar segjast menn heyrt hafa að kirkjustaður hafi til forna verið, og til líkinda þeirri 
sögn heita enn nú í vatninu þar rjett framundan Kirkjuhólmar. Eru það munnmæli, að þegar þetta Hraun-
tún lagðist í eyði, hafi bærinn þaðan frá þángað færður verið, sem nú er jörðin Hólmur [Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 283].  Ekki verður frekar um 
þetta sagt en Kirkjuhólmatjörn er í landi Hólms og minnir á áðurnefnda Kirkju (Helluvatn).  Við forn-
leifaskráningu árið 1981 kom í ljós  að kirkjugarður hefur verið skammt frá núverandi bæjarhúsum á 
Hólmi og má ætla að á þeim slóðum hafi kirkja staðið.  Jörðin varð við siðaskiptin konungseign svo sem 
aðrar klausturjarðir.  Í Jarðabókinni 1703 er greint frá margháttuðum kvöðum sem hvíldu á ábúandanum 
á Hólmi.  Segir meðal annars frá því að ábúandi þurfi að fara í verslun á Eyrarbakka fyrir Bessastaða-
menn og tók ferðin viku í hvert sinn.  Jarðabókin greinir einnig frá því að á Hólmi sé skógur aldeilis 
eyddur en hrísrif orðið naumlegt.  Jörðin hélst í eigu ríkisins þar til 1960 er borgin keypti hana.  Enn er 
nokkur búskapur á Hólmi.  Í landi jarðarinnar eru Gvendarbrunnar, Rauðhólar að hluta, Silungapollur og 
hluti Heiðmerkur." [Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  2. bindi, bls. 54-55]. 
1703: „Skóg hefur jörðin átt, sem nú er aldeiliss eyddur. ... Túnum spillir vatnságángur.  Engjar eru nær 
öngvar heima við, en útheyslægjur brúkar jörðin frí þar sem heita Fóelluvot [vötn].“ [Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 283]“  (Texti fenginn úr óút-
gefnum skráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur) 
 
GK-213:001     Hólmur     bæjarhóll     bústaður  
Hólmur er fast sunnan við Hólmsá, um 200 m sunnan Suðurlandsvegar og um 1,3 km austur frá Rauð-

hólum. "Þá er það túnið. Bæjarhóll þar sem túnið 
stendur; þar austur af er Gamligarður, forn kirkju-
garður, óhreyfður:  Hér var kirkjustaður á 14. 
öld." (Ari Gíslason Örnefnaskrá Hólms, bls..3) 
Í túni í dreifbýlislandslagi sem þó er innan borgar-
marka.  
Stór og mikill bæjarhóll er á Hólmi.  Uppistandi 
íbúðarhús er á hólnum  og er það byggt inn í hann 
að hluta.  Húsið er vestast á hólnum en fyrir austan 
það sést svo fyrir tóftum.  Virðist íbúðarhúsið hafa 
verið hluti af stærri þyrpingu bygginga á hólnum.  
Umhverfis heimatúnið eru túngarðsleifar og eru 
tóftir einnig á víð og dreif innan þess, m.a. kirkju-
garðsleifar.  Heimatún Hólms er fallegt og heild-
stætt minjasvæði og hlýtur bæjarhóllinn að teljast 
talsvert vel varðveittur.  Fer hann því í ástands-
flokk 4. 
 

GK-213:016     Hrauntún     bæjarstæði     býli 
1703: „Hrauntún segja menn að heitið hafi jörð til forna og legið millum Hólms og Elliðavatns.  Þar 
sjást enn nú girðingaleifar eftir og ef grannt er athugað nokkur húsatófta líkindi. “ (Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 283).  „Norðvestur af Hraun-
túnstjörn er Hrauntúnshólmi, milli kvísla Suðurár.  Suðaustan við Hrauntúnstjörn er Réttarklif, og þar 
rétt hjá var hin gamla hjáleiga Hrauntún, en hún er nefnd í jarðabókum 1703.  Við Hrauntúnstjörn 
austanverða eru Gvendarbrunnar “  segir í athugasemdum og viðbótum við örnefnaskrá. Hrauntún er 
nálægt norðaustanverðri Hrauntúnstjörn um 900 m suðvestur frá bæjarstæði Hólms og um 170 m norð-
austanvið Gvendarbrunna. 

Mynd 9:  Bæjarstæði Hólms, GK-213:001.  
Horft í ASA. 
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1703: „Túnið er eyðilagt og komið í stórgrýti og 
hraun.“ (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalíns.  3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, 
bls. 283).   
1703: „Þar segjast menn heyrt hafa að kirkjustaður 
hafi til forna verið, og til líkinda þeirri sögn heita 
enn nú í vatninu þar rjett framundan Kirkjuhólmar.  
Eru það munnmæli, að þegar þetta Hrauntún 
lagðist í eyði, hafi bærinn þaðan frá þángað færður 
verið, sem nú er jörðin Hólmur, og ætla menn að 
Hólmur hafi ekki fyr bygður verið, so nú megi 
þessa jörð Hólm kalla í Hrauntúns stað uppbyggða 
verið hafa.  Segja so allir á þessum samfundi þeir 
eð til vita, að ómögulegt sje þetta forna Hrauntún 
aftur að byggja.“ (Jarðabók Árna Magnússonar og 
Páls Vídalíns fyrir Gullbringu og Kjósarsýslu, bls. 
283).   
Ein rúst er nú greinileg þar sem Hrauntún á að hafa verið. Rústin er löng og snýr norður-suður. Hún er 
tvískipt og minnir nokkuð á fjárhús.  Áföst rústinni, að vestanverðu er greinileg dokk sem hugsanlega er 
manngerð.  Gæti verið um að ræða tóft hinna eiginlegu íveruhúsa.  Rústin er inni á vatnsverndarsvæði 
Reykjavíkur, á svæði, sem er umlukið gömlum grjótgarði og er að mestu uppgróið hraun, umflotið vatni 
á köflum.  Fundust engar aðrar rústir innan svæðisins.  Hrauntún er lítið sem ekkert raskað af manna-
völdum og fer það því í ástandsflokk 4. 
 
 
GK-214     Elliðavatn 
Eftirfarandi söguágrip er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er text-
inn tekinn beint upp fyrir utan að birtingarform heimilda sem var neðanmáls í frumtexta er sett fram 
innan hornklofa hér til samræmis við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur.  „Elliðavatns er fyrst 
getið í máldagaskrá um eignir Maríukirkju og staðar í Viðey á dögum Þorvalds Gissurarsonar, sem sett 
er til ársins 1234, segir um Elliðavatn: „hvn a oc Elliðavatz land hálft. oc allt land at vatzenda. með þeim 
veiðvm oc gæðvm er þeim hafa fylgt at fornv." [Íslenskt fornbréfasafn. I. bindi, bls. 507]. Árið 1313 í 
skrá um leigumála á jörðum Viðeyjarklausturs er segir: "At vatnne cc vorv ok iiij vætter miol-
s.“ [Íslenskt fornbréfasafn. II. bindi, bls. 377]. 1395 var leiga Elliðavatns þrjú hundruð.  [Íslenskt forn-
bréfasafn. III. bindi, bls. 598]. En færum okkur nú nær í tíma.  Elliðavatn var ein þeirra fjölmörgu jarða 
sem komust í konungseign með siðaskiptunum. Í Jarðabók Árna og Páls er því jarðardýrleikinn óviss en 
á jörðinni var þríbýli, búið á hálfri og tveimur fjórðungum. Landskuld var af allri jörðinni eitthundrað 
álnir. Leigukúgildi voru fjögur og skiptust á milli ábúenda eftir jarðaparti. Kvikfénaður ábúenda var 
sextán kýr, tvær veturgamlar kvígur, fjórir kálfar, tuttugu og fjórar ær, sextán sauðir, átján lömb, ein 
gimbur, tveir hestar, þrjú hross og tveir folar. Á jörðinni var hægt að fjórða tólf kýr. Alls voru heimilis-
menn á allri jörðinni sautján talsins. [Jarðabók. Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 3. bindi.  Gull-
bringu- og Kjósarsýsla, bls. 280-281]. Um miðja 18.öld var stofnað til fjárræktarbús að Elliðavatni og 
barst fjárkláðinn illræmdi með enskum hrútum sem fengir voru til kynbóta. Fjárbúið lagði upp laupana 
1764. Jörðin var seld 1815 en árið 1860 eignaðist hana Benedikt Sveinsson yfirdómari og alþingis-
maður, lét reisa þar steinhús það sem enn stendur og voru umsvif hans töluverð. Jörðin gekk kaupum og 
sölum um hríð, eftir að Benedikt hafði selt hana og flust burtu. Á árunum 1923-1928 eignaðist Raf-
magnsveita Reykjavíkur jörðina og lét gera mikla miðlunarstíflu. Búskapur hefur lagst af líklegast 
snemma á fjórða áratugnum og hefur Skógræktarfélag Reykjavíkur fengið umsjón jarðarinnar. [Páll 
Líndal, Reykjavík.  Sögustaður við Sund, 1.bindi, bls.125-126].“  (Texti fengin úr óútgefnum gögnum 
frá Minjasafni Reykjavíkur) 
 
GK-214:001     Elliðavatn     bæjarhóll     bústaður  
Bæjarstæði Elliðavatns er vestast á sunnanverðu nesi sem gengur út í norðaustanvert Elliðavatn, skammt 
suður frá svonefndum Elliðavatnsál sem tengir Elliðavatn við Helluvatn.    Á bæjarstæði Elliðavatns er 
stórt bárujárnsklætt íbúðarhús sem nú hýsir skrifstofur og verkfærageymslur Skógræktarfélags Reykja-
víkur.  Stórt malarplan er norðan og austan við húsið en tún að sunnan og vestanverðu.  Austan við 
malarplanið er svo greinileg rústabunga  þar sem sést móta fyrir hleðslum. Þessari rústabungu er lýst í 
Fornleifaskrá Reykjavíkur: „Bæjarstæði - bæjarhóll. Stærð um 30 x 30m. Svæðið hefur verið sléttað. 
Aðeins upphækkað (bæjarhóll?) bæjarstæðið sést. Við NV - horn bæjarstæðisins er hlaðinn grjótveggur 

Mynd 10:  Bæjarstæði Hrauntúns, GK-
213:016.  Horft í NA. 
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sem gengur síðan í S með vatninu. Eru þar hugsan-
lega traðir (?)Við N- hluta bæjarstæðisins hefur 
verið gert bílastæði úr möl.  Að sögn núverandi 
ábúenda hefur gryfja verið grafin við S - hluta 
bæjarstæðisins, og var hún notuð undir rusl í seinni 
tíð.“ [Bjarni F. Einarsson 1995. Fornleifaskrá 
Reykjavíkur. Skýrsla Árbæjarsafns nr. 46, bls. 
105].  
Bæjarstæði  Elliðavatns er stærra en sem nemur 
rústabungunni sem lýst er í Fornleifaskrá Reykja-
víkur.  Sést það til dæmis ef teikning A.Mayers frá 
1836, af Elliðavatnsbænum er skoðuð.  Þar sést 
túngarður sunnan við bæinn og eru leifar hans enn 
sýnilegar sunnan við áðurnefnda rústabungu.  Sam-
kvæmt teikningunni virðist húsaþyrpingin á bæjar-
stæðinu ná lengra til vesturs en sem nemur áður-
nefndri rústabungu og virðist því sem núverandi 

íbúðarhús sé í raun á gamla bæjarhólnum. Á vettvangi sést að rústabungan sem er austast á hólnum og 
lýst er í Fornleifaskrá Reykjavíkur er skorin að vestanverðu. Það hefur að líkindum gerst við sléttun, 
hugsanlega þegar malarplanið umhverfis núverandi íbúðarhús var gert eða við byggingu hússins. Rústa-
bungan er því nokkuð hærri en planið. Bæjarstæði Elliðavatns er því nokkuð raskað en þar sem um er að 
ræða nokkuð gamalt bæjarstæði má gera ráð fyrir að uppsöfnun mannvistarlaga hafi orðið talsverð í 
gegnum aldirnar og jafnframt að sú röskun sem orðið hafi við sléttunina umhverfis íbúðarhúsið hafi 
einungis raskað yngsta hluta þeirra.  Fer bæjarstæði Elliðavatns því í ástandsflokk 3. 
  
GK-214:010     Vatnsnes     bæjarstæði     býli 
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnu fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er 
hann tekinn upp eins og hann kemur fyrir, fyrir utan að heimildir, sem eru birtar innan hornklofa, eru 
lagaðar til, til samræmis við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur. „Fyrir suðaustan hann 
[Kirkjuhólma] handan ár er annað eyðibýli, sem heitir Vatnsnes.“ [Ari Gíslason.  Örnefnaskrá yfir 
Elliðavatn]. „Í skrá A.G. segir, að fyrir suðaustan Kirkjuhólma, handan ár, hafi verið annað eyðibýli, 
sem hafi heitið Vatnsnes. C.Z. kannast ekki við það. [Christians Zimsen.  Athugasemdir og viðbætur við 
Örnefnaskrá Elliðavatns].“ (Texti fenginn úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur) Vatnsnes 
fannst ekki á vettvangi og er staðsetning þess óljós. 
 
GK-214:013     tóft     bústaður  
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnu fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er 
hann tekinn upp eins og hann kemur fyrir, fyrir utan að heimildir, sem eru birtar innan hornklofa, eru 
lagaðar til, til samræmis við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur. „Önnur tóft er norðan við hól-
inn [Túnhól] C.Z. heyrði talað um, að hún væri eftir fjós, aðrir sögðu eftir mannabústað. [Christians 
Zimsen.  Athugasemdir og viðbætur við Örnefnaskrá Elliðavatns]  „Þessi tóft er eldri en hin, hún sést 
enn [1983-1984]..  CA.  50m SV af veg að bænum Elliðavatni. Næstum efst á stórum hól austan við 
bæinn, NA - megin.“ [Bjarni F. Einarsson 1995. Fornleifaskrá Reykjavíkur Skýrsla Árbæjarsafns nr. 46, 

bls. 104].“ (Texti fenginn úr óútgefnum gögnum 
frá Minjasafni Reykjavíkur).  Rústin er um 100 m 
ASA frá bæjarstæði Elliðavatns,  á norðanverðum 
hól . Rústin er skráð með sökum þeirra munnmæla 
sem lýst er í Örnefnaskrá Elliðavatns að sumir hafi 
talið rústina af mannabústað. 
Grasivaxinn hóll eða holt.  
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnu fornleifa-
skráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er 
hann tekinn upp eins og hann kemur fyrir, fyrir 
utan að heimildir, sem eru birtar innan hornklofa, 
eru lagaðar til, til samræmis við skráningu annarra 
bæjarstæða Reykjavíkur. „Í Fornleifaskrá Reykja-
víkur er lýst einfaldri tóft á þessum stað. Þar segir:  
„Rúst.  6 x 4 m (NV-SA).  Veggir úr torfi, c.a. 0.5-
1,0 m Br. Og 0,1-0,4 m.  H.  Dyr eru í NA.  Gólf er 
niðurgrafið. Fornleifarnar eru allar ósjálegar, og 

Mynd 11:  Bæjarstæði Elliðavatns, GK-
214:001.  Horft í V. 

Mynd 12:  Ónefnt bæjarstæði, GK-214:013 í 
landi Elliðavatns.  Horft í V. 
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mjög grónar.“ [Bjarni F. Einarsson 1995. Fornleifaskrá Reykjavíkur. Skýrsla Árbæjarsafns nr. 46, bls. 
104].“  (Texti fenginn úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur).   
Auk þeirrar tóftar sem lýst er í Fornleifaskrá Reykjavíkur má greina tvær dokkir norðaustan og suð-
vestan við hana sem hugsanlega eru einnig mannvirki.  Ef svo er þá er um að ræða þriggja hólfa tóft sem 
er um 17 x 4 m að stærð.  Minjastaðurinn er lítið raskaður af mannavöldum og fer hann því í ástands-
flokk 4. 
 
GK-214:044     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnu fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er 
hann tekinn upp eins og hann kemur fyrir, fyrir utan að heimildir, sem eru birtar innan hornklofa, eru 
lagaðar til, til samræmis við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur. „Á meðan Elliðavatn var stór-
býli hafa líklega verið hjáleigur þar; e.t.v. hefur bóndinn verið með útgerð. Grafið var niður í tóftir, sem 
voru þar sem sumarbústaður Karls Lúðvíkssonar er nú, og var efni úr þeim raunar notað í undirstöðurnar 
undir hann. Þarna hefur áreiðanlega verið mannabústaður, því undir einni hellunni fannst aska, brún 
aska. Einnig sást far eftir fiskibein (lúðubein). 
Hellur höfðu verið á gólfinu. E.t.v. bjó sjómaður 
óðalsbóndans þarna.“ [Christians Zimsen.  
Athugasemdir og viðbætur við Örnefnaskrá 
Elliðavatns].“  (Texti fenginn úr óútgefnum 
gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur).  Bústaður 
Karls Lúðvíkssonar er um 220 m suðaustur frá 
bæjarstæði Elliðavatns.  
Grasi gróin hólbunga á bakka stöðuvatns.  Tals-
verð trjárækt er umhverfis lóð bústaðarins. 
Bústaðurinn stendur á dálítilli hólbungu skammt 
austur frá vatninu.  Mikið sigið garðlag sem liggur 
norður-suður gengur undir bústaðinn norðan-
verðan er engar aðrar fornleifar eru sjáanleg á yfir-
borði við hann.  Er hugsanlegt að hóllinn hafi að 
geyma fleiri mannvistarleifar en þær sem komu í 
ljós við byggingu bústaðarins. Bæjarstæði þetta 
telst því í ástandsflokki 3. 
 
GK-214:076     Vatnskot     bæjarhóll     bústaður 
Samkvæmt Jarðabók Árna og Páls var þríbýli á Elliðavatni 1703 og var einn bústaðurinn á bæjastæði 
hjáleigu sem nefndist Vatnskot. (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  Þriðja bindi, Gull-
bringu- og Kjósarsýsla, bls. 280).  Ekki er lengur vitað hvar Vatnskot var. 
 
 
GK-218     Breiðholt 
Eftirfarandi söguágrip er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er text-
inn tekinn beint upp fyrir utan að birtingarform heimilda sem var neðanmáls í frumtexta er sett fram 
innan hornklofa hér til samræmis við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur. „Fyrsta beina heimild 
um Breiðholt, sem örugg getur talist, er skrá um jarðir þær sem komust undir Viðeyjarklaustur eftir að 
Páll ábóti kom þangað um 1378. Skrá þessi er talin vera frá um 1395, en Páll var ábóti í Viðey frá um 
1378 til 1403. Í skránni eru taldar upp margar jarðir, þar á meðal Breiðholt. [Íslenskt fornbréfasafn.  III. 
bindi, bls. 598]. Þó er getið jarðarinnar Holts í skrá um leigumála á jörðum Viðeyjarklausturs frá árinu 
1313 og má heita að stappi nærri fullri vissu um að þar sé um Breiðholt að ræða. [Íslenskt fornbréfasafn. 
II. bindi, bls. 377]. Í Fógetareikningum áranna 1547-1552 kemur Breiðholt oft við sögu og hefur því 
runnið til konungs sem klausturjörð með siðaskiptunum. [Sbr. Íslenskt fornbréfasafn.  XII. bindi, bls. 
113, 139, 153, 173 og 399]. Í Jarðabók Árna og Páls er jarðardýrleikinn óviss, enda hefur hún komist í 
konungseign við siðaskiptin. Fyrir 1700 hefur hún orðið lénsjörð og lögð til presti þeim sem þjónaði 
kirkjunum á Seltjarnarnesi. í Breiðholti var tvíbýli 1703 og bjó hver jafnt. Landskuld af jörðinni var eitt 
hundrað, helmingur hjá  hverjum ábúanda og skyldi greiðast presti með sex vættum fiska ( 240 fiskar). 
Leigukúgildi voru á allri jörðinni fjögur, tvö hjá hverjum. Kvikfénaður á allri jörðinni var sjö kýr, tíu ær, 
tvær gimbrar, ellefu lömb, einn veturgamall sauður, einn þrevetra foli, ein mjólkandi kvíga, einn kálfur,  
og eitt hross. Á jörðinni allri bjuggu átta manns. Mótak var bjarglegt en þó erfitt og torfrista og stunga 
góð auk lyngrifs.[Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3.bindi.  Gullbringu og Kjósarsýsla, 
bls. 277-278].  Prestar munu ekki hafa setið í Breiðholti að jafnaði en þar bjó þó síra Árni Helgason 

Mynd 13:  Ónefnt bæjarstæði, GK-214:044 í 
landi Elliðavatns.  Horft í S.  
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dómkirkjuprestur og biskup að nafnbót, oftast kenndur við Garða á Álftanesi. Bæjarstjórn keypti Breið-
holt árið 1906 en með lögum árið 1923 komst jörðin undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. Bæjarhúsin 
voru rifin um 1940 en þau munu hafa staðið á svipuðum slóðum og gamla gróðrastöðum Alaska. [Páll 
Líndal, Reykjavík.  Sögustaður við Sund. 1.bindi, bls. 101-102].  Árið 1325 var risin kirkja í Breiðholti. 
[Landið þitt Ísland, L-R, bls. 235-6.] Samkvæmt prestatali var talið að kirkja og bænhús hafi  verið 
fyrrum í Breiðholti, en sé niðurlagt fyrir 1600.  [Prestatal og Prófasta, 109-110; 113.) Í kirknaskrá Páls 
biskups Jónssonar frá um 1200 er Breiðholts ekki getið. [Íslenskt fornbréfasafn. XIII, bls. 9.]  Af frásögn 
í Þorlákssögu virðist hafa verið bænhús í Breiðholti, sem helgað var heilögum Blasíusi og hefur verið 
[lagt] niður fyrir siðaskipti. [Biskupasögur I, bls. 390.] Í Fógetareikningum frá árunum 1547-1552 
kemur Breiðholt oft við sögu, kongurinn er þá orðin eigandi jarðarinnar en allar jarðir Viðeyjarklausturs 
urðu eign konungs við siðaskipti. [Íslenskt fornbréfasafn. XII. bindi, bls. 113,  139, 153, 173, 399.]  
Bæjarstjórn keypti Breiðholt árið 1906 en með lögum árið 1923 komst jörðin undir lögsagnarumdæmi 
Reykjavíkur. [Gunnar Bollason, Stutt söguágrip nokkurra jarða í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. Óbirt]  
Þá er jörðin nýtt undir sauðfé Reykvíkinga að vori og hausti frá 1933.  [Þórunn Valdimarsdóttir 1986, 
Sveitin við Sundin, bls. 26.]  Árið er 1916 eru bæjarhúsin og túnin mæld upp sjá mynd 1. Á hlaðinu 
standa þá  sjö hús og önnur þrjú sunnar, túnin eru afmörkuð með túngörðum og útihús eru í brekkunni 
austur af bænum, vegurinn frá Fífuhvammi að Vatnsenda liggur í gegnum hlaðið. [Túnakort 1916]  
Bæjarhúsin munu hafa verið rifin að hluta um 1940 en þau munu þá hafa staðið á skika sem Jón H. 
Björnsson landslagsarkitekt átti og rak sem gróðrastöðina Alaska. Jón H. Björnsson keypti þennan skika 
af dánarbúi Jóns Þorleifssonar. Þá voru eftirfarandi hús á skikanum; fjós og hlaða steinsteypt sem enn 
standa á lóðinni byggt 1947. Íbúðarhús sem enn stendur og tvö útihús þ.e.a.s skemma og skúrbygging 
sem notað var sem hænsnahús  bæði voru þessi hús klædd bárujárni. [Munnlegar upplýsingar Jón H. 
Björnsson, maí 2001.] Þessi tvö útihús voru leifar síðasta bæjarins í Breiðholti.  Öll þessi hús eru mæld 
inn á kort frá 1960. Þar sem útihúsin hafa staðið er hið forna bæjarstæði Breiðholts sem var þinglýst 
friðað 1981 af Þór Magnússyni þáverandi þjóðminjaverði. [Ágúst Ó. Georgsson, Fornleifaskrá, Skrá um 
friðlýstar fornleifar, 1990, bls. 11]“(Texti fengin úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur) 
 
GK-218:001     Breiðholt     bæjarhóll     bústaður 
Eftirfarandi texti er fenginn er fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykja-
víkur. „Um 25 m NNA af íbúðarhúsi, Grjótaseli 21 og um 20 m ANA frá íbúðahúsi Skógarseli 15 inn á 
lóð þar sem áður var Alaska í Breiðholti. Á hól í brekku. Mikið hefur verið gróðursett í nágrenni rústar-
innar.“  (Texti fenginn úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur).  Staðsetning rústa sem enn 
eru sýnilegar á bæjarhól Breiðholts er í samræmi við lýsingu úr fornleifaskráningargögnum Minjasafns 
Reykjavíkur. 
Á óbyggðu grasi grónu svæði í íbúðahverfi. 
Eftirfarandi minjalýsing er fenginn er fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni 
Reykjavíkur. „Bæjarstæði. Af bæjarhúsum er nú aðeins sjáanlegur grunnur síðasta íbúðarhússins. Forn-
leifarnar eru 16 x 10 m (NA - SV). Veggir eru úr grjóti, torfi og steinsteypu, 1 - 2m breiðir og 0,4 - 2,0 
m háir. Þarna hafa staðið 3 byggingar, bárujárnsklædd skemma (C), íbúðarhúsið sjálft með kjallara (B) 
og viðbygging (A). Hlaðinn veggur úr torfi og grjóti sem enn er sjáanlegur hefur verið á milli skemmu 
og bæjar. Undir bænum sjálfum hefur verið hálfgerður kjallari steinhlaðinn með op út á hlað,  gengið 
hefur verið niður í kjallarann úr viðbyggingu (A). Veggir viðbyggingar hafa verið steyptir að hluta. Á 

korti síðan 1960 eru mældar inn tvær byggingar, 
skemman (C) 6x5m og viðbyggingin (A) 10x4m. 
Þessar rústir eru einungis síðustu leifar af bænum. 
Á Túnakorti 1916 hefur bærinn verið mun stærri 
eða 3 burstir til viðbótar til vesturs að Skógarseli 
15. Útihús bæjarins hafa síðan verið þar sem nú er 
Grjótasel 21. Viðbót (G.Ó). Þegar baðstofan í 
Breiðholti var lengd á þriðja áratugnum fundust 
mannabein er grafið var fyrir grunninum. (Adolf 
Petersen eftir konu sem bjó í Breiðholti.)  Lélegt 
ástand árið 1983. Flokkað í A-flokk Þjms.  Ástand 
bæjarhólsins er ekki gott þar sem byggingar skerða 
hann að stórum hluta.“ (Texti fenginn úr óút-
gefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur).   
Ein rúst er nú sýnileg á sjálfum bæjarhólnum, en 
hóllinn hefur greinilega orðið fyrir talsverðri 
röskun þótt enn sé hann sýnilegur að hluta.  
Einhver sléttun virðist hafa farið fram á og við 

Mynd 14:  Bæjarstæði Breiðholts, GK-
218:001.  Horft í ANA. 
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bæjarhólinn auk þess sem lóðir nærliggjandi húsa ganga allnærri honum.  Sökum langrar búsetu á Breið-
holtsbænum má búast við talsverðri uppsöfnun mannvistarlaga þar og fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 
3 þrátt fyrir að einhver röskun virðist hafa orðið á því. 
 
GK-220     Skildinganes 
Eftirfarandi texti er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er textinn 
tekinn beint upp fyrir utan að birtingarform heimilda sem var neðanmáls í frumtexta er sett fram innan 
hornklofa hér til samræmis við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur„Skildinganess er fyrst getið í 
svonefndu Setbergsbréfi sem gert var í Skildinganesi þann 6. júní 1523 að talið er. [Íslenskt fornbréfa-
safn. IX. bindi, bls. 144-147]. Skildinganes var í eigu Skálholtskirkju 1556 en þann 3. júlí það ár voru 
gerð jarðaskipti, þannig að Gísli Jónsson Skálholtsbiskup skipti við Bessastaðavaldið á nokkrum jörðum 
þar á meðal Skildinganesi. Komu í staðinn Bjarnanesjarðir. [Íslenskt fornbréfasafn.  XIII. bindi, bls. 
138-139].  Í Jarðabók Árna og Páls var í Skildinganesi tvíbýli. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalíns. 3.bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 230]. Þegar túnakortið yfir Skildinganes var tekið 
saman árið 1916 var þar einnig tvíbýli. Var annað nefnt austurbýlið en hitt vesturbýlið.  „Austurbær og 
Vesturbær voru þeir nefndir. Vesturbærinn stendur enn [1978], reistur skömmu  eftir 1870, en þó endur-
byggður. Austurbærinn var rifinn. Nú er þar rétt fyrir neðan Reynistaður“. [Guðlaugur R. Guðmundsson 
Örnefnaskrá yfir Skildinganes]. „Skildinganes er dágóðan spöl austur af vesturflugbrautinni. Þar var 
tvíbýli. Hét annað Reynistaður, en hitt var samnefnt nesinu.“ [Sölvi Sveinsson. Örnefnaskrá yfir Skild-
inganes]  Þegar Eggert Claessen  keypti stóran hluta af  Skildinganesjörðinni á árunum 1922-23 stóðu 
tvö hús á jörðinni,  gamli  Vesturbærinn og þetta hlaðna hús. Ekki er vitað hvenær það var byggt en talið 
er það hafi verið byggt um 1874. Eggert lét setja kvist á gamla húsið og byggja við það inngönguskúr en 
auk þess byggði hann við það á þrjá vegu og gera á því endurbætur. Þessum breytingum mun hafa verið 
lokið árið 1924 en þá flutti Eggert í húsið ásamt fjölskyldu sinni. Hann skýrði húsið svo upp og nefndi 
það Reynistað eftir Reynistað í Skagafirði þaðan sem hann átti ættir að rekja. [heimild ekki tekin fram í 
frumtexta]  Í Jarðabók Árna og Páls er getið Litla-Skildinganess. „...hjáleiga undir yfirráðum heima-
bændanna og byggir hálfa hver.“ Á hjáleigunni var tvíbýlt.. „Tveir ábúendur eru nefndir [á kotum], 
Margrét og Halldór [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3.bindi.  Gullbringu- og Kjósar-
sýsla, bls. 232] og gætu þetta verið sömu kotin og síðar voru nefnd Margrétarkot og Halldórs-
kot.“ [Guðlaugur R. Guðmundsson. Örnefnaskrá yfir Skildinganes].  Sigurður Jónsson í Görðum segir í 
æviminningum sínum að um 1870 hafi sex kot verið í landi jarðarinnar. Þau hétu Margrétarkot, Harðar-
kot, Austurkot, Nauthóll,  Þormóðsstaðir og Lambhóll...  [Guðlaugur R. Guðmundsson. Örnefnaskrá yfir 
Skildinganes].“  (Texti fenginn úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur)   
 
GK-220:001     Skildinganes - Vesturbær     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi úr texti er úr óútgefinni svæðisskráningu Elínar Óskar Hreiðarsdóttur sem er að finna í Ís-
leif, gagnagrunni Fornleifastofnunar Íslands.  Er textinn tekinn beint upp fyrir utan að heimildir sem 
voru neðanmáls í frumtexta eru settar fram innan hornklofa hér til samræmis við skráningu annarra 
bæjarstæða Reykjavíkur.  „Sigurður Jónsson (fæddur 1865) fjallar ítarlega um Skildinganes, og þá sér í 
lagi austurbæinn, í ævisögu sinni. Hann segir: „Um langan aldur hafði verið tvíbýlt í Skildinganesi, 
Austurbær og Vesturbær.“ Þegar Sigurður ritaði æviminningar sínar (1952) var búið að rífa Austurbæinn 
en Vesturbærinn stóð enn, þó endurbyggður. Sig-
urður segir ennfremur: "Milli Vesturbæjarins og 
Austurbæjarins var um það bil tveggja faðma bil 
eða traðir....“ [Sigurður Jónsson (í Görðum).  Vil-
hjálmur S. Vilhjálmsson (1952).  Sigurður í 
Görðum.  Sjógarpurinn og bóndinn, bls. 11-12, 14, 
17-18]“  (Svæðisskráning Elínar Óskar Hreiðars-
dóttur  09.01. 2006)  Eftirfarandi texti er úr óút-
gefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni 
Reykjavíkur.  Er textinn tekinn beint upp fyrir 
utan að birtingarform heimilda sem var neðanmáls 
í frumtexta er sett fram innan hornklofa hér til 
samræmis við skráningu annarra bæjarstæða 
Reykjavíkur.  „Það voru tvö býli að Skildinganesi 
1916 samkvæmt túnakorti 1916, Vesturbær og 
Austurbær og var jörðinni skipt á milli þessara 
býla. Íbúðahús Vesturbæjarins var norðan og 
vestan við Austurbæinn. Hugsanlega getur verið 

Mynd 15:  Bæjarstæði Vesturbæjar í Skild-
inganesi, GK-220:001.  Horft í VSV. 
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að þetta hús sé að hluta það sem nú er Skildinganes 15.  [Skildinganes 15 er í raun Reynistaður,  en 
Skildinganes 13 er hins vegar Reynisnes sem talið er vera að grunni til byggt á gamla Vesturbænum.  
Sjá neðar].  Um langan aldur var tvíbýli í Skildinganesi og voru húsin nefnd Austurbær og Vesturbær. 
Austurbærinn var síðar rifinn en þetta hús sem eftir stendur er talið vera gamli Vesturbærinn, endur-
byggður. Byggingarár hússins er nokkuð á reiki. Í Fasteignamati er húsið talið byggt árið 1863 en einnig 
hefur því verið haldið fram að það sé byggt heldur seinna eða áárunum 1869-1871. Sigurður Jónsson í 
Görðunum segir í endurminningum sínum að húsið sé endurbyggt en ekki er vitað hvenær sú endur-
bygging átti sér stað né hvers eðlis hún var. Árið 1922-1923 keypti Eggert Claessen stóran hluta af 
Skildinganesjörðinni. Hann gaf bæjarhúsunum sem þá voru í Skildinganesi nafnið Reynistaður árið 
1924. Húsið nefndist síðan Reynistaður II fram til 1946 er því var gefið nafnið Reynisnes. Á árunum 
1945 og 1946 voru gerðar nokkrar endurbætur á húsinu. Í stað kolakyndingar kom rafmagn og um leið 
var herbergjaskipan í húsinu breytt. Til að raska ekki svip hússins voru fengnar hurðir úr Melstedshúsinu 
við Austurvöll og eru þær enn í húsinu. Um 1957 var viðbyggingin vestan úr húsinu byggð en viðbygg-
ingin í suður úr húsinu mun hafa verið byggð um 1963-1964. Á þeim tíma var húsið augnstungið. Árið 
1982 voru gluggarnir síðan færðir til upprunalegs horfs í samráði við Hörð Ágústsson. Árið 1994 var 
reistur bílskúr lóðinni. Húsinu virðist vel við haldið og ætti að vernda það sökum aldurs og byggingar-
lags auk þess sem það hefur sögulegt gildi sem hið forna höfuðból Skildinganess...  
Sigurður Jónsson sem fæddur er í Skildinganesi lýsir þeim bæ  [Vesturbænum] sem byggður var um 
1870 vel í ævisögu sinni: „Það var ekki mikill hraði á byggingarframkvæmdum á síðari hluta síðustu 
[þ.e.19. aldar], en komst þó hægt færi, og að lokum stóð nýi bærinn okkar fullreistur, og var hann miklu 
tígulegri en sá gamli. Frægur vegghleðslumaður hafði verið fenginn austan úr Grímsnesi til að hlaða 
útveggina, og hét hann Loftur Gíslason. Stóðu veggirnir þar til í fyrra [1951], þó að bærinn sjálfur sé 
horfinn fyrir alllöngu. Að sjálfsögðu var bærinn byggður að mestu úr grjóti og torfi, en stafnþil voru á 
honum. Bæjarhúsin snéru stöfnum í suðvestur, út á Skerjafjörðinn. Voru þeir tjargaðir, en með ljós-
leitum vindskífum. Bærinn var með rúmgóðu risi. Á göflunum voru tveir gluggar, en báðir voru bæirnir 
eins, sex rúðu gluggi niðri en fjögurra rúðu gluggi uppi. Bæjargöngin voru löng og dimm. Niðri var stór 
og rúmgóð stofa, regluleg stássstofa, að okkur fannst þá. Í henni var í bernsku minni rúm, borð, tveir 
stólar, fatakista og kommóða, sem ég á ennþá, svo og þilskápur allmyndarlegur. Stór og myndarleg 
klukka var á einum veggnum, en engar myndir held ég að hafi verið í stofunni. Það var ekki siður í þá 
daga á alþýðuheimilum að hengja myndir á veggi. Tveir gluggar voru á stofunni, á framglugginn og 
annar, sem sneri í norður, og var hann minni. Á loftinu var sofið og unnið á kvöldvökum þegar land-
legur voru. Stigapallur var öðrum megin á loftinu, og þeim megin voru tvö rúm, en hinum megin fjögur. 
Loftinu var skipt í tvennt, og voru gluggar á báðum herbergjunum; annar snéri í suður og hinn í norður 
eins og í stofunni niðri. Borð var undir glugganum í suðurherberginu og stóll við það, en rétt við stiga-
uppganginn var hitunartækið til að hlýja upp á loftinu og til að þurrka fatnað. Það var ekki hátt til lofts í 
nýja bænum fremur en hinum gamla. Niðri var varla manngengt, og urðu stórir menn að ganga hálf-
bognir eftir göngunum. [...] Austurbærinn er fallinn, eins og áður segir, var rifinn, en gat staðið 
lengur...Það voru tvö býli að Skildinganesi 1916 Skildinganesi áður en faðir minn og Erlendur hófust 
handa, því að þúfurnar og grjótið var hvort tveggja samkvæmt túnakorti 1916, Vesturbær og Austurbær 
og var jörðinni skipt á milli þessara býla. Íbúðahús óhreyft heim að bæjardyrum hjá okkur, þegar ég man 
fyrst eftir mér [Sigurður var fæddur 1865.]“  Hægt er að afmarka bæjarhólinn í Skildinganesi við lóðir 
Skildinganes 9-17 og næsta nágrenni. Á reitnum eru nú fimm íbúðarhús, tvö þeirra eru gömul. Að öðru 
leyti sér ekki til neinna rústa né rústabrota, þó vafalaust séu mikil mannvistarlög undir yfirborðinu á 
öllum þessum lóðum.“ (Texti fenginn úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur úr umfjöllun 
um bæjarhólinn sem er skráður sérstaklega undir nr. 159 í skráningargögnum Minjasafnsins). Húsin 
Reynisnes (Skildinganes 13) og Reynistaður (Skildinganes 15) standa bæði á bæjarhól Skildinganess. 
Hann er enn allgreinilegur þótt lóðaframkvæmdir (m.a. manngerðir hólar við Reynistað) hafi í gegnum 
árin ýkt hann nokkuð. Byggt hefur verið allnærri húsunum, síðast hús númer 9 og 11. Þessi nýju hús 
voru byggð um 2002 og telja verður líklegt að bygging þeirra hafi nokkuð raskað bæjarhólnum. Byggt 
hefur verið við Reynisnes að vestanverðu, en Reynisnes er,  eins og komið hefur fram, að grunni til 
talinn gamli Vesturbærinn í Skildinganesi.  Austurbærinn stóð líklega þar sem er malarplan á milli 
Reynistaðar og Reynisness.  Nokkuð stórar lóðir (opin svæði) eru umhverfis húsin sem standa á eða við 
bæjarhólinn.  
Bæjarstæðið á sér langa búsetusögu og líkur á að enn sé að finna þar þykk mannvistarlög undir sverði.  
Fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 3. 
 
GK-220:002     Skildínganes - Austurbær     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi úr texti er úr óútgefinni svæðisskráningu Elínar Óskar Hreiðarsdóttur, sem er að finna í Ís-
leif, gagnagrunni Fornleifastofnunar Íslands.  Er textinn tekinn beint upp fyrir utan að heimildir sem 
voru neðanmáls í frumtexta eru settar fram innan hornklofa hér til samræmis við skráningu annarra 
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bæjarstæða Reykjavíkur.  Sigurður Jónsson
(fæddur 1865) fjallar ítarlega um Skildinganes, og 
þá sér í lagi austurbæinn, í ævisögu sinni. Hann 
segir: „Um langan aldur hafði verið tvíbýlt í Skild-
inganesi, Austurbær og Vesturbær...Gamli bærinn 
mun hafa verið rifinn 1869 eða 1870 [og skv. Sig-
urði var hann lítill og lágkúrulegur og framgaflinn 
slútti yfir sig]...“ Á ljósmynd á bls. 12 í ævisögu 
Sigurðar er mynd af Vesturbænum  frá um 1950 
en timburgirðing sést þar umhverfis bakgarð 
hússins. Undir myndinni stendur: „Austurbærinn 
stóð innan grindverksins, en nokkuð bil var á milli 
bæjanna.“ [Sigurður Jónsson (í Görðum).  Vil-
hjálmur S. Vilhjálmsson (1952).  Sigurður í 
Görðum.  Sjógarpurinn og bóndinn, bls. 12-14]  Á 
öðrum stað segir Sigurður: „Milli Vesturbæjarins 
og Austurbæjarins var um það bil tveggja faðma 
bil eða traðir....“ [Sigurður Jónsson (í Görðum).  Vilhjálmur S. Vilhjálmsson (1952).  Sigurður í 
Görðum.  Sjógarpurinn og bóndinn, bls. 17-18]. (Svæðisskráning Elínar Óskar Hreiðarsdóttur 
09.01.2006)  "Það voru tvö býli að Skildinganesi 1916 samkvæmt túnakorti 1916, Vesturbær og Austur-
bær og var jörðinni skipt á milli þessara býla. Íbúðahús Austurbæjarins var á milli tveggja kálgarða.  
Austurbærinn var rifinn 1869 eða 1870 og er Reynistaður, sem er nr. 15 við Skildinganes, sagður standa 
rétt neðan við bæjarstæði hans (sjá jarðaspjald)  Er hugsanlegt að gamla bæjarstæði Austurbæjarins hafi 
verið þar sem nú er malarplan á milli Reynistaðar og Reynisness. 
Eftirfarandi texti er úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  „Það voru tvö býli að Skildinga-
nesi 1916 samkvæmt túnakorti 1916, Vesturbær og Austurbær og var jörðinni skipt á milli þessara býla. 
Íbúðahús Vesturbæjarins var norðan og vestan við Austurbæinn. Hægt er að afmarka bæjarhólinn við 
lóðir Skildinganes 9-17 og næsta nágreni. Á reitnum eru nú fimm íbúðarhús, tvö þeirra eru gömul. Að 
öðru leyti sér ekki til neinna rústa né rústabrota, þó vafalaust séu mikil mannvistarlög undir yfirborðinu 
á öllum þessum lóðum.“ (Texti fenginn úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur úr umfjöllun 
um bæjarhól Skildinganess.)  Húsin Reynisnes (Skildinganes 13, sjá 001) og Reynistaður (Skildinganes 
15) standa bæði á bæjarhóll Skildinganess. Hann er enn allgreinilegur þótt lóðaframkvæmdir (m.a. 
manngerðir hólar við Reynistað) hafi í gegnum ýkt hann nokkuð. Byggt hefur verið allnærri bæjar-
hólnum eða jafnvel utan í hann, síðast hús númer 9 og 11 við Skildinganes. Þessi nýju hús voru byggð 
um 2002 og telja verður líklegt að bygging þeirra hafi nokkuð raskað bæjarhólnum. Byggt hefur verið 
við Reynisnes að vestanverðu, en Reynisnes er,  eins og komið hefur fram, að grunni til talinn gamli 
Vesturbærinn í Skildinganesi.  Austurbærinn stóð líklega þar sem er malarplan á milli Reynistaðar og 
Reynisness.  Nokkuð stórar lóðir (opin svæði) eru umhverfis húsin sem standa á eða við bæjarhólinn. 
Bæjarstæðið á sér langa búsetusögu og líkur á að enn sé að finna þar þykk mannvistarlög undir sverði.  
Fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 3. 
 
 
GK-220:003     Nauthóll     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnum gögnum 
frá minjasafni Reykjavíkur. „Býlið Nauthóll var 
við samnefndan hól. Um Nauthól segir Sigurður í 
Görðunum: „Fjórða kotið á nesinu var Nauthóll. 
Hann stóð austarlega á landi Skildinganess, 
næstum því austur undir Öskjuhlíð. Kotið var 
byggt við hól nokkurn og mun hafa dregið nafn 
sitt af honum, hóllinn stóð vestur af bænum, en 
dálítill túnblettur var á milli... .Nauthóll var 
austasti bærinn í Skildinganeslandi. Suðvestur frá 
Nauthól, niður við sjó, er móbergsklettur einn 
mikill sem heitir Kýrhamar. Þar inn af er nú bað-
staður Reykvíkinga. Þarna fyrir vestan er nú flug-
véladráttarbraut og heitir nesið Grófarhjalli. Til 
forna útræði þaðan.“ [Guðlaugur R. Guðmunds-
son. Örnefnaskrá yfir Skildinganes]. Sjá einnig 
Fornleifaskrá Reykjavíkur nr. 104]. „Um það bil 

Mynd 16:  Bæjarstæði Austurbæjar í Skild-
inganesi, GK-220:002.  Horft í NV. 

Mynd 17:  Bæjarstæði Nauthóls, GK-
220:003.  Horft í VNV. 
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500 metrum austar en Skildinganes er klettur, sem heitir Kýrhamar. Ekki kann Hermann skýringu þess 
nafns, en mitt á milli Kýrhamars og Öskjuhlíðar var Nauthóll, kot sem búið var á.“ [Sölvi Sveinsson.  
Örnefnaskrá yfir Skildinganes].  [Nauthóll er um] 20 m norður af bragga (Flugröst - Flugmálastjórn Ís-
lands - Starfsmannaheimili).Undir hól, Nauthól, og í túni. Þýfi.  (Texti fenginn úr óútgefnum gögnum 
frá Minjasafni Reykjavíkur  Er Nauthóll skráður sem 104  þar.). 
Háskólinn í Reykjavík stendur fast norðan við hólinn en sunnan við hann eru tveir braggar í eigu Flug-
rastar.  Virðist hafa verið reynt að koma í veg fyrir rask á hólnum við byggingu háskólans þar sem 
svæðið, þ.e. heimatún Nauthóls er girt af. 
Eftirfarandi texti er úr óútgefinni svæðisskráningu eftir Sædísi Gunnarsdóttur  sem er að finna í Ísleifu, 
gagnagrunni Fornleifastofnunnar Íslands.  „Sigurður Jónsson lýsir Nauthól í ævisögu sinni. Hann segir: 
„Þegar ég man fyrst eftir mér [Sigurður var fæddur 1865] var tvíbýli í Nauthól og bjuggu þá í öðrum 
bænum Gamalíel og Ingveldur, en í hinum Vigfús,... [...]. Ég kom eitt sinn [sem] lítill drengur til 
Gamalíels og lá hann þá í kör. Rúmið hans var upp á kletti undir gaflinum og hafðist gamli maðurinn þar 
við. Enn er bjargið þarna eins og fyrrum, því hefur ekki verið rutt úr vegi, þrátt fyrir gjörbreytingarnar, 
allt í kring, enda ekki þjált að fást við það; en ekkert sést eftir af Nauthól nema litlar tættur.“  [Sigurður 
Jónsson (í Görðum).  Vilhjálmur S. Vilhjálmsson (1952).  Sigurður í Görðum.  Sjógarpurinn og bónd-
inn, bls. 18-19] „Á stríðsárunum reisti setuliðið mastur á steyptum undirstöðum þar sem bæjarhúsin 
höfðu staðið og skemmdist rústin mikið við það, en líklegt er að minjar séu enn varðveittar umhverfis 
undirstöðurnar.  Aðrar minjar í Nauthól hafa varðveist betur en bæjarhúsin. Túngarður er heillegastur að 
norðanverðu, en þar sem hann náði lengst til suðurs hefur hann verið skemmdur.  Garðurinn sést vel að 
vestanverðu og þar eru skýrar leifar matjurtagarða.  Stór matjurtagarður sunnan við bæjarhúsin hefir 
einnig varðveist vel.  Við nyrðri vegg hans er allskýr tóft og sömuleiðis vestan við garðinn.  Þá er skýr 
tóft við túngarðinn norðan við bæjarhús en garður umhverfis tóftina, sem er sýndur á uppdráttum af 
Nauthól frá 1903 og 1933, sést ekki.  Við norðurvegg túngarðsins eru tvær litlar rústir, önnur við garð-
inn innanverðan en hin við hann utanverðan. Þessar rústir eru ekki sýndar á uppdráttum og gætu verið 
brunnar eða jafnvel skotbyrgi.  Á rústasvæðinu er búið að planta trjám og eru minjarnar í nokkurri hættu 
þess vegna.  Rústir Nauthóls eru rétt sunnan við fyrirhugað flughlað hjá athafnasvæði Landhelgis-
gæslunnar.  Minjarnar eru á borgarminjaskrá og friðaðar, og verður að gæta þess vandlega að fram-
kvæmdir skerði þær ekki.  Framkvæmdir nálægt rústunum eru óæskilegar, en verði af þeim þarf að sýna 
sérstaka aðgát og hafa eftirlit með að minjarnar skemmist ekki. [Birna Gunnarsdóttir (1996).  Skýrsla 
um menningarminjar í landi Reykjavíkurflugvallar.  Skýrsla Fornleifastofnunar Íslands nr. FS024-96051 
bls. 3] “ (Svæðisskráning Sædísar Gunnarsdóttur frá 26.03.2004).  
Nauthóll sjálfur er náttúrulegur klapparhóll og má sjá undirstöður norðan til í honum.  Á hólnum og 
umhverfis hann getur að líta húsatættur , túngarðsleifar og leifar kálgarða.  Leifar bæjarins á Nauthól eru 
enn sýnilegar og virðist bæjarstæðið vera fremur lítið raskað þegar á heildina er litið.  Það telst því í 
ástandsflokki 4. 
 
GK-220:028     Margrétarkot     heimild um býli  
Eftirfarandi texti er úr óútgefinni svæðisskráningu, Elínar Óskar Hreiðarsdóttur, sem er að finna í Ísleif 
gagnagrunni Fornleifastofnunnar Íslands.  „Sigurður Jónsson segir í ævisögu sinni: „Auk aðalbýlanna á 
nesinu, Austurbæjar [002] og Vesturbæjar [001], voru þar sex kot. Í túninu stóðu þessi kot þegar ég var 

ungur: Margrétarkot,... Þetta voru smábýli og 
fylgdi hverju þeirra eitt kýrgras, nema Harðarkoti. 
Margrétarkot stóð vestast í túninu, niður við sjó-
inn...þar er nú kálgarður...Allt voru þetta lágkúru-
leg kot og lítil, og mikil fátækt hjá íbú-
unum" [Sigurður Jónsson (í Görðum).  Vilhjálmur 
S. Vilhjálmsson (1952).  Sigurður í Görðum.  Sjó-
garpurinn og bóndinn, bls. 18] (Svæðisskráning 
Elínar Óskar Hreiðarsdóttur frá 09.01.2006).  Eftir-
farandi texti er fenginn úr óútgefnum fornleifa-
skráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  „Í 
Jarðabók Árna og Páls er getið Litla-Skildinganess. 
„ ...hjáleiga undir yfirráðum heimabændanna og 
byggir hálfa hver“. Á hjáleigunni var tvíbýlt. 
[Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 
3.bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 232]. 
Tveir ábúendur eru nefndir, Margrét Þórarinsdóttir 
og Halldór Þorbjarnarson, nöfn þeirra gefa til 
kynna að þetta gætu verið sömu kotin og síðar voru 

Mynd 18:  Bæjarstæði Margrétarkots, GK-
220:028, og Harðarkots, GK-220:029.  Horft 

í SV. 
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nefnd Margrétarkot og Harðarkot. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3.bindi.  Gullbringu- 
og Kjósarsýsla, bls. 232] Guðlaugur R. Guðmundsson hefur eftir Sigurði í Görðunum: „Auk aðal býl-
anna á nesinu voru sex kot: í túninu stóðu þessi kot þegar ég var ungur: Margrétarkot, Harðarkot og 
Austurkot. Þetta voru smábýli og fylgdi hverju þeirra eitt kýrgras nema Harðarkoti. Margrétarkot stóð 
vestast í túninu, niður við sjó. Þar er nú kálgarður [bókin var rituð um 1950 og kom út 1952]. Harðarkot 
var byggt við Margrétarkot,...“ [Guðlaugur R. Guðmundsson. Örnefnaskrá yfir Skildinganes 1]. (Texti 
fenginn úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.).   
Margrétarkot og Harðarkot stóðu þar sem nú er hús nr. 22 við Skildinganes.  Næsta lóð þar fyrir norðan 
var óbyggð þar til 2009 þegar framkvæmdir við byggingu einbýlishúss hófust. Standa þær enn yfir þegar 
þetta er ritað, árið 2010. 
Bjarni F. Einarsson lýsir rúst á bæjarstæði Margrétarkots og Harðarkots í Fornleifaskrá Reykjavíkur frá 
1995: „Rústin var 11 x 10 m (NA  - SV). Veggir úr torfi og grjóti, 1,5 - 2,0 m breiðir og 0,4 - 0,8 m háir. 
Fornleifarnar voru töluvert rakaðar og því ekki hægt að segja til með vissu um hólfafjölda og dyr. 
Vestanmegin er kálgarður, og við gerð hans hefur verið sneytt af fornleifunum. Í gólfum er nokkuð af 
steinum, og sjást hleðslur í suðvesturhluta, í hólfi sem þar mótar fyrir. Svæðið var mjög grasi 
vaxið.“ [Bjarni F. Einarsson 1995. Fornleifaskrá Reykjavíkur. Skýrsla Árbæjarsafns nr. 46, bls. 132]  
Leifar Margrétarkots og Harðarkots hafa að öllum líkindum alveg horfið við byggingu íbúðarhúss nr. 22 
við Skildinganes.  Fara bæði bæjarstæðin því í ástandsflokk 1. 
 
GK-220:029     Harðarkot     heimild um býli  
Eftirfarandi texti er úr óútgefinni svæðisskráningu, Elínar Óskar Hreiðarsdóttur, sem er að finna í Ísleif 
gagnagrunni Fornleifastofnunnar Íslands.  „Sigurður Jónsson segir í ævisögu sinni: „Auk aðalbýlanna á 
nesinu, Austurbæjar [002] og Vesturbæjar [001], voru þar sex kot. Í túninu stóðu þessi kot þegar ég var 
ungur: Margrétarkot,... Þetta voru smábýli og fylgdi hverju þeirra eitt kýrgras, nema Harðarkoti. 
Margrétarkot stóð vestast í túninu, niður við sjóinn...þar er nú kálgarður...Allt voru þetta lágkúruleg kot 
og lítil, og mikil fátækt hjá íbúunum" [Sigurður Jónsson (í Görðum).  Vilhjálmur S. Vilhjálmsson 
(1952).  Sigurður í Görðum.  Sjógarpurinn og bóndinn, bls. 18] (Svæðisskráning Elínar Óskar Hreiðars-
dóttur frá 09.01.2006).  Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minja-
safni Reykjavíkur.  „Í Jarðabók Árna og Páls er getið Litla-Skildinganess. „ ...hjáleiga undir yfirráðum 
heimabændanna og byggir hálfa hver“. Á hjáleigunni var tvíbýlt. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalíns. 3.bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 232]. Tveir ábúendur eru nefndir, Margrét Þórarins-
dóttir og Halldór Þorbjarnarson, nöfn þeirra gefa til kynna að þetta gætu verið sömu kotin og síðar voru 
nefnd Margrétarkot og Harðarkot. (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3.bindi.  Gullbringu- 
og Kjósarsýsla, bls. 232] Guðlaugur R. Guðmundsson hefur eftir Sigurði í Görðunum: „Auk aðal býl-
anna á nesinu voru sex kot: í túninu stóðu þessi kot þegar ég var ungur: Margrétarkot, Harðarkot og 
Austurkot. Þetta voru smábýli og fylgdi hverju þeirra eitt kýrgras nema Harðarkoti. Margrétarkot stóð 
vestast í túninu, niður við sjó. Þar er nú kálgarður [bókin var rituð um 1950 og kom út 1952]. Harðarkot 
var byggt við Margrétarkot,...“ [Guðlaugur R. Guðmundsson. Örnefnaskrá yfir Skildinganes 1]. (Texti 
fenginn úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.).   
Margrétarkot og Harðarkot stóðu þar sem nú er hús nr. 22 við Skildinganes.  Næsta lóð þar fyrir norðan 
var óbyggð þar til 2009 þegar framkvæmdir við byggingu einbýlishúss hófust. Standa þær enn yfir þegar 
þetta er ritað, árið 2010. 
Bjarni F. Einarsson lýsir rúst á bæjarstæði Margrétarkots og Harðarkots í Fornleifaskrá Reykjavíkur frá 
1995:  „Rústin var 11 x 10 m (NA  - SV). Veggir úr torfi og grjóti, 1,5 - 2,0 m breiðir og 0,4 - 0,8 m 
háir. Fornleifarnar voru töluvert rakaðar og því ekki hægt að segja til með vissu um hólfafjölda og dyr. 
Vestanmegin er kálgarður, og við gerð hans hefur verið sneytt af fornleifunum. Í gólfum er nokkuð af 
steinum, og sjást hleðslur í suðvesturhluta, í hólfi sem þar mótar fyrir. Svæðið var mjög grasi 
vaxið.“ (Bjarni F. Einarsson 1995. Fornleifaskrá Reykjavíkur. Skýrsla Árbæjarsafns nr. 46, bls. 132)  
Leifar Margrétarkots og Harðarkots hafa að öllum líkindum alveg horfið við byggingu íbúðarhúss nr. 22 
við Skildinganes.  Fara bæði bæjarstæðin því í ástandsflokk 1. 
 
GK-220:030     Austurkot     heimild um býli  
Eftirfarandi texti er úr óútgefinni svæðisskráningu, Elínar Óskar Hreiðarsdóttur, sem er að finna í Ísleif, 
gagnagrunni Fornleifastofnunnar Íslands:  „Sigurður Jónsson segir í ævisögu sinni: „Auk aðalbýlanna á 
nesinu, Austurbæjar [002] og Vesturbæjar [001], voru þar sex kot. Í túninu stóðu þessi kot þegar ég var 
ungur: Margrétarkot [028], Harðarkot [029] og Austurkot. Þetta voru smábýli og fylgdi hverju þeirra eitt 
kýrgras,...Austurkot stóð suðaustur í túninu niður við sjó. Allt voru þetta lágkúruleg kot og lítil, og mikil 
fátækt hjá íbúunum.“ [Sigurður Jónsson (í Görðum).  Vilhjálmur S. Vilhjálmsson (1952).  Sigurður í 
Görðum.  Sjógarpurinn og bóndinn, bls. 18] “  (Svæðisskráning Elínar Óskar Hreiðarsdóttur frá 
09.01.2006).  Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni 
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Reykjavíkur: „Sigurður Jónsson í Görðum segir í 
æviminningum sínum að um 1870 hafi sex kot 
verið í landi jarðarinnar. Þau hétu Margrétarkot, 
Harðarkot, Austurkot, Nauthóll,  Þórmóðsstaðir og 
Lambhóll. Austurkot stóð niður við sjó suðaustan 
við Skildinganesbæina. [Sigurður Jónsson (í 
Görðum).  Vilhjálmur S. Vilhjálmsson (1952).  
Sigurður í Görðum.  Sjógarpurinn og bóndinn, bls. 
18].  Á túnakorti frá 1916 er bær merktur inn 
austast í túninu, trúlega hefur það verið Austurkot.
[ Túnakort 1916]. Enn eru nokkrar rústir sjáanlegar 
þarna og eru þær beint suðaustur af Skildinganesi 
48-50.“(Texti fenginn úr óútgefnum gögnum frá 
Minjasafni Reykjavíkur. Er Austurkot skráð nr. 
017 þar).  
Rústir Austurkots/Skildinganeskots, sem á tímabili 
var einnig nefnt Þorsteinskot, eru við sjóinn, beint 

suðaustur af húsum 48-50 við Skildinganes og um 240 m suður frá bæjarhól Skildinganesbæjarins (sjá 
001 og 002).  Hefur Austurkot verið innan heimatúns Skildinganess.  Er bærinn nefndur í manntali 1840 
og 1845. (Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands) 
Bæjarstæði  Austurkots er svo til ósnortið.  Getur þar að líta húsarústir og leifar garða.  Ekki er að sjá 
bæjarhól á staðnum enda stóð búseta í Austurkoti ekki það lengi að mannvistarlög hafi náð að hlaðast 
upp að ráði.  Sökum góðrar varðveislu fer bæjarstæðið í ástandsflokk 4. 
 
GK-220:036     Ónefnt     bæjarstæði     býli 
Minnst er á ónefndan afbýlismann heima við bæ hjá Bergsteini Bjarnasyni í Jarðabók Árna og Páls.  
Virðist vera í sérstöku býli heima við bæinn.  Ekki er ljóst hvort Bergsteinn bjó í Austur- eða Vestur-
bænum.  (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 230-
232.) 
Staðsetning óljós. 
 
GK-220:037     Ónefnt     bæjarstæði     býli 
Afbýlismaðurinn Ólafur Jónsson nefndur í Jarðabók Árna og Páls frá 1703. Hann er sagður heima við 
bæ hjá Þorbirni Péturssyni og var mögulega með sérhúsnæði þar.  Ekki er ljóst hvort Þorbjörn bjó í 
Austur- eða Vesturbænum.  (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi. Gullbringu- og 
Kjósarsýsla, bls. 230-232.) 
Staðsetning óljós. 
 
GK-220:038     Ónefnt     bæjarstæði     býli 
Minnst er á þriðja afbýlismanninn heima við bæ hjá Þorbirni Péturssyni í Jarðabók Árna og Páls frá 
1703.  Nefndist hann Jón Jónsson.  (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi.  Gull-
bringu- og Kjósarsýsla, bls. 230-232.) 
Staðsetning óljós. 
 
 
GK-228     Eiði 
Eftirfarandi texti er fenginn úr skýrslu Fornleifastofnunnar Íslands frá 2006, eftir Elínu Ósk Hreiðars-
dóttur og Rúnar Leifsson, um fornleifaskráningu á Seltjarnarnesi.  Er textinn tekinn upp eins og hann 
kemur fyrir en birtingarform heimilda er þó lagað til, til samræmis við skráningu annarra bæjarstæða 
Reykjavíkur: „1703: Dýrleiki óviss, konungseign. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. 
bindi. Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 251]  1397 á Neskirkja: „Þridiunginn i Heimalanndi  ... Eidzland-
i. Backa oc Byggardi.“ [Íslenskt Fornbréfasafn. IV. bindi, bls. 108-109]. Þann 10. mars 1553 er minnst á 
Eiði í staðfestingarbréfi Kristjáns konungs þriðja á veitingu þeirra jarða er Páll Hvítfeldr hafði lagt 
skólameistaranum í Skálholti. Þar segir: „Wii , Christiann etc. giiöre alle witherligt. att eptherthij oss 
elskelige Pouell Huitfeld. wor mannd oc thiennere. haffuer epther wor beffalling vdlaugd thette epthe-
rschreffne goedtzs. paa vort lannd Islannd liggenndis. til scholemesters wnderhollning til Schalotzs(!) 
domkyrcke.. Eyde ij köer.“ [Íslenskt fornbréfasafn.  XII. bindi, bls. 524.]  3. júlí 1556 er Eiði meðal 
þeirra jarða sem færast úr eignarhaldi Skálholtsstóls og yfir til konungsí skiptum fyrir Bjarnanesjarðir 
sbr. „sub Anno gratiæ 1556. faustudaginn næstan eptter visitatio Mariæ j Skalholltti. vorum vier j hia 

Mynd 19:  Bæjarstæði Austurkots, GK-
220:230.  Horft í VNV. 
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saum  og heyrdum aa ad Knut Steinsson konunglig Maiestatis liensmann yfer Island giordi suoddan 
skiptti og byting vid herra Gijsla Jonsson. huer þa var settur af kongligu valldi yfer Skalholltt og 
Skalholltzsticktti til ad stiorna og regera heilax religionis vegna. ad eptter þui konunglig Maiestatis 
jinnsigludu brieffui sem vpp var lesid a alþingi. ad þær iarder sem Skalholltz domkirkia atti a 
Seltiarnarnesi og Alttanesi. hueriar ad voru j þad mund atta ad taulu hueriar ad suo heita. Nes. 
skilldinganes.  Eidi.  Lambastader.  Eyuindarstader. Suidholltt. Skogtiaurn og Brecka.      skylldu þessar 
iarder falla til kongdomsins med kugilldum og árligri afgiptt.“[Íslenskt Fornbréfasafn.  XIII. bindi, 139.]  
Árið 1575 kemur fram í Gíslamáldaga að kirkjan í Nesi eigi þriðjung af heimalandi Eiðis með rekum, 
skógum og afréttum [sbr. Íslenskt Fornbréfasafn.  XV. bindi, bls. 637]. 
1703: „Túnin brýtur sjór til stórmeina.  Engjar eru öngvar.  Hagar og útigangur í lakasta 
máta.“ [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi. Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 251.]  
1916: Tún 3 teigar, allt sléttað, garðar 274 m2. [Túnakort 1916].  (Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Rúnar 
Leifsson (2006).  Fornleifaskráning á Seltjarnarnesi.  Skýrsla Fornleifastofnunar Íslands nr. FS305-
05221, bls. 129) 

 
GK-228.001     Eiði     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi texti er fenginn úr skýrslu Fornleifastofnunnar Íslands frá 2006, eftir Elínu Ósk Hreiðars-
dóttur og Rúnar Leifsson, um fornleifaskráningu á Seltjarnarnesi:  „Bendir margt til þess, að bæjarhúsin 
á Eiði hafi einu sinni eða oftar verið flutt vegna þessa landbrots ...[1799] Þá eyddist bæjarstæði á Eiði í 
flóði og íbúarnir reistu sér nýjan bæ í útjaðri landareignarinnar og nefndu hann Skaptholt [011] eftir 
bóndanum.  Nýr bær með nafninu Eiði kemur 
fram í heimildum árið 1829 og hefur hann að 
líkindum staðið þar sem bærinn stóð síðan til loka 
búskapar þar.  Gamla bæjarstæðið hefur væntan-
lega verið nokkrum tugum metra norðar og er því 
nú langt úti í sjó [sjá 002],“ segir í Seltirningabók 
[Heimir Þorleifsson. (1991). Seltirningabók, bls. 
167-168.] Síðasta bæjarstæði Eiðis, frá 1829, var 
þar sem nú stendur stórt fjölbýlishús, Eiðistorg 1-
9. Þar sem síðasta bæjarstæði Eiðis var áður er nú 
stór blokk með niðurgröfnum kjallara.  Öll um-
merki um bæjarstæðið eru með öllu horfin.“ (Elín 
Ósk Hreiðarsdóttir og Rúnar Leifsson (2006).  
Fornleifaskráning á Seltjarnarnesi.  Skýrsla Forn-
leifastofnunar Íslands nr. FS305-05221, bls. 129)   
Þar sem þetta bæjarstæði er horfið undir stóra 
íbúðarblokk þá fer það í ástandsflokk 1. 
 
GK-228.002     Eiði     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er fenginn úr skýrslu Fornleifastofnunnar Íslands frá 2006, eftir Elínu Ósk Hreiðars-
dóttur og Rúnar Leifsson, um fornleifaskráningu á Seltjarnarnesi:  „Bendir margt til þess, að bæjarhúsin 
á Eiði hafi einu sinni eða oftar verið flutt vegna þessa landbrots ...[1799] Þá eyddist bæjarstæði á Eiði í 
flóði og íbúarnir reistu sér nýjan bæ í útjaðri landareignarinnar og nefndu hann Skaptholt [GK-228:011] 
eftir bóndanum.  Nýr bær með nafninu Eiði kemur fram í heimildum árið 1829 og hefur hann að 
líkindum staðið þar sem bærinn stóð síðan til loka búskapar þar.  Gamla bæjarstæðið hefur væntanlega 
verið nokkrum tugum metra norðar og er því nú langt úti í sjó,“ segir í Seltirningabók. [Heimir Þorleifs-
son. (1991). Seltirningabók, bls. 167-168.] Hinu gamla bæjarstæði Eiðis er hér gefið hnit með Eiðisvör 
(GK-228:007), því ekki er vitað með vissu hvar það hefur áður verið en er nú vísast undir sjó.“  (Elín 
Ósk Hreiðarsdóttir og Rúnar Leifsson. (2006).  Fornleifaskráning á Seltjarnarnesi, bls. 129-130) 
Undir sjó. 
Bæjarstæðið er að líkindum horfið undir sjó og fer það því í ástandsflokk 1. 
 
GK-228:025     bæjarstæði     býli 
Afbýlismaður Sveinn Arnbjarnarson nefndur, heima við bæinn, í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalíns frá 1703. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi. Gullbringu- og Kjósarsýsla, 
bls. 252.] Mögulega sérstakt bæjarstæði en staðsetning óljós.  
 
GK-228:026     bæjarstæði     býli 
Afbýlismaður Jón Gunnsteinsson nefndur, heima við bæinn, í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 

Mynd 20: Yngra bæjarstæðið á Eiði á Sel-
tjarnarnesi, GK-228:001.  Horft í VNV. 
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Vídalíns frá 1703. (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi. Gullbringu- og Kjósarsýsla, 
bls. 252.)  
Mögulega sérstakt bæjarstæði en staðsetning óljós.  
 
GK-229     Engey 
Eftirfarandi söguágrip er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er text-
inn tekinn beint upp fyrir utan að birtingarform heimilda sem var neðanmáls í frumtexta er fært til sam-
ræmis við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur.  „Saga Engeyjar og Laugarness virðist sam-
tvinnuð í um átta alda skeið og jarðirnar lengst af fylgst að í eign. Er þetta stutta yfirlit yfir sögu Eng-
eyjar því mjög samhljóða pistlinum um Laugarnes.  Engeyjar mun fyrst getið  í Njáls sögu. Þar er getið 
Ólafssona hjalta: „Bræður þrír eru nefndir til sögunnar;  hét einn Þórarinn, annar Ragi, þriði Glúmr. Þeir 
váru synir Óleifs hjalta ok váru virðingamenn miklir ok vel auðigir at fé. Þórarinn átti þat kenningar-
nafn, at hann var kallaðr Ragabróðir. Hann hafði lögsögu eptir Hrafn Hængsson; hann var stórvitr maðr. 
Hann bjó at Varmalæk, ok áttu þeir Glúmr bú saman. ... .Þeir bræðr áttu suðr Engey ok Laugar-
nes.“ [Íslensk fornrit. XII. bindi, bls. 40-41]. Eftir að Glúmur hafði gengið að eiga Hallgerði langbrók 
gaf Þórarinn Ragabróðir upp búið á Varmalæk fyrir þeim Glúmi og Hallgerði „...en ek mun fara suðr í 
Laugarnes ok búa þar. En Engey skulu vit eiga báðir saman.“ [Íslensk fornrit. XII.bindi, bls. 45]. Eftir 
víg Glúms fluttust Hallgerður langbrók í Laugarnes: „Þau Hallgerður skiptu um bústaði um várit, ok fór 
hon suðr á Laugarnes, en hann til Varmalækjar.  Ok er Þórarinn ór sögunni.“ [Íslensk fornrit. XII.bindi, 
bls. 52]. Kirkjunnar í Engey er getið í mörgum máldögum en hér verður ekki farið nánar út í þá sálma. 
Engey virðist hafa verið í eigu húsfrúr Margrétar Vigfúsdóttur fyrir 1486. Það má sjá af því að þann 16. 
september 1547 á Kálfatjörn var útnefndur dómur sex manna af Erlendi lögmanni Þorvarðssyni um gildi 
gjafabréfs hústrú Margrétar um Engey og Laugarnes til Þorvarðar Erlendssonar dóttursonar síns, svo og 
samþykktarbréfs Guðríðar Þorvarðardóttur, móður Þorvarðs Erlendssonar og dóttur Margrétar, frá 1490, 
en um tilvist þessara bréfa hafði Erlendur lögmaður (sonur Þorvarðs)  ekki vitað. Var honum dæmdar 
jarðirnar. [Íslenskt fornbréfasafn. XI. bindi, bls.570-571]. Engey hefur einhvern tíma upp úr 1500 orðið 
eign Gríms Pálssonar norðanlands. Hann virðist  hafa glutrað jörðinni af höndum sér með samningi við 
Vigfús Erlendsson sem ekki átti sér stoð í lögum. Þar með var jörðin eign Vigfúsar, og síðar sonar hans 
Páls lögmanns  en greinilegt er að mikil rekistefna hefur orðið um eignarhald á jörðinni allan seinni 
hluta 16. aldar. Þorleifi bónda Grímssyni Pálssonar var svo dæmd Engey með tylftardómi í Spjaldhaga í 
janúar 1553. [Íslenskt fornbréfasafn. XII. bindi, bls.504-506]. Sem fyrr segir var Engey í eigu Vigfúsar 
Erlendssonar og Páls sonar hans á fyrstu áratugum 16.aldar og hefur Ögmundur Skálholtsbiskup fengið 
jörðina frá Páli "...fyrir þad gialld sem vier bitauludum fyrir hans faudur Vigfus Erlendsson i Eingla-
ndi." [Íslenskt fornbréfasafn. X. bindi, bls. 378]. Þetta kemur fram bréfi sem gert var í Skálholti þann 27. 
ágúst 1538 þar sem Ögmundur biskup lýsir því að hann hafi lofað Þórólfi Eyjólfssyni, systursyni sínum, 
tveimur hundruðum hundraða, til kvonarmundar og nefnir þar í meðal annars Engey. Í bréfinu kemur 
fram mat jarðarinnar en það var þrjátíu. [Íslenskt fornbréfasafn. X. bindi, bls. 378]. Tveimur árum síðar, 
1540 gaf Þorsteinn Jónsson út vitnisburð í Skálholti um að Páll Vigfússon hafi fengið Ögmundi biskupi 
jarðirnar Engey og Laugarnes til fullrar eignar en biskup kvittað sakferli og skuldir Vigfúsar Erlends-
sonar föður hans og svo Páls sjálfan við sig. Skyldi Páll og fá jörðina Arngeirsstaði í Fljótshlíð. [Íslenskt 
fornbréfasafn. X.bindi, bls.547-548]. Sem fyrr sagði hafði Þorleifi Grímssyni verið dæmd jörðin í 
Spjaldhaga í byrjun árs 1553 en í júlí 1554 gefur Þorsteinn Jónsson út opið vitnisburðarbréf um að hann 
hafi orðið vitni að orðum og handabandi Ögmundar og Páls í Skálholti um Engey og Laugarnes.[Sama, 
bls. 547-548]. Þetta virðist vera hluti af deilum skyldmenna Ögmundar og Þorleifs Grímssonar um 
eignarhald jarðarinnar. Fyrr á árinu eða 7.apríl 1554 var í Kópavogi kvaddur sjöttardómur af riddaranum 
og lögmanninum herra Eggerti Hannessyni, sem dæmdi Þórólfi bónda Eyjólfssyni rétt til jarðanna Eng-
eyjar og Laugarness, sem Ögmundur biskup hafði gefið honum og hann haldið óátalið um 14 ár, eða frá 
því um 1540. Þann 6. maí 1554 gaf Jón Björnsson út samskonar vitnisburð í Þerney og Þorsteinn Jóns-
son gaf út, þar sem hann staðfestir samning þeirra Ögmundar og Páls Vigfússonar um Engey, Laugarnes 
og Arngeirsstaði. [Íslenskt fornbréfasafn.  XII. bindi, bls. 703]. Með sjöttardómi herra Eggerts sem fyrr 
var getið er Spjaldhagadómurinn frá því árinu áður ónýttur og jarðirnar dæmdar eign Þórólfs Eyjólfs-
sonar, systursonar Ögmundar biskups.En nú víkur því svo við að síðar um sumarið, á Alþingi er að nýju 
útnefndur sjöttardómur af herra Eggerti. Sá dómur kemst að þver öfugri niðurstöðu en dómurinn í Kópa-
vogi fyrr um sumarið. Dómurinn dæmir Páli bónda Vigfússyni Engey og Laugarnes til þess er Þórólfur 
Eyjólfsson sýndi full gögn sín fyrir þessum jörðum. Þórólfur tók nú til við að safna frekari skilríkjum 
fyrir Laugarnesi. Þorsteinn Jónsson á Suður-Reykjum og Jón Björnsson í Þerney gefa svo út vitnisburði 
sína til staðfestingar. En gera má ráð fyrir að Þorleifi Grímssyni hafi ekki fallið þessi niðurstaða, þó fyrir 
því skorti heimildir í fornbréfasafni. Svo mikið er víst að þann 7. mars árið 1555 býður Kristján kon-
ungur Knúti Steinssyni hirðstjóra að láta rannsaka og gera um kröfur Þórólfs Eyjólfssonar, fyrst fyrir 
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hönd Páls, bróður hans, til jarðar, er faðir þeirra hafi gefið honum af móðureignum þeirra,og  í annan 
stað um tilkall Þórólfs sjálfs til Engeyjar og Laugarness. [Íslenskt fornbréfasafn. XIII. bindi, bls.6-7]. 
Hér þrjóta heimildir um mál þetta í Fornbréfasafninu. Fáar eða engar heimildir eru til um framhald þess 
fyrr en kemur fram undir 1570. Svo sem sjá má af fyrsta bindi Alþingisbókanna mun Þórólfi ekki hafa 
tekist að sýna og sanna full gögn sín fyrir Laugarnesi og Engey. Páll lögmaður Vigfússon lést árið1570 
og sama ár lét Þórður lögmaður Guðmundsson gera skiptabréf eftir hann í umboði Ólafs Bagga fógeta. 
Jarðirnar tvær hafa því enn verið í eigu Páls við lát hans. Miklum eignum Páls var skipt á milli systra 
hans, Guðríðar og Önnu (Önnu á Stóru-Borg). Hlaut Anna auk fjölda annarra jarða Laugarnes og Engey. 
[Alþingisbækur. I.bindi, bls. 57-58].  Árið 1572 eru jarðirnar komnar í eigu Magnúsar Hjaltasonar, sonar 
Önnu. Þá upphefst aftur klögum Þórólfs Eyjólfssonar og honum dæmdar jarðinar Engey og Laugarnes 
sama ár. [Alþingisbækur. I.bindi, bls. 103-105]. Stóð nú áfram í stappi um þetta mál en til að gera langa 
sögu stutta dæmdi Jón lögmaður Jónsson og allir kvaddir dómsmenn á Alþingi 1599 að „...badar þessar 
jarder Eijngéy og Laugarnes skilldu standa sem komnar være. sem er hia Erffingium Þörólffs 
heitins.“ [Alþingisbækur. III.bindi, bls. 165]. Gísli lögmaður Hákonarson hefur eignast báðar þessar 
jarðir fyrir 1615 eins og sjá má af Alþingisbókunum. Þar segir: „Þegar höfuðsmanna- og Bessastaða-
valdið var að ná undir sig jörðunni Reykjavík á Seltjarnarnesi, hefir Gísla lögmanna Hákonarsyni verið 
lítið um það gefið, því að hann átti stórjarðir í nágrenninu, Laugarnes og Engey." [Alþingisbækur. 
IV.bindi, bls. 559]. Þegar Jarðabókin yfir þetta svæði var tekin saman 1703 var Elín Hákonardóttir eig-
andi Engeyjar og Laugarness. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3.bindi, bls. 257]  Eins og 
fram kom hér að framan höfðu jarðirnar Engey og Laugarnes lengi fylgst að með eigendum sínum eða í 
um 8 aldir. Við lát Elínar Hákonardóttur virðist sem eignir hennar hafi gengið til útarfa og árið 1787 er 
Hannes biskup Finnsson orðinn eigandi Laugarness en Engey virðist þá vera komin í eigu annarra. Á 
síðustu öld mun Grímur Thomsen skáld hafa átt Engey um skeið en síðustu áratugina hefur hún verið í 
eigu ríkissjóðs og verið í eyði. Bæjarhúsin voru brennd árið 1966 enda orðin mjög hrörleg. Árið 1978 
var Engey lögð undir lögsögu Reykjavíkur [Páll Líndal: Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  1. bindi, bls. 
127-129]." 
[1703]: „ Mat jarðarinnar var þrjátíu hundurð og voru ábúendur fimm og byggðu mismunandi stóra 
hluta. Landskuld af allri jörðinni var tvö hundruð og fimmtíu álnir og greiddist með fiski í kaupstað eða 
með peningum í fiskatali til umboðsmanns eigandans. Leigukúgildi jarðarinnar voru átta og greiddist 
leiga eins og landskuldin. Kvikfénaður jarðarinnar var fjórtán kýr, tveir kálfar, átta ær, átta lömb og 
fimm sauðir veturgamlir, en fóðrast gátu á allri jörðinni þrettán kýr. Þá bjuggu þrjátíu og fimm manns í 
eynni. Íbúar höfðu nokkrar fjörutekjur og heimræði var stundað árið um kring en langræði var mikið og 
lending slæm. Tún og haga braut sjór og engar engjar voru í eynni. Eldivið og stungu höfðu eyja-
skeggjar í Laugarnesi endurgjaldslaust.“ [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3.bindi, bls. 
257-259].“  (Texti úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.) 
 
GK-229:001     Engey     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur:  „Árið 1917 er túnkort 
gert fyrir Engey var þar þá tvíbýli. Voru íbúðarhúsin tvö nefnd Austurhúsið  (sem var tvílyft) og Vestur-
húsið. [Túnakort 1917). Býlin tvö voru einnig kölluð Vestur- og Austurbærinn. [Baldur Hafstað (1970).  
Engey og Engeyingar, einkum á 19. öld, bls. 37].  Samkvæmt Jarðabók  Árna Magnússonar og Páls 
Vídalíns voru fimm heimili á sjálfum Engeyjar-
bænum 1703. [Jarðabók Árna Magnússonar og 
Páls Vídalíns.  3.bindi, bls. 257-259]“ (Texti úr 
óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minja-
safni Reykjavíkur)  
Engey er fallegt minjasvæði  en þar getur að líta 
fjölda minja frá ýmsum skeiðum búsetu auk her-
minja frá seinna stríði. Bæjarhóll Engeyjar-
bæjarins er norðarlega á miðri eynni þar sem hún 
rís hæst. 
Í óræktuðu túni.  
Bæjarhóllinn er talsvert mikill að umfangi en þó 
ekki að sama skapi hár Grjóthlaðnir og steyptir 
sökklar undan íbúðarhúsum og útihúsum síðustu 
bæjanna eru á víð og dreif um hólinn.  Verður sú 
röskun sem átti sér stað á bæjarhól Engeyjar-
bæjarins á 20. öld að teljast fremur lítil og fer þetta 
bæjarstæði því í ástandsflokki 4. 
 

Mynd 21:  Bæjarstæði Engeyjarbæjarins, 
GK-229:001.  Horft í VNV. 
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GK-229:024     Kross     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur:  „1703:  
„Kross, forn hjáleiga, hefur tvö ár í eyði legið.  Landskuld var áður xl áldnir og eitt kúgildi, grasnautn, 
sem því fylgdi, brúka bændur allir nema Sigurður og þykjast ekki þeirrar grasnautnar að skaðlausu missa 

mega; kann því hjáleigan ei aftur að 
byggjast.“ [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalíns.  3.bindi, bls. 257-259] Baldri Hafstað 
farast svo orð um Kross: „Krossflatir voru sitt 
hvoru megin við traðirnar. Tóttir eru á flötunum 
norðarlega, og hét þar Kross. Þarna eru tveir litlir 
hólar eða bungur, og eru tóttirnar í þeirri bungu, 
sem er minni og stendur vestar.“ [Baldur Hafstað 
(1970).  Engey og Engeyingar, einkum á 19. 
öld.].“  (Texti úr óútgefnum fornleifaskráningar-
gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur). 
Rústir Kross eru um 150 m austnorðaustur af 
bæjarhól Engeyjarbæjarins. 
Í óræktuðu túni. 
Rústin er fremur óskýr og er í raun bara um að 
ræða þúst á litlum hól.  Eins og önnur bæjarstæði í 
Engey fer bæjarstæði Kross í ástandsflokk 4 þar 
sem ekki er sýnileg 20. aldar röskun á því. 

 
GK-229:026     Sólbrekka     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur: „1703:  
„Solbrekka, hjáleiga af þeim parti, sem þeir Jón Þórðarson ýngri og Þorfinnur hafa.  Jarðardýrleiki óviss.  
Ábúandinn Þorleifur Thómasson. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3.bindi, bls. 258]  
Baldur Hafstað segir svo í ritgerð sinni: „Frá Suðurtúni og Miðvelli hallaði landi talsvert niður að sjó, og 
þar vestur af var Miðvöllur. Þar var Brekkan. Jónas Árnason talar um Sólbrekku þar Engeyjarsystur 
segja hins vegar, að Sólbrekka hafi verið nafn á gömlum tóttum í túninu vestan Miðvallar, sem þær 
nefna „túnið hans Brynjólfs“... Það nafn hefur Brynjólfur tæplega notað sjálfur, eða annað Austurbæjar-
fólk. Engar tóttir fann ég í túninu hans Brynjólfs, en braggar, sem þar hafa staðið, kunna að hafa lent 
undir þeim.“ [Baldur Hafstað (1970).  Engey og Engeyingar, einkum á 19. öld.]“  (Texti úr óútgefnum 
fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur).  
Túngarður snýr austur-vestur, norðan við bæjarhól Engeyjarbæjarins.  Þar vestarlega, nánar tiltekið um 

160 m vestur frá bæjarhólnum, út við túngarðinn er 
lítill hóll í brekku sem veit mót suðvestri og annar 
litlu vestar.  Er fyrrnefndi hóllinn rétt vestan við 
grunna braggana sem Baldur Hafstað nefnir í rit-
gerð sinni og telur hugsanlegt að séu á bæjarstæði 
Sólbrekku.  Skera áðurnefndir hólar sig nokkuð úr 
brekkunni og þótt ekki sjáist tóftir á þeim þá bendir 
útlit þeirra til að rústir getir leynst undir sverði.  
Passa aðstæður nokkuð vel við bæjarnafnið, þ.e 
brekka sem veit mót suðvestri, mót sólu og því er 
því haldið fram hér að hólarnir séu leifar bæjar-
stæðis Sólbrekku. 
Í óræktuðu túni. 
Eins er um bæjarstæði Sólbrekku og önnur bæjar-
stæði í Engey að þar sem ekki virðist hafa orðið 
mikil röskun á því á 20. öld, þá fer það í ástands-
flokki 4. 
 

GK-229:027     Hagi     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur: „Jarðabók 
Árna og Páls segir um Haga: „ forn hjáleiga nú tómthús á parti þeirra Ellends og Jóns eldra. Húsaleiga 
enginn, en áður xi álnir meðan grasnyt fylgdi, og var þá eitt kúgildi með, guldust skuldir allar í fiski. 
Eldiviðartak í Laugarness landi ásamt heimabóndanum. Þykjast bændur grasnautnina ei af leggja  mega 
án síns skaða.“ [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, 
bls. 259]. Baldur Hafstað segir um sömu hjáleigu: „Upp af Hagavör, en skammt norðvestur af Borg-

Mynd 22:  Bæjarstæði Kross í Engey, GK-
229:024.  Horft í A. 

Mynd 23.  Bæjarstæði Sólbrekku í Engey, 
GK-229:026.  Horft í NA. 
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inni ..., var hjáleigan Hagi. Eru þar greinilegar 
tóttir á litlum hól.“ [Baldur Hafstað (1970) Engey 
og Engeyingar, einkum á 19. öld, bls. 40]“   (Texti 
úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá 
Minjasafni Reykjavíkur).  Bæjarstæði Haga er á 
suðausturhluta Engeyjar, tæpa 600 m suðaustur frá 
bæjarhól Engeyjarbæjarins (001) og um 60 m 
norðvestur frá svonefndri Illutjörn. 
Í þýfðu graslendi.  Votlendu á köflum. 
Bæjarstæði Haga er á litlum hól (rústahól?) og er 
lítil einföld tóft efst á honum. Ekki virðist hafa 
orðið nein röskun á bæjarstæðinu á 20. öld og telst 
það því í ástandsflokki 4. 
 
GK-229:028     Ráðagerði     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr óútgefnum fornleifaskrán-
ingargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur: Ráða-
gerði mun hjáleiga hafa heitið í Engey. Svo segir í Jarðabók Árna og Páls frá 1703: „Hjáleiga ein kölluð 
Ráðagerði var til forna byggð um eitt ár og fjell síðan aftur, hverki bygð fyr nje síðar, og vita menn ekki 
hvað afgjaldið var." [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3.bindi.  Gullbringu og Kjósarsýsla, 
bls. 259]. Baldur Hafstað segir: "Vesturtún hét vestur af bænum. Þar í túninu, skammt frá þeim stað, 
sem hornið er á vestari túngarðinum, er lágur hóll, 
en nokkuð breiður um sig. í þessum hól mun 
Ráðagerði hafa verið að sögn Ólafíu Pétursdóttur. 
... .Annars var hóllinn þarna kallaður Harðhaus, 
því hann var þurr og spratt illa. Ekki ábyrgjast þær 
systur að nafnið sé gamalt.“ [Baldur Hafstað 
(1970)  Engey og Engeyingar, einkum á 19. öld, 
bls. 40] “  (Texti úr óútgefnum fornleifaskrán-
ingargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur) Ráða-
gerði/Harðhaus er um 190 norðvestur frá bæjarhól 
Engeyjarbæjarins. 
Í óræktuðu þýfðu túni. 
Um er að ræða dálítinn hól og má sjá móta fyrir 
a.m.k. þremur mikið signum, sambyggðum 
tóftum.  Tóftirnar virðast vera allgamlar.  Fer 
bæjarstæði Ráðagerðis í ástandsflokk 4 þar sem 
engin sýnileg röskun virðist hafa orðið á því. 
 
GK-229:029     Kot     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur:  „Í austurjaðri 
túnsins var Dýið.  Var það stundum nefnt Brunnurinn við Kotið...Dýið var eina vatnsbólið sem aldrei 
þraut.  Þar var líka besta vatnið þangað til hesthús var reist við það og vatn tók að spillast...Skammt suð-
austur af Dýinu var hjáleigan Engeyjarkot. Sem 
alltaf var kölluð Kotið.  Á kotið er ekki minnst í 
Jarðabók Árna og Páls.  En í manntalinu 1816 er 
getið um hjáleigubóndann Ingjald Jónsson í Eng-
eyjarkoti.“  [Baldur Hafstað. (1986.) Engey og 
Engeyingar, einkum á 19. öld, bls. 40.] (Texti úr 
óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minja-
safni Reykjavíkur) Bæjarstæði Kots/Engeyjarkots 
er um 300 m suðaustur frá bæjarstæði Engeyjar-
bæjarins 001. 
Í óræktuðu túni. 
Á bæjarstæðinu eru grjóthlaðinn kálgarður og 
sambyggð honum að austanverðu er einföld grjót-
hlaðin tóft.  Ekki er sýnilegur rústahóll á staðnum 
og ekki er hægt að fullyrða um það, að svo stöddu, 
hvort tóftin er leifar frá sjálfum bænum.  Bæjar-
stæði fer þó í ástandsflokk 4 eins og önnur bæjar-

Mynd 24:  Bæjarstæði Haga í Engey, GK-
229:027.  Horft í ASA. 

Mynd 25:  Bæjarstæði Ráðagerðis í Engey, 
GK-229:029.  Horft í A. 

Mynd 26:  Bæjarstæði Kots í Engey, GK-
229:029.  Horft í V. 
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stæði í Engey þar sem engin röskun virðist hafa orðið á því á 20. öld. 
 
GK-230     Laugarnes 
Eftirfarandi ágrip af sögu Laugarness er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 103 
sem gerð var vegna mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar árið 2003. Í skýrslunni eru tilvísananúmer í 
texta sem vísa í heimildir birtar í neðanmálsgreinum.  Hér er hafður sá háttur á að heimildirnar eru settar 
innan hornklofa í textann á viðeigandi stað.  „Jörðin Laugarnes er eitt þriggja stórbýla á Seltjarnarnesi. 
Hinar eru Vík (Reykjavík) og Nes við Seltjörn, en öllum þessu jörðum fylgdu síðan smábýli eða hjá-
leigur sem sum hver urðu síðan sjálfstæðar jarðir með tímanum. Lauganesjörðin var stór, hún náði þvert 
yfir Seltjarnarnesið.  Laugarness er fyrst getið í Njáls sögu. Þar segir: „Broeður þrír eru nefndir til 
sögunnar; hét einn Þórarinn, annar Ragi, þriði Glúmr. Þeir váru synir Óleifs hjalta ok váru virðingamenn 
miklir ok vel auðigir at fé. Þórarinn átti þat kenningarnafn, at hann var kallaðr Ragabróðir. Hann hafði 
lögsögu eptir Hrafn Hoengsson; hann var stórvitr maðr. Hann bjó at Varmaloek, ok áttu þeir Glúmr bú 
saman. ... Þeir broeðr áttu suðr Engey ok Laugarnes ....“[Íslensk fornrit. XII.bindi, bls. 40-41.] Eftir að 
Glúmur hafði gengið að eiga Hallgerði langbrók gaf Þórarinn Ragabróðir upp búið á Varmalæk fyrir 
þeim Glúmi og Hallgerði. Á Þórarinn að hafa mælt, „...en ek mun fara suðr í Laugarnes ok búa þar. En 
Engey skulu vit eiga báðir saman.“ [Íslensk fornrit. XII.bindi, bls. 45.]  Eftir víg Glúms fluttust Hall-
gerður langbrók í Laugarnes. Í sögunni segir , „Þau Hallgerður skiptu um bústaði um várit, ok fór hon 
suðr á Laugarnes, en hann til Varmaloekjar. Ok er Þórarinn ór sögunni.“ [Íslensk fornrit. XII.bindi, bls. 
52.]  Leitt hafa verið líkur að því að Hallgerður sé grafin í Laugarneskirkjugarði. Um 1234, eða á ofan-
verðum dögum Þorvalds Gissurarsonar, áttu Laugnesingar laxveiði í Elliðaám að helmingi við Viðeyjar-
klaustur. [Íslenskt fornbréfasafn. I.bindi, bls. 507.] Í máldaga sem settur er til ársins 1235 á „Staðr j Við-
ey oc kirkian j Lavgarnesi ... elliða ar halfar at veiðe allre. ...Tiv verða optast drattarfiorvr a hverri rvm-
helgri vikv. oc er þeim sva skipt. at þormoðr Svarts son a ij fjörvr oskerðar oc baðar ar. en [af] þeim viij. 
er þa erv eptir. þa [þó] a staðrinn og Lavgarnes kirkia halfar. oc þo framarr. at þav eiga iij hlvti veiðar 
hinnar eystri a.“ [Íslenskt Fornbréfasafn I.bindi, bls. 512.] Árið 1379 var settur máldagi Víkurkirkju af 
Oddgeiri biskupi Þorsteinssyni þar sem segir: ,„Jonskirkia j vik aa ... fiordvng reka j mots vid nes. eýn-
geý og lavgarnes. vtan [se] tiornn og lavgarlæk ... “[Íslenskt fornbréfasafn. IV.bindi, bls. 339-340.] Í 
Vilchinsbók getur ítarlega um eignir Laugarneskirkju árið 1397. Þar segir: „Kirkia j Laugarnesi var vij-
gd af Herra Otthgeiri tueim nottumm fyrer Hallvardzmesso Gudi til lofs oc dýrdar vorri frv Sanctæ Mar-
iæ. Petri postula. heilogumm Nicholao.  Sancto Urbano et beatæ Margaretæ. Hun a Heimalannd halftt. 
x. kugilldi oc v hross. fimta hvern lax af veide þeirre er Videyingar eiga i Ellida am. firir utann þann part 
er Hallotta þorsteinsdotter gaf klaustrinu j Wideý. er þat reiknad vc. Jtem x. c. j metfie.  Jtem xiij bækur 
er a eru xij mänada tijder allar. tvenn messuklæde. iij alltarisklæde.  einn kaleikur. ij kiertistikur. kan-
tarakapu oc slopp. ij kluckur storar. glodarkier oc sacrarium munnlaug. kross. Mariuskriptt. Nichulas 
skriptt.“ [Íslenskt fornbréfasafn. IV.bindi, bls. 112.] Kirkjan í Laugarnesi átti um miðja 15. öld; „ ... lit-
inn skog ... vid landsýdri j hvaleýrar hofda.“ [Íslenskt fornbréfasafn.  IV.bindi, bls. 751.]   Þegar máldagi 
Laugarneskirkju var gerður 1491-1518 þá átti kirkjan heimalands hálft tíu kúgildi og fimm hross, auk 
þess að hún átti fimmta hvern lax af veiði þeirri er Viðeyingar átti í Elliðaám, fyrir utan þann hluta er 
Hallotta Þorsteinsdóttir hafði gefið Viðeyjarklaustri en það var metið á fimm hundruð. Kirkjan átti tíu 
hundruð í metfé, þrettán bækur með tólf mánaða tíðum, tvenn messuklæði, einn kaleik og tvær stórar 
klukkur. [Íslenskt fornbréfasafn. VII.bindi,bls. 49-50.]   Árið 1521 er Laugarnesi gefið peningar 
Vigfúsar Eriledssonar, kvikir og dauðir, voru virtir að honum látnum.  [Íslenskt fornbréfasafn.  
VIII.bindi, bls. 798 og 805.]  Þann 26. nóvember 1535 var í Laugarnesi útnefndur sex manna dómur um 
kæru Alexíusar ábóta í Viðey á hendur Jóns Bergþórssonar um að hafa „farið í Elliðaá og haft 
klaustursins net og eignað Bústöðum fors í ánni eðr streing.“ [Íslensk fornbréfasafn.  IX.bindi, bls. 751.]  
En máldagar eignuðu klaustrinu alla hálfa veiði í Elliðaám. Á 16. öld markast saga Laugarness aðallega 
af deilum á milli fyrirmanna á Íslandi um eignarhald jarðarinnar. Þar voru í fararbroddi annars vegar 
Ögmundur Skálholtsbiskup og skyldmenni hans og hins vegar Páll lögmaður Vigfússon og fjölskylda 
hans. [Íslenskt fornbréfasafn.  XI.bindi, bls. 570-571; XII.bindi, bls. 504-506, 703; X.bindi, bls. 378, 
547-548. Alþingisbækur Íslands. I. bindi., bls. 57-58; 103-105; III. bindi, bls. 165.]  Elín Hákonardóttir, 
sonardóttir Gísla lögmanns, er talin eigandi jarðarinnar Laugarness þegar Jarðabókin er tekin saman 
haustið 1703 en þá bjó hún á Látrum í Mjóafirði vestra. Jarðardýrleikinn var þá tuttugu hundruð eða sá 
sami og 1538. [Íslenskt fornbréfasafn. X.bindi, bls. 378]. Landskuld var eitt hundrað álnir og hafði svo 
verið í yfir þrjátíu ár. Skyldi hún greiðast með tíu og hálfri vætt fiska í Hólmskaupstað eða peningum 
upp á fiskatal heima á jörðinni eða til Alþingis. Kirkjukúgildi voru þrjú en hálfar leigur greiddust til 
prests en hinn helminginn eignaðist ábúandinn gegn ævinlegri ábyrgð kúgildanna.  Leigukúgildin sjálf 
voru tvö og hálft og voru greiddar með sama hætti og sagði um kirkjukúgildin. Kvikfénaður var um 
þessar mundir fjórar kýr, tvær kvígur mylkar, einn kálfur, sextán ær, fimmtán sauðir veturgamlir, fjögur 



83 

 

lömb, tveir hestar og tvö hross. Hægt var að fóðra sex kýr. Torfrista og mótak var nægilegt í heimaland-
inu.  Rekavon var talin lítil en hafði þó einhver verið fyrr á öldum svo sem sjá má af máldaga Víkur-
kirkju hér fyrr í kaflanum. Einnig kemur fram að hægt hefur verið að stunda hrognkelsaveiðar. Langræði 
var talið mikið frá heimalandi og því höfðu ábúendur um langan aldur haft skipsuppsátur í landi Hlíðar-
húsa en vegna vanefna hafði lítið orðið úr sjósókn síðustu árin. Vatnsagi var talinn spilla túninu og 
engjum sömuleiðis og vatnsból var erfitt. Getið er um afbýli manns heima við bæinn. Hjáleiga þessi var 
kölluð Á Hlaðinu og virðist hafa verið í byggð frá lokum 17. aldar. Auk þess voru þrjár aðrar hjáleigur: 
Norðurkot, sem áður nefndist Sjávarhólar, Suðurkot og Barnhóll. Hver þessara fjögurra hjáleiga galt í 
landskuld fjörtíu álnir, auk þess fylgdi eitt kúgildi hverri hjáleigu nema afbýlinu en ábúandi þar galt 
hálfa kúgildisleigu í smjöri. Hjáleigubændur guldu leiguna á ýmsan hátt. [Jarðabók Árna Magnússonar 
og Páls Vídalíns, 3.bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 272-273.]  Kirkjan í Laugarnesi var lögð 
niður þegar dómkirkjan var vígð árið 1794. [Klemens Jónsson, Saga Reykjavíkur, 1. bindi, bls. 150.]  
Jarðirnar Engey og Laugarnes höfðu lengi fylgst að með eigendum sínum eða í um átta aldir. Við lát 
Elínar Hákonardóttur virðist sem eignir hennar hafi gengið til fjarskyldra ættingja og árið 1787 er 
Hannes biskup Finnsson orðinn eigandi Laugarness en Engey virðist þá vera komin í eigu annarra. 
Langafi Hannesar var Jón biskup Vigfússon en hann og Elín voru bræðrabörn og hefur hann því líklega 
erft Elínu. Ekkja Hannesar biskups átti síðar Steingrím biskup Jónsson sem eignaðist þá Laugarnes. 
Steingrímur biskup mun hafa fengið því framgengt í vígsluför sinni til Kaupmannahafnar árið 1824 að 
veitt var álitleg fjárhæð til að reisa embættisbústað handa biskupi í Laugarnesi enda mun hafa gengið 
fram af mönnum hvernig búið var að Geir biskupi Vídalín. [Árni Óla, Fortíð Reykjavíkur, bls. 136. - 
Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund 2. bindi, bls. 122-123. ]  Múrarameistari og verkamenn 
voru fengnir frá Danmörku til þess að byggja Stofuna eins og hún var alltaf nefnd. Húsið reis en var 
hriplekt og hin mesta hrákasmíð á alla vegu. Vera má að sá hluti byggingarsamningsins sem kvað á um 
nægt öl handa verkamönnum og einn pela af brennivíni á dag hafi átt sinn hlut í að svona tókst til með 
bygginguna. Steingrímur biskup bjó í Laugarnesstofu til æviloka 1845 en eftir lát hans var Helgi Thord-
ersen kosinn biskup. Honum fundust húsakynni óviðunandi auk þess sem langur vegur og ógreiðfær var 
til Reykjavíkur til að sinna embættisstörfum. Fór svo að hann fékk leyfi til að flytjast til Reykjavíkur. 
Með tíð og tíma grotnaði stofan niður og var að lokum rifin þegar að því kom að reisa skyldi Laugarnes-
spítala.  [Árni Óla (1950). Fortíð Reykjavíkur, bls. 136]  Síðast voru vistaðir í Stofunni franskir bólu-
sjúklingar árið 1871. Nokkrir þeirra létust úr bólunni og voru þeir jarðaðir í gamla Laugarneskirkjugarð-
inn síðastir manna, nyrst og efst í garðinum.  [Þór Magnússon, ,,Laugarnesið”, Morgunblaðið, föstu-
dagur 28. júní 1985.]  Bæjarstjórn Reykjavíkur hafði töluverðan hug á því að eignast Laugarnes, ekki 
síst vegna mikilla úthaga, og gengu þau kaup eftir árið 1885. Eftir deilur við hreppsnefnd Seltjarnarnes-
hrepps fékkst það framgengt, árið 1894, að Laugarnes, ásamt Kleppi var lagt undir lögsagnarumdæmi 
Reykjavíkur.  [Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund 2. bindi, bls. 124.]  Oddfellowreglan lét árið 
1898 reisa holdsveikraspítala í Laugarnesi, stóra byggingu úr timbri. Var spítalinn þar starfræktur fram 
til 1940 er hann var fluttur í Kópavog. Sama ár lagði breski herinn undir sig bygginguna og nýtti hana til 
ársins 1943 er húsið brann til kaldra kola. [Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund 2. bindi, bls. 
126-127.]  Vestast á Lauganestanganum var braggahverfi sem nefnt var Laugarneskampur. Þar hafði 
setuliðið aðstöðu og síðar breyttist hverfið í íbúðabyggð. Þessi byggð setti tímabundið mikinn svip á 
Laugarnesið en nú er hún horfin með öllu.  Laugarnes var í ábúð nokkuð fram á nítjándu öld. Síðasti 
ábúandi þar var Þorgrímur Jónsson. Snemma á 20. öld hafði jörðinni verið skipt í fjölda ræktunarlanda 
og var á mörgum þeirra stundaður nokkur búskapur en þó lengst í Laugardal.  Torfbærinn í Laugarnesi 
stóð til 1885, en þá var hann rifinn. [Finnur Jónsson, Landnám Ingólfs.  2 bindi.  Laugarnes og Engey, 
bls.69.]  Þegar nýir ábúendur komu þangað 1885, voru þar engin nýleg hús nema bæjarhúsin, þriggja 
stafgólfa torfhús með tveimur rúmstæðum, búri og eldhúsi. Önnur hús virðast hafa verið svo léleg að 
nýji bóndinn taldi sig þurfa að byggja hvort tveggja heygarð og fénaðarhús. Þó að bæjarhúsið væri ný-
legt réðst Jón Þórðarson þáverandi leigjandi jarðarinnar í að byggja nýtt timburhús með járnþaki. 
[Þorgrímur Gestsson, Mannlíf við Sund, býlið, byggðin og borgin., bls. 109.]  Til er brunavirðingar/
brunabótamat frá árinu 1910 og 1941. Samkvæmt seinna matinu voru eftirfarandi hús á bæjarhlaðinu; 
íbúðahús, geymsluskúr, heyhlaða, hesthús og fjós með kjallara en kjallarinn stendur enn.  [Brunavirðing, 
brunbótanúmer 1247, 1/11/1941.]   Snemma á tuttugustu öldinni myndaðist nokkur byggðarkjarni í landi 
jarðarinnar og þá aðallega við Laugarnesveg. [ Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund 2. bindi, 
bls. 125.]  Nú má heita að albyggt sé innan hinna fornu marka Laugarnessjarðar, en á nesinu sjálfu eru 
meðal annars nokkur íbúðarhús og Listasafn Sigurjóns Ólafssonar. Á því svæði er að finna nokkurn 
fjölda fornleifa, tvær af þeim eru friðlýstar, bæjarhóllinn og kirkjugarðurinn. Í heild er litið á allt svæðið 
sem menningarlandslag, sem segir söguna frá landnámi til dagsins í dag.“  (Anna Lísa Guðmundsdóttir 
(2003)  Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar.  Minjasafn Reykja-
víkur.  Skýrsla nr. 103, bls. 5-9.) 
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GK-230:001     Lauganes     bæjarhóll     bústaður  
Bæjarhóll Lauganess er um 20 m norður af Sæbraut beint í framhaldi af Laugarnesvegi.   
Í túni. 
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 103 sem gerð var vegna 
mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar árið 2003.  „Bæjarhóllinn er um 5000m2. Á honum er kirkju-
garður..., kirkja..., 2 kálgarðar, hluti af tröð...Síðasti torfbærinn var, þriggja stafgólfa torfhús með 
tveimur rúmstæðum, búri og eldhúsi. Hann var rifinn 1885 og þá byggt timburhús með járnþaki, auk 
útihúsa og heygarðs. [Þorgrímur Gestsson (1998). Mannlíf við Sund, býlið, byggðin og borgin, bls. 
109.] Árið 1987 var íbúðarhús, geymsluskúr, heyhlaða, hesthús og fjós rifið en eftir stendur kjallarinn af 
fjósinu. Í hólnum er trúlega að finna mannvistaminjar frá 10. öld til dagsins í dag. Engar fornleifarann-

sóknir hafa farið fram á bæjarhólnum. Rétt vestan 
við bæjarhólinn eru beðasléttur. Guðmundur Ólafs-
son deildarstjóri Þjóminjasafns fór í Laugarnes 
10.6.1980. Í spjaldskrá fornleifadeildar segir: 
,,Öskuhaugur.  Norðan við kirkjugarðinn, milli 
hans og bæjarhússins, er kartöflu- og kálgarður. 
Þar undir er gamall öskuhaugur og einnig munu þar 
vera einhverjar grjóthleðslur, sennilega úr  gamla 
bænum...“(Anna Lísa Guðmundsdóttir (2003)  
Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á um-
hverfisáhrifum Sæbrautar.  Minjasafn Reykjavíkur.  
Skýrsla nr. 103, bls. 15.)  Ekki hefur verið byggt 
aftur á bæjarhól Laugarness eða í túninu.  Á bæjar-
hólnum, sem er hár og mikill getur að líta túngarðs-
leifar, kálgarða og húsarústir.  Verður bæjarstæði 
Laugarness að teljast fremur lítið raskað og fer það 
því í ástandsflokk 4. 
 

GK-230:005     "Á Hlaðinu"     bæjarstæði     býli 
Í Jarðabók Árna og Páls frá 1703 segir: „Afbýlismaður heima við bæinn í hjáleigu, sem bygð er hjer um 
tuttugu ár og stundum óbyggð. Jarðardýrleikinn óviss." Landskuldin var hin sama og á öðrum hjáleigum 
og kvaðirþær sömu. Þessi hjáleiga nefndist í manntalinu frá 1703, "Á hlaðinu.“  (Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 273.)  Staðsetning þessa 
bæjarstæðis er ekki ljós þótt nafn hennar bendi til þess að það hafi verið á sjálfum bæjarhól Laugarness. 
 
GK-230:083     Barnhóll     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 103 sem gerð var vegna 
mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar árið 2003.  „Í Jarðabók Árna og Páls er ein hjáleiga Laugarness 
nefnd Barnhóll og var dýrleikinn óviss. Landskuldin var sú sama og á öðrum hjáleigum jarðarinnar en 
kvikfénaður og heimilismenn færri.  [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gull-
bringu- og Kjósarsýsla, bls. 272.]  Er kominn í eyði 1847. [Jarðatal. J. Johnsens 1847, bls. 95] „Barnhóll 

stóð á samnefndum hól fyrir ofan túnið á Laugar-
nesi. Árni Óla hefur það eftir Ingólfi Bjarnasyni 
kaupmanni, að fundist hafi gamlar húsarústir 
sunnan undir Barnhólnum. Ingólfur kaupmaður og 
Jens, bróðir hans, reistu íbúðarhúsið Hóla í Barn-
hólstúninu. Vel má vera, að húsarústirnar, sem 
Ingólfur og bróðir hans fundu, séu eftir 4. hjá-
leiguna, sem nefnd er í manntalinu 1703.  
[Guðlaugur R. Guðmundsson, Örnefnalýsing 
Laugarness, Klepps og Rauðarár, bls.303.] Barn-
hóll er norðaustur af gatnamótum Héðinsgötu og 
Köllunarklettsvegar.“  (Anna Lísa Guðmundsdóttir 
(2003)  Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á 
umhverfisáhrifum Sæbrautar.  Minjasafn Reykja-
víkur.  Skýrsla nr. 103, bls. 14.)  Fjarlægð aust-
norðaustur af bæjarhól Laugarness er um 230 m. 
Í þéttbýli. 
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu 

Mynd 27:  Bæjarstæði Laugarness, GK-
230:001.  Horft í S. 

Mynd 28:  Bæjarstæði Barnhóls í landi 
Lauganess, GK-230:083.  Horft í V. 
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Minjasafns Reykjavíkur nr. 103 sem gerð var vegna mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar árið 2003.  „Nú 
sést ekkert móta fyrir rústum upp á hólnum sjálfum. Að norðanverðu, utan í hólnum, er rúst sem er 8 x 
5m og stefnir NV - SA. Veggir úr torfi og grjóti, um 1,0 - 2,0m breiðir og 0,3 -0,6m háir. Rústin hefur 
tvö hólf (A og B). Í hólfi B mótar fyrir dyrum í NV  vegg. Gólf eru niðurgrafin.“ [Bjarni F. Einarsson 
(1995). Fornleifaskrá Reykjavíkur, bls. 113.]  Austan við rústina er garður... “ (Anna Lísa Guðmunds-
dóttir (2003)  Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar.  Minjasafn 
Reykjavíkur.  Skýrsla nr. 103, bls. 14.)  Ekki er allskostarrétt að engar rústir sá að finna á hólnum 
sjálfum sem er náttúrulegur klapparhóll.  Þar má sjá móta fyrir lítilli rúst efst norðarlega.  Þótt götur og 
byggingar þrengi að túni og bæjarstæði Barnhóls, þá verður röskun bæjarstæðisins sjálfs að teljast 
fremur lítil og telst það því í ástandsflokki 3. 
 
GK-230:085     Norðurkot     bæjarstæði     býli 
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 103 sem gerð var vegna 
mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar árið 2003.  „Í Jarðabók Árna og Páls frá 1703 segir:„Norðurkot, 
áður kallað Siafarholar, fyrsta hjáleiga. Jarðardýrleiki óviss.Landskuld xl álnir. Betalast með iivættum 
fiska í kaupstað eður peníngum uppá fiskatal í hönd heimabónda. Kvaðir eru mannslán árið um kring, 
gelst in natura. Dagsláttur einn. Kvikfánaður ii 
kýr, iiii ær, iii sauðir veturgamlir, ii lömb i foli 
þrevetur. Fóðrast kunna ii kýr. Heimilismenn iiii. 
Eldiviðartak af móskurði nægilegt.“ [Jarðabók 
Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi.  
Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 271.] „Í manntal-
inu 1703 er Norðurkot hins vegar nefnt Nausta-
kot.“ [Guðlaugur R. Guðmundsson 
(1978) ,,Örnefnalýsing Laugarness, Klepps og 
Rauðarár“ bls. 303.]  Er kominn í eyði 1847. 
[Jarðatal J. Johnsens 1847, bls 95.] „Bæjarhóllinn 
er um 60 m norður af bílaverkstæði á Laugarnes-
tanga. Á litlum grasi grónum hól niður undir 
sjó.“ [Bjarni F. Einarsson (1993). Laugarnes: 
Greinargerð um fornleifar á Laugarnesi í Reykja-
vík, bls. 8.] “ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2003)  
Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á um-
hverfisáhrifum Sæbrautar.  Minjasafn Reykja-
víkur.  Skýrsla nr. 103, bls. 15.) 
Í túni. 
„Ekki er hægt að tilgreina neinar húsarústir á bæjarhólnum. Allt í kring eru matjurtagarðar frá síðustu 
öld, sem nú eru grónir.“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2003)  Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á 
umhverfisáhrifum Sæbrautar.  Minjasafn Reykjavíkur.  Skýrsla nr. 103, bls. 16.).  Þótt ekki séu sýnilegar 
rústir á bæjarstæði Norðurkots þá má, ef vel er að gáð, greina  dokkir eða dældir efst á bæjarhólnum  
sem geta bent til þess að rústir kunni að leynast undir sverði.  Þar sem engin sýnileg röskun virðist hafa 
orðið á bæjarhólnum er bæjarstæðið í ástandsflokki 4. 
 
GK-230:086     Suðurkot     bæjarstæði     býli 
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 103 sem gerð var vegna 
mats á umhverfisáhrifum Sæbrautar árið 2003.  „Í 
Jarðabók Árna og Páls frá 1703 segir: „Suðurkot, 
önnur hjáleiga. Jarðardýrleiki er óviss. Landskuld 
xl álnir. Betalast með ii vættum fiska í kaupstað 
eður peningum uppá fiskatal í hönd heimabónda. 
Leigukúgildi i. Leigur betalast í formennsku. 
Kvikfénaður ii kýr, önnur að fyrsta kálfi, iiii ær, ii 
sauðir vesturgamlir, v lömb. Fóðrast kunna ii kýr. 
Heimilismenn vi.“ [Jarðabók Árna Magnússonar 
og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gullbringu- og Kjósar-
sýsla, bls. 272.] Suðurkot er nefnt „Á Fitinni“ í 
manntalinu frá 1703.  Er kominn í eyði 1847. 
[Jarðatal J. Johnsens 1847, bls 95.]  Guðlaugur R. 
Guðlaugsson telur að það hafi staðið þar sem 
afurðasala SÍS var lengi. [Guðlaugur R. Guð-

Mynd 29:  Bæjarstæði Norðurkots í landi 
Lauganess, GK-230:085.  Horft í NV. 

Mynd 30:  Meint Bæjarstæði Suðurkots í 
landi Lauganess, GK-230:086.  Horft í NA. 
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mundsson (1978) Örnefnalýsing Laugarness, Klepps og Rauðarár, bls.303.] Ekki eru allir sammála um 
það en Bjarni F. Einarsson telur að það hafi verið um 20m NV af Laugarnestanga 60, á grasi vöxnum 
hól niður undir sjó. [Bjarni F. Einarsson (1993). Laugarnes. Greinargerð um fornleifar á Laugarnesi í 
Reykjavík, bls. 8.]“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2003)  Fornleifaskráning Laugarness vegna mats á 
umhverfisáhrifum Sæbrautar.  Minjasafn Reykjavíkur.  Skýrsla nr. 103, bls. 15.)  Hér er tekin sú afstaða 
að fylgja skoðun Guðlaugs R. Guðlaugssonar, varðandi staðsetningu Suðurkots, að það hafi verið þar 
sem afurðasala SÍS var áður, enda má gera ráð fyrir að hann hafi ráðfært sig við staðkunnuga við gerð 
örnefnalýsingar Lauganess.  Hús afurðasölu SÍS er nú horfið en í staðinn komnar stórar íbúðablokkir 
sem eru nr. 87-89 við Laugarnesveg. 
Í þéttbýli.  
Hús afurðasölu SÍS var stórt og mikið með niðurgröfnum kjallara  Eru blokkirnar, sem nú standa á 
reitnum, einnig á djúpum grunnum sem raskað hafa öllum mannvistarleifum.  Því er þetta bæjarstæði í 
ástandsflokki 1. 
 
 
GK-231     Kleppur 
Eftirfarandi söguágrip er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er text-
inn tekinn beint upp fyrir utan að birtingarform heimilda, sem var inna hornklofa í frumtexta, er fært til 
samræmis við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur. „Kleppur hefur hugsanlega fyrst byggst úr 
Laugarneslandi. Jörðin er orðin eign Viðeyjarklausturs um 1234, eða á ofnaverðum dögum Þorvalds 
Gissurarsonar, þegar gerð var máldagaskrá um eignir Maríu kirkju og staðar í Viðey. "Staðr a oc Klepps 
land allt. oc laxveiði j Elliða ar at helmingi við Lavgnesinga.“ [Íslenskt fornbréfasafn. I.bindi, bls. 507]. 
Í skrá um leigumála á jörðum Viðeyjarklausturs frá 1313 segir um jörðina: „At Kleppi cc.“ [Íslenskt 
fornbréfasafn. II.bindi, s. 377]. Sama leiga var á jörðinni árið 1395. [Íslenskt fornbréfasafn. III.bindi, s. 
597]. Við siðaskiptinn varð Kleppur  konungseign eins og aðrar klausturjarðir og fer litlum sögum af 
ábúendum þar.“ (Texti úr óútgefnum fornleifaskráningargögn frá Minjasafni Reykjavíkur.)  Páll Líndal 
fjallar nokkuð um sögu jarðarinnar í Reykjavíkurriti sínu: „Bæjarhúsin á býlinu Kleppi munu hafa staðið 
nokkru fyrir sunnan þar sem Kleppsspítali er nú.  Jörðin byggðist snemma út úr landi Laugarness og var 
austasti hlutinn úr því landi.  Kleppur er talinn meðal eigna Viðeyjarklausturs árið 1234 í máldaga frá 
því ári þar sem gerð er grein fyrir eignarhlutdeild klaustursins í veiði í Elliðaánum.  Klaustrið í Viðey 
var stofnað árið 1226 þannig að það hefur eignast Klepp við eða skömmu eftir stofnun.  Það hefur verið 
klausturmönnum til mikils hagræðis að eignast jörð sem liggur svo vel við samgöngum við eyna.  Þá 
hefur sú hlutdeild í veiði í Elliðaánum sem Kleppi hefur fylgt, verið mikils virði.  Við siðaskiptin varð 
Kleppur konungseign eins og aðrar klausturjarðir og fer litlum sögum af ábúendum þar.  Samkvæmt því 
sem segir í jarðabókinni frá 1703 voru þá tveir ábúendur á Kleppi.  Ýmislegar kvaðir hvíldu á þeim, 
jafnvel meiri en á ýmsum öðrum á þessu svæði., meðal annars að flytja lax frá Elliðaánum í Hólmskaup-
stað og að annast flutninga í þágu Bessastaðamanna út í Viðey, í Gufunes og jafnvel upp á Kjalarnes.  
Búskapur hefur verið erfiður: „Túnin fordjarfast stórlega af sjáfargángi.  Engjar nær öngvar..“ Á 18 öld 
varð að flytja bæinn vegna sjávargangs.  Árið 1817 keypti Magnús Stephensen Klepp ásamt Viðey og 
var gengið frá kaupunum árið eftir.  Bæjarstjórn keypti Klepp  ásamt Laugarnesi árið 1885 og voru 
báðar jarðirnar innlimaðar í Reykjavík með lögum frá 1894.  Fyrir aldamótin síðustu var uppsátur þil-

skipa við Klepp og töluvert var rætt um að gera þar 
dráttarbraut en frá því var horfið og henni valinn 
staður á Hlíðarhúsasandi...Nokkru eftir aldamótin 
síðustu lét bæjarstjórnin á leigu allmikið land undir 
geðveikrahæli að Kleppi (Kleppspítali).  Hið upp-
haflega hæli var fullbúið 1907 og var þá tekið í 
notkun...Hælið bjó lengi við óbreyttan húsakost og 
urðu þrengslin brátt óbærileg.  Árið 1919 var hafist 
handa um byggingu en framkvæmdir komust ekki 
á rekspöl fyrr en 1926 og var nýbyggingin tekin í 
notkun 1929.  Var hún nefnd Nýi Kleppur til að-
greiningar frá Gamla Kleppi...Smátt og smátt hefur 
verið aukið við nýbyggingum og eldri byggingar, 
sem ætlaðar voru til annars, teknar til afnota í þágu 
sjúkrahússins.  Á Kleppi var rekinn myndarlegur 
búskapur í tengslum við spítalann...Búið var lagt 
niður um 1960.“  (Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögu-
staður við Sund. 2. bindi, 101-102.) 

Mynd 31:  Bæjarstæði Klepps, GK-231:001.  
Horft í NV. 



87 

 

 
GK-231:001     Kleppur     bæjarhóll     bústaður  
„Bæjarhúsin á Kleppi munu hafa staðið nokkuð fyrir sunnan þar sem Kleppsspítali er nú...“  (Páll 
Líndal, Reykjavík, sögustaður við Sund 2. bindi, bls. 102). Samkvæmt óútgefnum kortagögnum frá 
Minjasafni Reykjavíkur var bæjarstæðið á Kleppi , þ.e.a.s. það sem varð til á 18. öld, þar sem nú er at-
hafnasvæði Samskipa fast austan við suðurenda verslunar og vöruhússins Holtagarða (Holtavegur 10). 
Í þéttbýli. 
Búið er að slétta svæðið, þar sem Kleppsbærin var, undir gámaplan.  Þar sem ekki eru byggingar á sjálfu 
bæjarstæðinu verða þó að teljast einhverjar líkur á að leifar frá bænum sé enn að finna á þessum stað.  
Fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 2. 
 
GK-231:002     Vindás     bæjarstæði     býli 
Í Jarðabók Árna og Páls frá 1703 er getið um þrjár hjáleigur í landi Klepps: „Vindás, Götuhús, Þórarins-
kot hafa hér til forna hjáleigur heitið, sem að í fyrstu bygðust innan fimtíi ára, en voru allar í eyði lagðar 
fyrir þrjátíi árum, allar fyrir þá grein, að heimabóndinn mátti ekki grasnytina missa, en fiskiríið brást, 
uppá hvert þessar allar hjáleigur bygðar voru, meðan fiskur gekk af nægð inn til Vogabotna, og kunna ei 
fyrir utan skaða heimabændanna aftur að byggjast fyrir grasnautnarskorti.“ (Jarðabók Árna Magnús-
sonar og Páls Vídalíns, 3. bindi, bls. 274). Ekki er ljóst hvar þessar hjáleigur stóðu. 
 
GK-231:003     Götuhús     bæjarstæði     býli 
Í Jarðabók Árna og Páls frá 1703 er getið um þrjár hjáleigur í landi Klepps:„Vindás, Götuhús, Þórarins-
kot hafa hér til forna hjáleigur heitið, sem að í fyrstu bygðust innan fimtíi ára, en voru allar í eyði lagðar 
fyrir þrjátíi árum, allar fyrir þá grein, að heimabóndinn mátti ekki grasnytina missa, en fiskiríið brást, 
uppá hvert þessar allar hjáleigur bygðar voru, meðan fiskur gekk af nægð inn til Vogabotna, og kunna ei 
fyrir utan skaða heimabændanna aftur að byggjast fyrir grasnautnarskorti.“ (Jarðabók Árna Magnús-
sonar og Páls Vídalíns, 3. bindi, bls. 274). Ekki er ljóst hvar þessar hjáleigur stóðu. 
 
GK-231:004     Þórarinskot     bæjarstæði     býli 
Í Jarðabók Árna og Páls frá 1703 er getið um þrjár hjáleigur í landi Klepps: „Vindás, Götuhús, Þórarins-
kot hafa hér til forna hjáleigur heitið, sem að í fyrstu bygðust innan fimtíi ára, en voru allar í eyði lagðar 
fyrir þrjátíi árum, allar fyrir þá grein, að heimabóndinn mátti ekki grasnytina missa, en fiskiríið brást, 
uppá hvert þessar allar hjáleigur bygðar voru, meðan fiskur gekk af nægð inn til Vogabotna, og kunna ei 
fyrir utan skaða heimabændanna aftur að byggjast fyrir grasnautnarskorti.“ (Jarðabók Árna Magnús-
sonar og Páls Vídalíns, 3. bindi, bls. 274). Ekki er ljóst hvar þessar hjáleigur stóðu. 
 
GK-231:005     Kleppur     bæjarstæði     býli 
„Á 18 öld varð að flytja bæinn [Klepp) vegna sjávargangs.“  (Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við 
Sund. 2. bindi, 102.) 
Ekki er ljóst hvar eldra bæjarstæði Klepps var. 
 
 
GK-232     Bústaðir 
Eftirfarandi ágrip af sögu Bústaðajarðarinnar er fengið úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá 
Minjasafni Reykjavíkur. Er textinn tekinn upp beint, eins og hann kemur fyrir þar, fyrir utan að fullra 
heimilda er getið í svigum til samræmis við það form sem er á heimildum með skráningu annarra bæjar-
stæða Reykjavíkur.  „Bústaðir hafa snemma verið byggðir. Jarðarinnar getur fyrst í Þorláks sögu. Þar er 
greint frá jarteinum sem áttu sér stað á bænum árið 1325 og bjó þar þá Snæbjörn nokkur. [Biskupasögur, 
I.bindi, bls. 390]. Jón Bergþórsson hefur verið eigandi Bústaða 1535 en það ár kærði Alexíus ábóti í 
Viðey hann fyrir að hafa „...farit  j ellidáá og haftt klavstvrzins net og eignad bvstodvm fors j ane edvr 
streing.“ [Íslenskt fornbréfasafn. IX.bindi, bls.751-752]. Á Bústöðum fæddist um aldamótin 1500 Núpur 
Jónsson sem ásamt mörgum öðrum stóð að vígi Diðriks af Mynden. Frá þessu segir hann sjálfur í víglýs-
ingarvitnisburði frá 10.nóvember 1539. [Íslenskt fornbréfasafn.  X.bindi, bls. 492].  Í Jarðabók Árna og 
Páls er jarðardýrleikinn óviss og er jörðin í konungseign, hefur orðið það um siðaskipti. Þar var tvíbýli 
og bjó ekkjan Guðrún Hallgrímsdóttir á hálfri og Jón Jónsson á hálfri. Landskuld var sextíu álnir, helm-
ingur hjá hverjum. Leigukúgildi voru tvö Kvikfénaður allrar jarðarinnar var fimm kýr, tveir vetrungar, 
fjórtán lömb, átta ær, fimm sauðir veturgamlir, einn þrevetra foli, einn tvævetra foli og eitt folald, en 
fóðrast gátu á jörðinni ríflega sex kýr. Alls bjuggu á jörðinni átta manns. Mótekja var nægileg og torf-
rista, engjar voru nokkrar en úthagar þröngir og þáðu ábúendur beit af nágrönnum. [Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalíns.  3.bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 275-276].  Ditlev kaupmaður 
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Thomsen keypti Bústaði auk Ártúns um 1837. [Páll Líndal. Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  2. bindi, 
bls.18]. Bæjarstjórn Reykjavíkur keypti jörðina 1898. Búskapur var stundaður á Bústöðum uns byggð 
tók að rísa í Fossvogsdal en árið 1932 var miklum hluta jarðarinnar skipt í ræktunarlönd sem látin voru á 
erfðafestu. (Bústaðablettir). Bæjarhúsin stóðu austast í byggðinni, neðan við Bústaðaveg, andspænis 
gatnamótum Skógargerðis.[Páll Líndal: Reykjavík.  Sögustaður við Sund 1. bindi, bls.108].“(Texti feng-
inn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur). 
 
GK-232:001     Bústaðir     bæjarhóll     bústaður  
„Bæjarhúsin stóðu austast í byggðinni, neðan við Bústaðaveg, andspænis gatnamótum Skógar-

gerðis“  (Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við 
Sund.  1. bindi, bls. 108.)  Samkvæmt óútgefnum 
kortagögnum frá Minjasafni Reykjavíkur var 
bæjarstæði bústaða þar sem nú er útivistarsvæði 
með leikvöllum, mitt á milli Snælands, Seljalands, 
Marklands og Logalands, fyrir neðan sjoppu sem er 
við Bústaðaveg 
Útivistarsvæði í þéttbýli. 
Þar sem um er að ræða óbyggt svæði þá verða að 
teljast einhverjar líkur á að leifar bæjarins sé enn 
að finna undir sverði á þessum slóðum.  Ekki er þó 
ljóst hversu miklu hefur verið raskað við gerð úti-
vistarsvæðisins og telst því bæjarstæðið í ástands-
flokki 2. 
 
 
 

GK-233     Viðey 
„Viðey er stærst eyja í Kollafirði.  Milli Viðeyjar og lands liggur Viðeyjarsund en milli hennar og Geld-
ingarness er Eiðsvík.  Stærð Viðeyjar er röskur 1,5 km2. Viðeyjar er ekki getið í fornsögum en fornleifa-
rannsóknir sem þar hafa farið fram...gefa til kynna að þar hafi byggð verið risin á 10. öld.  Það er ekki 
fyrr en á 12. öld sem á hana er minnst í heimildum og þá vegna ágreinings við Gufunesinga um æðar-
varpið eyjunni sem löngum var mikið og arðsamt.  Á ofanverðri 12. öld er Viðeyjar aftur getið og nú í 
Þorlákssögu þar sem sagt er frá því að Þorlákur biskup helgi (d. 1193) setti þar niður músagang sem olli 
miklum spjöllum á ökrum.  Þá segir einnig frá því að Þorlákur biskup látinn þótti duga vel ef á hann var 
heitið er örn hafði spillt æðarvarpi í eyjunni.  Sennilegt er að kirkja hafi verið risin í Viðey á 12 öld en 
ekki eru beinar heimildir fyrir því.  Árið 1224 keypti Þorvaldur Gissurarson í Hruna (d. 1235), einn af 
helstu höfðingjum landsins og faðir Gissurar jarls, Viðey og beitti hann sér fyrir stofnun klausturs þar 
meið aðstoð Snorra Sturlusonar.  Var klaustur sett þar 1225 en vígt árið eftir og tilheyrði reglu hins 
heilaga Ágústínusar svo sem Þykkvabæjarklaustur þar sem heilagur Þorlákur hafði farið með stjórn.  
Skömmu eftir 1334 varð það Benediktínaklaustur, en aðeins skamma hríð því 1352 verður það aftur 
Ágústínusarklaustur.  Þorvaldur gerðist kanoki eða klausturbróðir þarna.  Var hann skipaður príor til að 
veita klaustrinu forstöðu.  Þess má geta hér að um jól 1267 ákvað Gissur jarl, sonur Þorvaldar, að ganga 
í Viðeyjarklaustur en andaðist áður en það yrði.  Klaustrið var í upphafi heldur tekjulítið en Magnús 
Gissurarson biskup í Skálholti, bróðir Þorvaldar Gissurarsonar, bætti úr og fékk klaustrinu allar biskups-
tekjur af svæðinu milli Botnsár og Hafnarfjarðar; auk þess var á Alþingi gerður máldagi þess efnis að frá 
hverju býli milli Reykjaness og Botnsár, þar sem ostur var gerður, skyldi gjalda einn osthleif til Viðeyjar 
á hverju hausti.  Bræður og kennimenn í Viðey skyldu í staðinn biðja fyrir gjaldendum...Brátt tóku því 
miklar eignir að safnast að klaustrinu, enda eina klaustrið í Sunnlendingafjórðungi, og varð það með 
tíma auðugasta klaustur landsins, átti undir lokin á annað hundrað jarðir, þar á meðal mjög arðsamar 
útvegsjarðir á Suðurnesjum.  Flestar jarðir í núverandi borgarlandi urðu snemma eign 
klaustursins...Klaustrið var eitt mesta fyrirtæki landsins á sinni tíð og hefur þurft mikinn mannafla til að 
sjá um allan rekstur þess, innheimta tekjur og koma afurðum í verð...Forstöðumenn (príorar og ábótar) 
munu hafa verið 20 talsins.  Ráða má af heimildum að sumir þeirra hafi verið fjáraflamenn miklir og 
nokkrir þeirra jafnvel átt í vopnaviðskiptum.  Einna atkvæðamestur ábótanna var Steinmóður Bárðarson 
(d. 1481), dugandi maður og harðskeyttur.  Þegar hann var kominn á gamals aldur, skömmu fyrir 1480, 
átti hann í bardaga við útlendinga í Hafnarfirði þar sem hann var að verja eigur klaustursins og féll sonur 
hans þar.  Ekki var ábóti einlífsmaður; eru synir hans taldir fimm.  Árið 1515 verður Ögmundur Pálsson 
(d. 1541), síðar Skálholtsbiskup, ábóti í Viðey...Ögmundi hefur verið lýst sem hreinum sævíkingi.  Hann 
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hafði m.a. verið formaður á haffæru skipi.  Hann var mikill vexti, rammur að afli, harðfengur og herskár, 
gáfaður vel og fjáraflamaður í besta lagi.  Síðasti ábóti í Viðey var Alexíus Pálsson (d. 1568), frændi 
Ögmundar Pálssonar.  Hann þótti hinn mesti kraftamaður og bjó síðast í Klausturhólum í Árnessýslu.  
Kirkjuskipan Kristjáns konungs III árið 1537 kippti stoðum undan kaþólskri kirkju á Íslandi.  Konungur 
fól hirðstjóra sínum, Claus van der Marwitzen, umboð yfir Viðeyjarklaustri.  Á hvítasunnudagsmorgun 
1539 hélt umboðsmaður hirðstjóra, Dietrich van Minden, ásamt þrettán mönnum öðrum frá Laugarnesi 
til Viðeyjar.  Voru heimamenn með öllu óviðbúnir slíku herhlaupi; voru þeir hraktir og hrjáðir og beittir 
hvers konar ofbeldi en spjöll unnin á eignum.  Komumenn eyðilögðu skjöl og skilríki en rændu því sem 
þeir töldu helst fémætt, bæði búpeningi og gripum.  Meðal annars rændu þeir kirkjuna sem var ein best 
búna kirkja í landinu...Eftir að konungur hafði kastað eign sinni á Viðey var umboðsmanni hirðstjóra, 
Pétri Einarssyni frá Stað á Ölduhrygg, bróður Marteins Skálholtsbiskups sem síðar varð, falin umsjón 
Viðeyjar.  Pétri var mjög umhugað um að afmá allar minjar páfadóms svo sem hann mátti og koma í veg 
fyrir að þar gæti risið aftur klaustur.  Herma sögur að hann hafi látið rífa nokkur hús klaustursins en veitt 
skolpi frá bæjarhúsum í kirkjugarðinn í  vanhelgunarskyni.  Pétur Einarsson hefur verið nefndur Glerau-
Gleraugnapétur því hann notaði gleraugu fyrstur manna hérlendis svo að vitað sé.  Hann lét af umsjón 
Viðeyjar 1547...Gissur Einarsson (d. 1548), hinn fyrsti biskup í lúterskum sið á Íslandi, hafði gengið 
þannig frá því við konung 1542 að stofnaður skyldi lærður skóli í Viðey.  Þetta samkomulag var ekki 
haldið.  Í stað þess var stofnaður skóli í Skálholti 1552 en í Viðey rekið bú á vegum Bessastaðamanna.  
Ekki varð úr því að þarna yrði aðsetur höfuðsmanns eins og komið hafði til greina.  Frá því fyrir siða-
skipti var rekið í Viðey þurfamanna-hæli „hospital“.  Það var flutt í Gufunes 1752.  Í Jarðabókinni frá 
1703 segir meðal annars: „Ábúenda er hjer ekki að greina, því að þetta klaustur hefur um lánga tíma 
verið bú frá Bessastöðum og hospítal til að forsorga þá tólf hospítalslimi, sem kóngl.  Majestat veitir 
uppheldi...landskuld er engin“...Í Jarðabókinni kemur og fram að jörðin hafi verið byggð tvisvar en 
hvorugur ábúenda verið lengur en þrjú ár.  Af lýsingu Jarðabókarinnar má ráða að bæði jörð og hús hafi 
verið í megnri niðurníðslu og hlunnindi alls ekki nýtt.  Meðal annars segir að eggver hafi verið gott, 
„...en er nú að mestu eyðilagt, af því refar eru ekki drepnir sem þörf er“  Um 1750 urðu alger þáttaskil í 
sögu Viðeyjar.  Skúli Magnússon (d. 1794)...hafði verið skipaður landfógeti fyrstur Íslendinga.  Honum 
var ætlað að sitja á Bessastöðum þar sem allt var í niðurníðslu, en hann fór fram á að fá Viðey til ábúðar 
og var á það fallist...Um þetta leyti var og ákveðið að stiftamtmaður skyldi framvegis búa á Íslandi og 
vað að ráði að reisa tórt tveggja hæða hús í Viðey þar sem báðir skildu búa, stiftamtmaður og landfógeti.  
N. Eigtved hirðarkitekt teiknaði húsið.  Hann er kunnur af því að hafa m.a. teiknað konungshöllina, 
Amalíuborg, þar sem þjóðhöfðingjar Dana hafa lengi búið.  Ekki varð af því að nýskipaður stiftamt-
maður flytti til Íslands.  Þar með var fyrirhugað hús orðið óþarflega stórt.  Við því var brugðist með 
þeim hætti að aðeins neðri hæðin var reist, en að öðru leyti var farið að mestu eftir teikningunni.  Smíði 
hússins mun hafa hafist 1753.  Það var hið fyrsta sem byggt var úr steini hér á landi og steinninn tekinn í 
Viðey...Húsið var fullgert 1755 og var þá stærsta hús á Íslandi þótt dregið hafði verið úr stærð þess eins 
og áður segir.  Viðeyjarstofa, eins og húsið hefur jafnan verið nefnt, er nú elsta hús í lögsagnarumdæmi 
Reykjavíkur og jafnframt elsta hús á Íslandi sem enn stendur í upprunalegri mynd.  Þegar Skúli Magnús-
son landfógeti settist að í Viðey stóð enn dálítil kirkja þar í eyjunni, mjög illa farin.  Fékk Skúli heimild 
til að byggja litla steinkirkju hjá Viðeyjarstofu.  Teikningu gerði líklega G.D. Anthon hirðarkitekt og var 
kirkjan vígð 1744.  Viðeyjarkirkja er næstelsta kirkja landsins og í henni er elsta upprunaleg kirkjuinn-
rétting hérlendis...Á þeim rúmlega fjórum áratugum sem Skúli bjó í Viðey breytti hann þessu býli, sem 
var talið í eyði í manntalinu 1703, í mesta höfuðból landsins.  Hann endurvakti æðarvarpið fræga og 
gerði miklar jarðabætur og tilraunir bæði með akuryrkju og skógrækt...Skúli átti löngum öfundsamt í 
Viðey.  Hin upprennandi valdaætt, Stefánungar, litu Viðey hýru auga.  Árið 1793, áður en Skúli lést, 
hafði Ólafur Stephensen stiftamtmaður, sem búið hafði á Innra-Hólmi flust til Viðeyjar...Nokkru síðar 
lést Skúli (1794) og var lagður til hinstu hvílu bak við altarið í Viðeyjarkirkju...Þegar Ólafur Stephensen 
tók við búi í Viðey varð þar stiftamtmannssetur eins og áður hafði verið gert ráð fyrir.  Ólafur stiftamt-
maður bjó við mikla rausn í Viðey til dauðadags árið 1812...Eftir Ólaf stiftamtmann bjó í Viðey sonur 
hans, Magnús dómsstjóri (d. 1833).  Hann keypti Viðey 1817...og rak þar myndarlegan búskap.  Magnús 
var lengi einn mesti valdamaður landsins. Þau voru fá málefni þjóðarinnar sem Magnús Stephensen 
sinnti ekki að meira eða minna leyti.  Hann lagði stund á lögfræði eins og vænda mátti, varð doktor í 
lögum, kynnti sér og ritaði um guðfræði, tónlistamál, matargerð, fræðslumál, margs konar atvinnumál 
og fékkst einnig við skáldskap.  Bókaútgáfa var þó einn merkasti þáttur í starfi hans...Hann flutti prent-
smiðjuna, sem hann hafði umráð yfir og síðast hafði verið að Beitistöðum í Leirársveit, til Viðeyjar 
1819.  Þar var hún til 1844 en var þá flutt til Reykjavíkur.  Magnús Stephensen hvílir í kirkjugarðinum í 
Viðey...Eftir daga Magnúsar bjuggu í Viðey með mikilli rausn hvor fram af öðrum, Ólafur dómsmála-
ritari (d. 1872), sonur hans, og Magnús sonarsonur hans.  Árið 1901 hvarf eyjan úr eigu ættarinnar.  Þá 
hafði Eiríkur Briem prestaskólakennari...eignast hana alla.  Eggert sonur hans, sem um skeið var forseti 
Búnaðarfélags Íslands, tók við búi þar.  Hann rak stórbúskap í Viðey og allmikla mjólkursölu í Reykja-
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vík...Árið 1909 yfirtók hið svokallaða Milljónafélag alla eyjuna en hafði upphaflega sest að árið 1907 á 
austurenda hennar, Sundbakka, og hafið uppbyggingu starfsemi sinnar...Félagið hafði áætlanir á prjón-
unum, bæði um stórbúskap og mikilfenglega útgerð, og voru umsvip þess mikil á árunum 1907-1914.  
Var ráðist í mannvirkjagerð við Sundbakka í þessu skyni.  Reistar voru tvær hafskipabryggjur fyrir stór 
skip; einnig ýmiss konar vinnslu hús í sambandi við útgerðina sem voru tengd innbyrðis með járn-
brautarteinum en þeir lágu einnig um víðlenda fiskireiti sem þarna voru gerðir.  Allmörg hús voru reist 
handa starfsfólki.  Í Viðeyjarstöð, eins og plássið var kallað, voru a.m.k 20 hús, stór og smá.  Það er til 
vitnis um umsvif og stærð Viðeyjarstöðvarinnar í Íslensku þjóðlífi að árin 1907 og 1909 voru borin fram 
frumvörp á Alþingi um löggildingu verslunarstaðar í Viðey, en náðu þó hvorugt skiptið fram að 
ganga...Með tilkomu tveggja  hafskipabryggja í Viðey sköpuðust nýir möguleikar í samgöngumálum við 
Faxaflóa. Hafa verður í huga að í Reykjavík var engin slík aðstaða fyrir hendi.  Skipakomur til eyjar-
innar voru um 370 á ári þegar mest var og flutningar um Viðeyjarhöfn námu um 60 þúsund tonnum á 
ári.  Í kjölfar þessa gerði Sameinaða danska gufuskipafélagið samning við Milljónafélagið þess efnis að 
Viðeyjarstöð yrði umskipunarhöfn þess hér á landi.  Eitt húsanna á stöðinni var í daglegu tali nefnt Sam-
einaða húsið.  Danski flotinn samdi um það að þar yrði kolageymsla fyrir dönsku varðskipin og reisti 
flotinn stórt geymsluhús fyrir þá starfsemi, „Marinershúsið“.  Við olíufélagið DDPA samdist að Við-
eyjarhöfn yrði birgðastöð þess og umskipunarhöfn og þaðan var meginið af ljósmeti Reykvíkinga sel-
flutt í tunnum framan af öldinni til Reykjavíkur.  DDPA reisti bensíntank í Viðey, líklega um miðjan 
þriðja áratuginn, og mun það þá vera sá fyrsti slíkra á landinu.  Má enn sjá undirstöður hans á Sund-
bakka en geymirinn var dreginn í heilu lagi á sjó upp á Akranes sumarið 1953.  Eyjan var fljótlega raf-
lýst frá eigin mótorstöð og strax var reistur þar mikill vatnsgeymir til að sjá skipum, sem lögðust að 
bryggju, fyrir vatni.  Vatnsgeymir þessi er nú notaður á nýstárlegan hátt sem félagsheimili Viðeyinga-
félagsins.  Ýmsar aðrar menjar um Sundbakkaþorp eru enn sýnilegar svo sem húsgrunnar og þó sérstak-
lega bólverkið sem hlaðið var fyrir eyjarendann, og fiskreiturinn sem nú er að gróa upp.  Bæði bryggjur, 
íbúðar og fiskverkunarhús voru rifin og flutt úr eyjunni í upphafi síðari heimsstyrjaldar þegar timbur-
skortur gerði verulega vart við sig...[Milljónafélagið] varð gjaldþrota 1914.  Þá tók Eggert Briem aftur 
við eyjunni að undanskildu því svæði sem tilheyrði sjálfri Viðeyjarstöð en rekstri var haldið áfram í 
stöðinni um tíma á vegum erlendra aðila sem tekið höfðu við eignum Milljónafélagsins.  Skömmu eftir 
1920 keypti svonefnt Kárafélag eignirnar og gerði út togara frá stöðinni og hafði þar ýmiss konar fisk-
vinnslu.  Á þeim tíma munu liðlega 100 manns hafa haft fasta búsetu í Viðey...Árið 1937 seldi Eggert 
Briem sinn hluta í Viðey.  Kaupandi var Engilbert Hafberg kaupmaður, en 1939 keypti svo Stefán 
Stephensen kaupmaður Viðey og var hún nú að nýju í eigu Stephensensættarinar fram til ársins 1983 að 
samningar tókust við Reykjavíkurborg um kaup á eyjunni.  Borgin hafði áður eignast þann hluta Heima-
eyjar þar sem starfsemi Milljónafélagsins var fyrrum og skika af Vesturey.  Ríkið átti frá 1967 12 
hektara skika umhverfis Viðeyjarstofu og kirkjuna.  Í tilefni af tvö hundruð ára afmælis Reykjavíkur-
borgar afhenti ríkið borginni sinn hluta að gjöf árið 1986.  Enn er þó skák í eyjunni í eigu Stephensens-
ættarinnar...Gjöf ríkisins fylgir sú kvöð að borgin ljúki endurbótum á Viðeyjarstofu og 
Kirkju...Búskapur mun endanlega hafa lagst af í Viðey um 1970.  Vorið 1978 var eyjan lögð undir lög-
sagnarumdæmi Reykjavíkur en tilheyrði áður Seltjarnarneshreppi...“(Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögu-
staður við Sund. 3. bindi, bls. 159-171.) 
„Viðey skiptist landfræðilega í tvær eyjar sem tengjast af lágu eiði.  Meginhlutinn er suðausturhlutinn 
sem nefnist Heimaey en hinn hlutinn nefnist Vesturey.  Forn grjótgarður liggur yfir þvera Heimaey, 

austan Heljarkinnar.  Sveinn Pálsson segir í Ferða-
bók sinni: „...Eynni er með görðum skipt í Austur-
ey og Vesturey.  Á Austureynni gengur búpeningur 
á sumrin, en á Vestureynni er túnið og snotrar 
engjar, dálítið þýfðar.  Fyrir norðan túnið er mó-
mýri...“ [Úr bók Eggerts Ólafssonar og Bjarna 
Pálssonar um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752-
1757.]: „Viðey á engan sinn líka sunnanlands.  Þar 
er gnót af kjarnmiklu grasi, og er hægt að fóðra þar 
fjölda kúa, kinda og hesta.  Aragrúi er þar villtra 
fugla, eggjatekja og æðardúnn.  Í fjörunni er krækl-
ingur, og gnót hrognkelsa, flyðru og annarra sjó-
fiska uppi undir landsteinum.  Eyjan liggur upp 
undir landi, innan skerja að kalla má, svo að sjór er 
þar oftast kyrr... “(Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögu-
staður við Sund. 3. bindi, bls. 159-171.) 
 

Mynd 33:  Bæjarstæði Viðeyjar, GK-
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K-233:001     Viðey     bæjarhóll     bústaður  
Bæjarstæði Viðeyjarbæjarins er á miðri eynni vestanverðri og standa Viðeyjarstofa og Viðeyjarkirkja á 
eða við það. 
Í túni. 
Ekki er greinilegur bæjarhóll á staðnum og ekki eru sýnilegar fornleifar á yfirborði (fyrir utan Viðeyjar-
stofu og Viðeyjarkirkju).  Fornleifarannsóknir sem farið hafa fram á bæjarstæðinu hafa þó sýnt að þar er 
þykk mannvistarlög að finna sem ná allt aftur á 10. öld.  Bæjarstæðið hefur orðið fyrir fremur lítilli 
röskun á 20. öld ef undan er skilin niðurgrafin þjónustubygging fyrir norðan Viðeyjarstofu. Ástand 
bæjarstæðisins í Viðey verður því að teljast nokkuð gott og telst það í ástandsflokki 4.  
 
GK-253     Úlfmannsfell (Úlfarsfell) 
Eftirfarandi söguágrip er fengið úr handriti að fornleifaskrá Úlfarsfells eftir Agnesi Stefánsdóttur frá 
07.04.2005 sem er meðal óútgefinna skráningargagna frá Minjasafni Reykjavíkur. Textinn er tekinn upp 
eins og hann kemur fyrir með þeim breytingum þó að vísað er í heimildir á sama hátt og við skráningu 
annarra bæjarstæða Reykjavíkur, þ.e. með fullum titli í stað skammstafanna: „Úlfarsfells er fyrst getið í 
máldaga kirkjunnar á Suður-Reykjum árið 1367: „Þorlakskirkia ad reykium a land ad vlarsfelle. iij. 
kyr“ [Íslenskt fornbréfasafn. III. bindi, bls. 220] og síðan í máldögum sömu kirkju frá 1397 og 1557 
[Íslenskt fornbréfasafn. I. bindi, bls. 268]. Í jarðabók árið 1703 segir um Úlfarsfell: „Kirkjueign bónda-
jarðar Suðurreykja. Ábúandinn Einar Ísleifsson, sem heldur hjer fjelagsbú sitt og systra sinna, og er hann 
eignarmaður til jarðarinnar Suðurreykja, sem þessi jörð, Úlfarsfell fylgir.“ [Jarðabók Árna Magnússonar 
og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 310]. Jörðin var bændaeign árið 1847 og bjó 
á henni einn leiguliði [J. Johnsen.  Jarðatal, bls. 96]. Hún var í ábúð fram á 20. öld, skv. Fasteignabók 
enn í fullri ábúð árið 1938, en hefur verið án ábúðar a.m.k. frá 1958. Síðar var jörðinni skipt í tvennt og 
stofnað nýbýlið Úlfarsfell 2 árin 1972-1973. 1979 var Ragnar Guðlaugsson eigandi að Úlfarsfelli 1 en 
Grímur Norðdahl að nýbýlinu. [Jarðaskrár (1958-1979). Landnám ríkisins hefur tekið saman eftir forða-
gæsluskýrslum og skýrslum hreppstjóra um jarðir í ábúð og eyði] Árið 1938 segir um Úlfarsfell í fast-
eignabók: „Steinhús; tún girt; hlaða 330 rúmm. þurrhey, 36 rúmm. vothey; garðrækt (garðávextir, árs-
meðaltal 19 tunnur); nautgripir 10; sauðfé 70; hross 4.)" [Fasteignabók. Löggilt af fjármálaráðuneytinu 
samkvæmt lögum nr. 3, 6. jan. 1938. Reykjavík 1942-1944.-Landamerkjabók í afsals- og veðmálsbók 
fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu 1890.]“ (Agnes Stefánsdóttir (07. 04.2005) handrit að fornleifaskrá 
Úlfarsfells.  Úr óútgefnum skráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.) 
 
GK-253:001     Úlfmannsfell     bæjarhóll     bústaður  
„Á túnakorti frá 1916 má sjá byggingu í miðju túni, fyrir enda heimreiðarinnar, og er það líklega bærinn 
í Úlfarsfelli."(Texti fenginn úr handriti að fornleifaskrá Úlfarsfells eftir Agnesi Stefánsdóttur frá 
07.04.2005, sem er meðal óútgefinna skráningargagna hjá Minjasafni Reykjavíkur).  Bærinn Úlfarsfell 
er í norðurhlíð Úlfarsárdals um 1,6 km austur frá hinu nýbyggða Úlfarsárhverfi. 
Í túni. 
 „Um er að ræða fjögur samföst hús, aflöng, sem snúa í suðsuðaustur. Eitt þeirra, annað húsið vestan 
megin, er heldur lengra og mjórra en hin og hólfast í tvennt. Skv. kortinu eru þetta hús úr grjóti og torfi 
með standþili jafnt gólfi eða því nær á hlöðum. [Túnakort 1916] Í fasteignabók 1938 er hins vegar talað 
um „steinhús“. [Fasteignabók 1938]“ (Texti fenginn úr handriti að fornleifaskrá Úlfarsfells eftir Agnesi 
Stefánsdóttur frá 07.04.2005, sem er meðal óút-
gefinna skráningargagna hjá Minjasafni Reykja-
víkur.)  Á bæjarstæði Úlfarsfells standa nú þrjú 
sambyggð hús með stafna mót suðvestri.  Vestast 
er steinsteypt íbúðarhús sem byggt var árið 1925.  
Því næst er steinsteypt hlaða og loks steinsteypt 
fjós sem er á grjóthlöðnum sökkli, nú nýtt sem 
hesthús.  Eru húsin greinilega byggð ofaní eða 
utan í bæjarhól sem gengur út úr brekku sem 
hallar mót suðri.  Garður er vestan og norðan við 
íbúðarhúsið og má sjá þar hleðsluleifar.  Einnig 
eru greinilegar tættur norðan við fjósið og loks er 
talsverð grjótdreif (hleðslugrjót?) sunnan við húsin 
í brekkunni.  Byggingar þær sem hér er lýst hafa 
raskað bæjarhólnum nokkuð en þó ekki meira en 
svo að bæjarstæði Úlfarsfells fer í ástandsflokk 3. Mynd 34:  Bæjarstæði Úlfmannsfells/

Úlfarsfells, GK-253:001.  Horft í N. 
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GK-257     Reynisvatn 
„Reynisvatn er býli sem stendur við samnefnt stöðuvatn sunnan Úlfarsár, nokkuð austan Vesturlands-
vegar.  Ekkert er vitað um upphaf byggðar þar en jörðin varð með tímanum konungseign og má ætla að 
hún hafi áður verið eign Viðeyjarklausturs ein og flestar jarðir þar um slóðir.  Jörðin var seld úr eigu 
konungs skömmu fyrir 1850.  Í Jarðabókinni 1703 er m.a. eftirfarandi upplýsingar að finna um Reynis-
vatn: „fóðrast kunna v kýr, x lömb, i hestur; kvikfje það sem meira er lifir á annarstaðar tilfengnum 
heyjum og útigangi...Kvaðir voru miklar og margvíslegar.  Mannslán um vertíð, hestlán til alþingis, dag-
slættir tveir í Viðey, svo að dæmi séu tekin.“  Ábúandi 1703 er skráður Hendrich Benedichtsson og 
virðist ekki hafa riðið feitum hesti frá samskiptum við landsdrottna sína:  „Heidermann [landfógeti] tók 
einu sinni þrjú mannslán eina vertíð, og þar með skipshlut Hendrichs í sama sinn, og hefur Hendrich 
fyrir ekkert þetta hvorki laun nje þökk fengið...var um veturinn...kallaður hestur Hendrichs til reiðar 
suður á Stafnes, þann hest hefur Hendrich síðan aldrei aftur og engin laun þegið“...Í sóknarlýsingu frá 
1855 er jörðin talin „allgóð heyskaparjörð“.  Guðjón Jónsson kaupmaður...átti jörðina um skeið.  Honum 
segist svo frá: „Margrét Zoega hafði átt Kálfakot í Mosfellssveit og rekið þar bú.  Ég hafði eignazt 
Reynisvatn í sömu sveit og ætlaði ég einnig að reka þar dálítinn búskap, enda hefur sveitamaðurinn al-
drei yfirgefið mig til fulls.  Þegar nú Margrét missti Hótel Reykjavík...vildi hún kaupa Reynisvatnið af 
mér  og reka búskap á báðum jörðunum, og seldi ég henni.  Jafnframt gerðist ég ráðsmaður á báðum 
búunum fyrir hana.  Þarna var stórt bú á þeirra tíma mælikvarða:  hundrað fjár, átta hestar og sex til átta 
nautgripir, ennfremur allmörg hænsni.  Þarna var ég til ársins 1917“...Um miðjan þriðja áratuginn hófu 
búskap á Reynisvatni hjónin Ólafur Jónsson múrari (d. 1965) og Þóra Jónsdóttir frá Breiðholti.  Að Ólafi 
látnum hélt Þóra áfram búskap þar fram um 1980.  Borgarsjóður er nú eigandi Reynisvatns, en áður en 
hann eignaðist jörðina höfðu markir skikar verið seldir úr henni og hefur þar risið nokkur sumarbústaða-
byggð.“ (Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  3. bindi, bls. 34-35).   
 
GK-257:001     Reynisvatn     bæjarhóll     bústaður  
Bærinn Reynisvatn fast austan við íbúðahverfið í Grafarholti um 100 m vestur frá Reynisvatni.  Tún 
bæjarins er að mestu óbyggt fyrir utan veiðiskúra sem standa við norðanvert vatnið. Bjarni F. Einarsson 
skráði fornleifar á bæjarstæðinu 1995:  „Ca. 100 m. N frá Reynisvatni eða vestasta hluta þess og 150 m. 
A frá afleggjara og veiðiskúr.  Bæjarhóllinn er efst á grasi vöxnum hól (SA megin í hól) og tún er allt í 
kring.  Afgirt.“ (Bjarni F. Einarsson (1995).   Fornleifaskrá Reykjavíkur, bls.148)  
Í túni í útjaðri þéttbýlis. 
Allmyndarlegur bæjarhóll með rústum er á Reynisvatni og lýsir Bjarni F. Einarsson þeim í skráningu 
sinni 1995:   „Bæjarhóll.  Bæjarröðin liggur SV-A. 
(30 x 25 m.)  Allar fornleifarnar eru grasi grónar og 
skýrar.  Veggir eru all háir miðað við flötina í 
kringum eða ca. 0,5 - 1,5 m. og 1,5 - 2,0 m. Br.  
Alls má greina 5 aðskilin hólf.  Við SV - endann 
stóð hlaða sem var rifinn 1984.  Virðist hún hafa 
verið byggð ofan í gömlu bæjarhúsin.  Á hólfi A eru 
dyr í NA. Á hólfi B og C í SV, en engar sjáanlega á 
D og E.  Þó er líklegt að dyr hafi verið á hólfi D í 
SV inn í hólf E.  Í hólfi E sést í steina (garðlög) í A 
langvegg.  Trúlega samanstendur hólf E af tveimur 
hólfum og hefur þá hlaða sennilega verið í N - 
hlutanum.  Síðustu bæjarhúsin voru rifin á 9. ára-
tugnum."(Bjarni F. Einarsson (1995).   Fornleifa-
skrá Reykjavíkur, bls.148)  Þar sem bæjarhóll 
Reynisvatns er enn ósnortinn og rústir á honum 
ennþá talsvert skýrar, fer bæjarstæði Reynisvatns er 
í ástandsflokki 4. 
 
 
GK-258     Kálfakot 
Eftirfarandi söguágrip er fengið úr óútgefinni fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur frá 
2005, fyrir jörðina Úlfarsá, eftir Sólborgu Unu Pálsdóttur og Önnu Lísu Guðmundsdóttur.  Í texta 
skýrslunnar eru tilvísananúmer í heimildir sem birtar eru í neðanmálsgreinum en hér hefur heimildunum 
verið bætt inní textann innan hornklofa. „Úlfarsá telst vera hluti af víðáttumiklu landnámi Ingólfs Arnar-

Mynd 35:  Bæjarstæði Reynisvatns, GK-
257:001.  Horft í SV. 
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sonar en hann nam land milli Ölfusár og Hvalfjarðar fyrir utan Brynjudalsá. Samkvæmt þessu hefur 
landnám Ingólfs náð yfir alla Gullbringu- og Kjósarsýslu, ef frá er talið svæðið sem liggur milli Brynju-
dalsár og Botnsár, og Árnessýslu vestan við Ölfusá.  Ingólfur gaf svo vinum og vandamönnum er síðar 
komu hluta af landnámi sínu.  [Guðni Jónsson (1936). „Landnám Ingólfs“, bls. 8-9]  Svæðið sem jörðin 
Úlfarsá tilheyrir var því síðar land Þórðar skeggja Hrappssonar en hann hafði fyrst numið land austur í 
Lóni og búið þar í um tíu ár. Þegar Þórður skeggi frétti að öndvegissúlur hans höfðu rekið á land í Leiru-
vogi seldi hann land sitt Úlfljóti sem þekktur var fyrir að hafa komið með lögin til Íslands. Þórður flutti 
svo suður og settist að, með ráði Ingólfs, á svæðinu milli Úlfarsár og Leiruvogs.  [Guðni Jónsson 1936. 
„Landnám Ingólfs“, bls. 16.]   Um siðskiptin urðu þær jarðir sem áður höfðu tilheyrt kirkjunni eign kon-
ungs. Úlfarsá er ekki að finna í fógetareikningum, jarðaskiptabréfum né jarðaskrám kirkjunnar frá 
miðöldum. Jarðarinnar er fyrst getið í jarðabók 1584 og þá undir nafninu Kálfastaðakot og telst jörðin þá 
vera konungseign. En hvernig má það vera? Ólafur Lárusson hefur komið með skýringu á þessu. Hann 
telur víst að jörðin hafi farið undir konung á árunum 1552-1584. Flestar jarðirnar í kringum Kálfakot 
tilheyrðu Viðeyjarklaustri á miðöldum og því nokkuð líklegt að það hafi einnig átt við Kálfakot. Ólafur 
bendir á að algengt hafi verið að bæjarnöfn fengju endinguna „kot“ við það að leggjast í eyði. Jörðin 
hafi því áður heitið Kálfastaðir en það gæti verið afbökun úr enn eldra nafni, Kálfarrstaðir sem sé þá 
dregið af karlmannsnafninu Kálfarr. Hannes Þorsteinsson gerir nafn jarðarinnar einnig að umtalsefni í 
skrifum sínum um 1923. Hann bendir á að jörðin nefnist Kálfastaðakot í jarðabókum frá 1639 og 1696 
„og getur vel verið, að það sé upphaflega heitið, kennt við einhverja Kálfa(r)sstaði (eða Kálfsstaði), en 
nafnið horfið fyrir ævalöngu og Kálfakot komið í staðinn, sem heitijarðarinnar.“  Ólafi Lárussyni finnst 
sennilegt að Kálfastaðir hafi lagst við nágrannajörðina Lambhaga þegar jörðin fór í eyði. Lambhagi til-
heyrði Viðeyjarklaustri og fór svo undir konung og þannig hafi Kálfakot komist undir konungshendur. 
Þegar jörðin var aftur byggð þá var það undir nafninu Kálfastaðakot. Upp úr 1590 er farið að nefna 
jörðina Kálfakot og árið 1927 er jörðin nefnd Úlfarsá.  [Ólafur Lárusson, „Árland“, 71-89.] Samkvæmt 
jarðabókinni 1704 var jörðin þá konungseign. Ábúendur voru tveir, Salbjörg Gunnlaugsdóttir sem bjó á 
helmingi jarðar og Einar Sveinbjörnsson sem bjó á hinum helmingnum. Landskuld af allri jörðinni voru 
xl álnir og skiptist til helminga á milli ábúanda. Landskuld skyldi borgast í fríðu með sama taxta og gilti 
um Helliskot. [ Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 
288.]   Ábúendur skyldu leggja fram við til húsabóta. Kúgildi voru þrjú, eitt og hálft hjá hvorum 
ábúanda. Leigur skyldu borgast í smjöri heim til Bessastaða eða í Viðey eftir því sem fyrirmæli voru.  
Ábúendum bar að yngja upp kúgildin. Á jörðinni voru sömu kvaðir og á Reynisvatni nema hvað hestlán 
varðar en hestlán höfðu ekki verið á kvöð á jörðinni þar sem ábúendur voru svo fátækir að þeir áttu 
annað hvort engan hest eða einn og þá "lítt eður ekki færan, og fóður minnast menn ei að verið hafi kýr 
að fullu." Engjar voru taldar "ærið" litlar, útigangur lakur og landþröng mikil. Kvikfénaður Salbjargar 
voru tvær kýr en Einar var með fjórar kýr, eina kvígu veturgamla, einn hest, sjö ær með lömbum, tvær 
geldar ær, tveir veturgamlir sauðir og einn tvævetur. Talið var að á allri jörðinni gætu fóðrast sex kýr, 10 
lömb og einn hestur. Tveir voru til heimilis hjá Salbjörgu og þrír hjá Einari. Torfskurður til húsagjörðar 
og eldiviðar var talinn nægilegur.  [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gullbringu 
og Kjósarsýsla, bls. 293-294.]  Árið 1882 var jörðin í eigu Jóns Péturssonar „háyfirdómara“ og Tómasar 
Hallgrímssonar „læknaskólakennara“ sem bendir til þess að þá hafi búendur ekki búið á sjálfir jörðinni 
allt árið. Til er landamerkjalýsing frá þessum tíma og hljóðar hún á þessa leið: Vesturhliðin markast af 
línu úr Tjörn sem er að finna í miðjum Þrætumóa í þúfu uppá holtinu sem er beint uppaf, úr þúfunni í 
Leirtjörn og úr Leirtjörninni í Djúpadalsbrún eystri. Þaðan liggur línan í fjallsbrekku vestast í Hákinn og 
þaðan í þúfu uppá Háfjallinu. Norðurhliðin er úr síðastnefndri þúfu, austur í Stórahnjúk og þaðan í Litla-
hnjúk. Austurhliðin er úr Litlahnúk í Mýrdal og úr Mýrdal í fjárborgarbrot niður við ána. Suðurhliðin 
markast að Korpúlfsstaðaá niður í Tjörnina í Þrætumóum. Í landamerkjalýsingunni kemur einnig fram 
að þessari "ábýlisjörð" hafi fylgt frá "ómunatíð" fjórðungur úr eyðijörðinni Óskot en aðrir eigendur að 
því koti hafi verið Þormóðsdalur, Miðdalur og Reynisvatn. Svo stendur að fyrri ábúendur á jörðunni 
(Kálfakot) haft „þar fjenaðarhús sín, óátalið af öllum samyrkingamönnum og hefur mjer [undirritaður 
Guðmundur Jónsson] verið leigt þetta nefnda ítak ásamt aðaljarðarlandinu ...“ [Kálfakoti 30. september 
1886, (Guðmundur Jónsson.) (Landamerkjabók] Í Fasteignamatsbók Kjósarsýslu frá 1918 er jörðin 
nefnd Kálfá en svo innan hornklofa (=rkot) þannig að bæði nöfnin hafa verið þekkt á þeim tíma. Að auki 
virðist nafninu Úlfarsá verið bætt við að aftan og er það líklega gert árið 1930 þegar athugasemdum var 
bætt við bókina. Í matsbókinni kemur fram að jörðin sé norðanvert í Úlfarsdalnum, um 11 km. Frá 
Reykjavík. Eigandi og notandi sé Jón Kristjánsson prófessor í Reykjavík. Jörðin er skattsett 200 krónur. 
Svo virðist sem engin búi á jörðinni á veturna. Tún voru 3,2 teigar, hölluðu til suðurs og tæplega helm-
ingur var sléttaður og taða var um 130 hestburðir. Sáðreitir voru 800 m2 og uppskeran um 12-15 tunnur. 
Útslægjur voru taldar fremur þýfðar en nokkuð samfelldar og mest var af þeim af hafa um 300 hest-
burði. Land var ekki mikið, og fremur rýrt, sunnan í Úlfarsfelli. Tún var girt á tvo vegu, mest var notast 
við þriggja strengja vír en restin var grjótgarður. Aðrir kostir eða ókostir voru "varla teljandi" en mótak 
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talið sæmilegt, vatnsból gott, byggingarefni lélegt og hægt um „túnútfærslu“. Bent er á að foss sé í ánni 
á merkjum og mögulegt væri að veita á slægjublett. Árið 1918 er engin "áhöfn" á jörðinni en talið að 
hún fóðri þrjár kýr og einn vetrung, þrjú hross og 100 fjár. Hvað húsakost varðar var hann metinn á 
1100 krónur en hann samanstóð af timburhúsi í smíðum úr fremur lélegu efni, 4,4x6,9 metið á 500 
krónur, hlaða fyrir 250 metin á 300 krónur, fjós fyrir tólf (sumarfjós) metið á 160 krónur, hesthús fyrir 
fimm metið á 40 krónur. Jarðarbætur voru metnar á 300 krónur og heildarmat var því um 6000. Árið 
1930 var komið nýtt íbúðarhús úr timbri. Hlaða, fjós og íbúðarhús var steypt. Búið að ryðja bílfæra braut 
á jörðinni. Eigandi og ábúandi var Jón Guðnason. [Þskj., Fasteignamatsbók Kjósarsýslu 1919 með 
athugasemdum frá 1930, bls. 102.]  Björn Bjarnason segir svo í riti sínu Sagnir, ljóð o.fl. frá 1931 
Úlfarsá (áður Kálfakot). Þar bjó lengi Guðm. Jónsson á síðari hluta 19. aldar. Síðan hafa ýmsir búið þar, 
sumir eigendur, þar á meðal Margrét (Tómasd.) Zoega. Hún færði bæinn, er var ofarlega í túni, á lítinn 
bala neðst í því. Byggði þar timburh. Og leiddi vatn inn. Það hús var síðar rifið, og byggt annað minna. 
Síðar var annað íbúðarhús byggt við það, en eldra húsið gert að geymslu. Fjós og hlaða er nú steypt.  
Eig. + ábúandi nú Jón Guðnason hefur gert nýrækt allmikla. Túnið að mestu sléttað. Var 3 kúa tún, nú 
10-12. Talsvert sauðfé. Girðingar miklar.  [Björn Bjarnason, Sagnir, ljóð ofl. III, 2.]“ (Sólborg Una Páls-
dóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir (2005).   Fornleifaskráning Úlfarsár, bls. 5-7). 
 
GK-258:001     Kálfakot     bæjarhóll     bústaður  
Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur lýsir staðsetningu eldra bæjarstæðis Úlfarsár í fornleifaskrán-
ingu frá árinu 1980 sem er meðal óútgefinna gagna frá Minjasafni Reykjavíkur: „ „Um 100 m norðnorð-
austan við núverandi íbúðarhús á Úlfarsá. Í miðri grösugri brekku sem veit mót suðri.  [Guðmundur 
Ólafsson. Fornleifaskráning í Mosfellssveit 1980-1982, 19.07.1980.] “(Úr óútgefnum gögnum frá 
Minjasafni Reykjavíkur.) Heimatún Kálfakots/Úlfarsár er fast austan við hið nýja Úlfarsárhverfi og 
hefur það verið látið ósnortið.  Yngra bæjarstæðið er  á sléttum grasbala neðst í suðvesturhorni túnsins 
en hið eldra, það sem hér er skráð, er nokkurn vegin fyrir miðju túninu í grösugri brekku, nánar tiltekið 
um 120 m austur frá íbúðarhúsi nr.44 við Gerðarbrunn í Úlfarsárhverfi.  
Í óræktuðu túni í jaðri þéttbýlis. 
Guðmundur Ólafsson lýsir minjum í túni Kálfakots/Úlfarsár í skráningu sinni frá 1980:„ „a) Þar sem 
gamla bæjarstæðið var er nú kartöflugarður og lítið sýnilegt á yfirborði jarðar. Bærinn nær þó sennilega 
dálítið út fyrir kartöflugarðinn. Svæðið verður ekki afmarkað með vissu.(b) Um 20 m norðvestan við 
bæjarstæðið er dálítil hola 2x2 m í þvermál og hlaðnir torfveggir í kring. Holan er rúmur hálfur meter á 
dýpt. Hún er upp af svonefndum eiturbrekkum eða álagabrekkum sem bannhelgi hvílir á og ekki má slá. 
Sennilega er þetta gömul kartöflugeymsla.(c) Önnur rúst er efst uppi á hólnum um 50 m norður af gamla 
bæjarstæðinu Stærð hennar er hin sama og 
holunnar (b) eða um 2x2 m að innanmáli. 
Veggirnir eru um 1 m að þykkt og um 40 cm háir 
úr torfi og grjóti.  [Guðmundur Ólafsson. Forn-
leifaskráning í Mosfellssveit 1980-1982, 
19.07.1980.]“  Bæjarhóllinn er utan í grösugri 
brekku sem veit mót suðri .  Er hóllinn nokkuð 
myndarlegur, líklega um 30 x 30 m að stærð.  Efst 
á honum er kálgarður en fyrir sunnan hann má sjá 
móta fyrir eldri tóftum.  Heimatún Úlfarsár/
Kálfakots og þær er svo til ósnortið og eru ekki 
horfur á að það og þær minjar sem þar er að finna 
verði fyrir röskun í náinni framtíð.  Bæjarhóllinn 
sjálfur virðist hafa orðið fyrir lítilli röskun í 
gegnum tíðina ef frá er talin bygging kálgarðsins 
efst á honum.  Fer þetta bæjarstæði því í ástands-
flokk 4. 
 
 
GK-259     Lambhagi 
Eftirfarandi söguágrip er fengið úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 112 eftir Sól-
borgu Unu Pálsdóttur fyrir jörðina Lambhaga í Reykjavík. Textinn er tekinn beint upp fyrir utan það að í 
skýrslu eru tilvísananúmer inni í texta sem vísa á heimildir neðanmáls, en hér er sá háttur á að 
heimildirnar eru birtar innan hornklofa á viðeigandi stað í textanum:  „Lambhagi telst vera hluti af 
víðáttumiklu landnámi Ingólfs Arnarsonar en hann nam land milli Ölfusár og Hvalfjarðar fyrir utan 
Brynjudalsá. „Hefir því landnám hans náð yfir alla Gullbringu- og Kjósarsýslu, að undan skilinni sneið 

Mynd 36:  Bæjarstæði Kálfakots/Úlfarsár, 
GK-258:001.  Horft í SV. 
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þeirri af Kjósarsýslu, er liggur milli Brynjudalsár og Botnsár, og Árnessýslu vestan Ölfusár.“ [Guðni 
Jónsson, „Landnám Ingólfs“, bls. 8]. Ingólfur gat ekki nytjað allt þetta land og ætlaði sér eflaust það 
aldrei heldur vildi hann líklega „geta miðlað öðrum af landi sínu, vinum sínum og frændum, er hann 
gat átt von á, að síðar myndi leggja leið sína til Íslands.“ [Guðni Jónsson, „Landnám Ingólfs“, 9]. 
Svæðið sem Lambhagi tilheyrir var því síðar land Þórðar skeggja Hrappssonar en hann hafði fyrst 
numið land austur í Lóni og búið þar í um tíu ár. „Þá frétti hann, að öndvegissúlur hans höfðu rekið á 
land fyrir neðan heiði í Leiruvogi. Seldi hann þá lönd sín Úlfljóti, er lögin hafði út til Íslands, en réðst 
sjálfur suður og nam land með ráði Ingólfs og í hans landnámi á milli Úlfarsár og Leiruvogs. Hann bjó 
á Skeggjastöðum.“ [Guðni Jónsson, „Landnám Ingólfs“, 16].  Finna má nafn jarðarinnar í skrá, tíma-
sett frá 1395, um jarðir þær sem fóru undir Viðeyjarklaustur eftir að Páll ábóti kom til Viðeyjar 
[Íslenskt Fornbréfasafn. III. bindi, bls. 598]. Virðist Lambhagi hafa „orðið eign Viðeyjarklausturs á 
tímabilinu 1378-1395 og konungseign við siðaskipti.“ [Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund.  
2. bindi, 109].  Lambhagi er nefndur í fógetareikningi frá 1547- 
1548 en þar stendur að með Lambhaga hafi verið v leigukjör, landskyld 15 aurar „ij lege vj fórenger 
smór dt. her er ij foder en ij ar gammell nódt oc iiij lammb oc aff foder en 3 ar gammell nód oc iiij 
lamm oc ij landskyldt j ar gamlle quege for xl alner oc j thónde [112] óll for xx allner oc fich Thume v 
óre ij formandskop for en seereng ij Gróthen.“ [Íslenskt fornbréfasafn.  XII. bindi. bls. 111-112]. Aftur 
kemur Lambhagi fyrir í fógetareikningum 1548-1549 en þar stendur „mett Lambage v legekiór. land-
skyldt xv aure. ij lege vj fórenger smór dt. her er ij foder en ar gammle nód oc en kalff oc aff foder en 2 
ar gammell nód oc en argammell nód oc ij landskyldt en argammell quege for xl alner oc quithet ieg 
hans formanndskop xl alner for en sexereng ij Grothen oc quithet ieg x alner for a bordt.“ [Íslenskt 
fornbréfasafn.  XII. bindi, bls. 138]. Í fógetareikningum 1549- 
1550 stendur um Lambhaga „v kiór landskyldt xv aurer ij lege i vet smór etc. her ij foder 2 nód h[u]er 
ar gammell oc quithet ieg xl alner for formandskop j Gróten oc er thene iórd forberet met en ko. oc en 
foer med lamb ij en lege etc.“ [Íslenskt fornbréfasafn.  XII. bindi, bls. 153]. Í fógetareikningi frá 1550 
stendur á sömu leið að „mett Lambage v kiór landskyldt xv óre ij lege j vet smór etc. her er ij foder ij 
nód huer ar gammell oc quithet ieg xl alner met hanem for formandskop foor en [173] sexerenng oc en 
ar gammel quege for xl alner etc. oc ij bodsorer for x alner oc en foer met lammb etc.“ [Íslenskt forn-
bréfasafn.  XII. bindi, bls. 172-173]. Í fógetareikningi frá 1552 kemur fram að „mett Lamhage v quil-
ler. landskildtt xv órer. ij leger j vett smór. dt. haffuer hand foritt en ko ij tho leger. opbett j quille for 
en lege. och ij landskild en aarsgamell quie for xl olnner och iij faar huertt ett aars gamellth och en 
halhft tonde óll. dt." En einnig stendur þar "Jtem togh iegh ett quille ffraa Lamhage sem icke vor bógtt 
med gaaren oc togh iegh thet tiill klosters ijgen.“ [Íslenskt fornbréfasafn.  XII. bindi, bls. 398]. Í hluta-
bók eða sjávarútgerðarreikningi Eggerts fógeta Hannessonar sem tímasett hefur verið milli 1551 og 
1552 stendur „Jtem solde iegh Herman ij Lambagh aff thet wernningsklede ij alnne for xiiij fiske-
.“ [Íslenskt fornbréfasafn.  XII. bindi, bls. 433].  Í jarðarbók Árna Magnússonar og Páls Vídalín segir 
að jörðin sé konungsjörð, landskuld sé lxl álnir og betalist með fríðu, „hvör ær á xviij alin og sauðir ut 
supra heim til Bessastaða eður Viðeyjar hvort sem tilsagt er." Ábúandinn sem var einn, skyldi halda 
við húsunum. Leigukúgildi voru iiii og skyldu betalast með smjöri til Bessastaða eða Viðeyjar. 
"Kúgildin uppýngir ábúandinn.“ Kvaðir voru þær sömu og á Kálfakoti en þar segir „Kvaðir allar sem 
um Reynisvatn greinir, nema hvað hestlán hafa ei af þessari jörðu kölluð verið jafnmikil síðan 
ábúendur voru so fátækir, að þeir áttu annaðhvort öngvan hest eður einn, og hann lítt eður ekki færan, 
og fóður minnast menn ei að verið hafi kýr að fullu.“ Við Reynisvatn segir aftur á móti að kvaðir „eru 
mannslán um vertíð, betalast með fiskavætt, ef ei er goldið.“ Hestlán til alþingis árlega og nokkrum 
sinnum þar fyrir utan fyrir ýmis erindi. „Dagslættir í Viðey tveir, leysast með 10 fiskum í kaupstað 
hvor. Hríshestar tveir, leysist með 5 fiskum í kaupstað hvor um sig. Deigulmór til Bessastaða einn eður 
tvo hesta, stundum hvört ár, stundum annaðhvort. Torfskurður til eldiviðar ... Að flytja lax frá Elliðaám 
til Bessastaða, þá veiðir var mikil, ljet bóndinn mann og hest með kláfum, reipum og reiðskap; síðan 
laxveiðin minkaði hefur þessi kvöð aldrei kölluð verið, og ekki í hennar stað og ekki eldiviðar torf-
skurður í næstu tvö ár.“ Aðrar kvaðir voru nokkuð mismunandi eftir því hver var í embætti. Á Lamb-
haga var útigangur talinn mjög slæmur og „verður hestum á vetrardag burt að koma.“ Kvikfénaður var 
sex kýr, tvö naut tvævetur, tvær kvígur veturgamlar, átta ær, þrír sauðir tvævetur, tveir þrívetur og átta 
veturgamlir, átta lömb, einn hestur, tvö hross, tveir folar, annar tvævetur, annar þrívetur. Talið er að 
þarna geti fóðrast sex kýr og átta lömb. Heimilismenn eru átta. „Mótak brúkar jörðin til eldiviðar nægi-
legt.“ Vatnsból var talið stórerfitt um vetur og mjög snjóasamt. Landþröng. Jörðin hafði selstöðu að 
fornu í Stardal. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, 
bls.  292-295]. Samkvæmt Jarðatali Johnsens frá 1847 var Lambhagi konungsjörð, dýrleiki var metinn 
á 15 hundruð, landskuld var 0,90, kúgildi 4 og ábúandi einn leiguliði. [J. Johnsen, Jarðatal, bls. 96].  
Um aldamótin bjó á Lambhaga Kári Loftsson en "í hans tíð brann nokkuð af bænum, og var þá breytt 
húsaskipan, gerður timburbær járnvarinn. Er nú bygging notuð enn, þó léleg sé" skrifar Björn Bjarna-
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son árið 1931.[Björn Bjarnason, Sagnir, ljóð ofl. III, bls.2.] Thor Jensen keypti jörðina árið 1925 af 
ríkissjóði fyrir 20.000 krónur og nýtti þann hluta jarðarinnar sem var norðan þjóðvegar fyrir Korpúlfs-
staði. Þegar Reykjavíkurbær keypti Korpúlfsstaði árið 1942 af Thor Jensen fylgdu nokkrar jarðir í hans 
eigu með í kaupunum, þar á meðal Lambhagi. Þetta svæði varð svo formlega hluti af Reykjavík árið 
1943.  [Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund.  2. bindi, bls. 105, 109. - Björn Bjarnason, 
Sagnir, ljóð ofl. III, bls. 2] .Á Lambhaga hefur búskapur líklega lagst af eftir að Sigurður Guðnason 
flytur þaðan um 1935, alla vega er einungis rústir þar að finna árið 1945 þegar Benedikt Gunnarsson 
teiknar upp kort af hluta jarðarinnar.[ Sigurður Guðnason Örnefnaskrá Lambhaga í Kjósarsýslu. 
Athugasemdir og viðbætur við handrit Ara Gíslasonar. -Lambhagi í Mosfellssveit. Kort gert af 
Benedikt Gunnarssyni. Desember 1945. Varðveitt hjá Mælingadeild Reykjavíkurborgar.]“  (Sólborg 
Una Pálsdóttir 2004.  Fornleifaskráning Jarðarinnar Lambhaga í Reykjavík.  Minjasafn Reykjavíkur.  
Skýrsla nr. 112, bls. 7-8) 
 
GK-259:001     Lambhagi     bæjarhóll     bústaður  
Í skýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 112., eftir Sólborgu Unu Pálsdóttur, segir um staðsetningu 
bæjarins Lambhaga: „Samkvæmt dönsku korti sem gert var um 1909 (herforingjakortin svokölluðu) 
var Lambhagi rétt austan við Vesturlandsveg þar sem brú lág yfir Úlfarsá (Korpúlfsstaðaá). Þetta kort 
var endurskoðað 1929 og 1936, og þar er staðsetning á sama máta. Samkvæmt þessum kortum og svo 
túnakorti frá 1916 liggur jörðin á milli mýri við Úlfarsá, sunnan við bæinn, og melholts norðan við 
bæinn sem er kallaður, samkvæmt örnefnaskrá, Lambhagamelur. Samkvæmt túnakorti frá 1916 lá bú-
staðurinn í miðju heimatúni...  Út frá upplýsing af kortum frá fyrra hluta 20. aldar og örnefnaskrám þá 
má telja víst að Lambhagi hafi staðið þar sem nú eru gróðurstöðvar. Ekki er að sjá neinar fornleifar á 
þessu svæði á loftmyndum sem teknar voru árið 2001 og 2002." (Sólborg Una Pálsdóttir 2004.  Forn-
leifaskráning Jarðarinnar Lambhaga í Reykjavík.  Minjasafn Reykjavíkur.  Skýrsla nr. 112, bls. 8) 
Samkvæmt fornleifakorti í skýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 112 virðist bæjarstæði Lambhaga hafa 
verið þar sem er malarplan fyrir framan verkstæðishús, tengt gámaplani í Lambhagahverfi. 
Í þéttbýli á svæði þar sem er bæði íbúðabyggð og gróðurstöðvar. 

Ekki sést til minja á bæjarstæði Lambhaga en 
Sólborg Una Pálsdóttir lýsir byggingum, út frá 
túnakorti frá 1916, á eftirfarandi hátt í skýrslu 
sinni frá 2004: „[Bærinn] hefur líklega verið með 
fjórum burstum og snúið norðvestur - suðaustur. 
Ef talið er frá SV þá er fyrsti hlutinn lítill (4 x 4 
m) og gæti verið smiðja eða lítil skemma. Því 
nærst kemur stærsti hlutinn, 6 x 9 m.  Þriðji hlut-
inn var 4 x 8 m og sá fjórði og sá síðasti 5 x 6 
metrar. Kálgarðurinn lá svo suðvestan við bæ-
inn.“ (Sólborg Una Pálsdóttir 2004.  Fornleifa-
skráning Jarðarinnar Lambhaga í Reykjavík.  
Minjasafn Reykjavíkur.  Skýrsla nr. 112, bls. 8).  
Þótt engar minjar séu nú sýnilegar á staðnum er 
þó hugsanlegt   að einhverjar leifar frá bænum sé 
að finna undir áðurnefndu malarplani.  Fer þetta 
bæjarstæði því í ástandsflokk 2. 
 

GK-260     Gröf (Suður-Gröf) 
Eftirfarandi söguágrip er fengið úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  
Textinn er tekinn beint upp fyrir utan það að í skýrslu eru tilvísananúmer inni í texta sem vísa á 
heimildir neðanmáls, en hér er sá háttur á að heimildirnar eru birtar innan hornklofa á viðeigandi stað í 
textanum:  „Jarðarinnar Grafar mun fyrst getið í máldaga Maríukirkju á Bessastöðum sem settur er til 
ársins 1352. Þá átti kirkjan „...gelldfiar rekstur j grafarlannd  j lambatungur.“ [Íslenskt fornbréfasafn.  
III. bindi, bls. 69], en ekki sést hver hefur verið eigandi jarðarinnar. Gröf er komin í eigu Viðeyjar-
klausturs 1395. Þá var gerð skrá um kvikfé og leigumála á jörðum klaustursins og var leiga Grafar „...j. 
dc. ok. xij. alner.“ [Íslenskt fornbréfasafn. III. bindi, bls. 597]. Gröf virðist hafa verið í einkaeign þar til 
í byrjun 16. aldar, því þann 5. september 1503 seldu Guðmundur Þórarinsson og Ingibjörg Jónsdóttir 
Árna ábóta jörðina fyrir fjórtán hundruð í lausafé og kvittuðu um andviðrið. Þann 10. desember sama 
ár (1503) var í Viðey gert skiptabréf Árna ábóta annars vegar og Halldórs Brynjólfssonar hins vegar 
(Halldór var tengdasonur Árna, [sjá Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til árs-
loka 1940, II.bindi, bls. 246-7], á jörðunum Strönd í Hvolhreppi og Gröf í Mosfellssveit. Þar með var 

Mynd 37:  Bæjarstæði Lambhaga, GK-
259:001.  Horft í NA. 
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Gröf aftur komin í einkaeign. Ekki eru heimildir fyrir því hvenær Halldór seldi jörðina, en hann var 
nefndur hinn auðgi og hafði mikið umleikis. Svo mikið er víst að jörðin hefur aftur orðið klausturjörð á 
tímabilinu 1503- um 1545 og hélst svo þar til klausturjarðir runnu til konungs um siðaskipti. Á þeim 
tímum er jarðarinnar svo getið í fógetareikningum Bessastaðamanna á árunum 1547-1552 [sbr. Íslenskt 
fornbréfasafn. XII. bindi, bls. 111, 137, 152, 172, og 399].   Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalíns 1703 er konungur talinn eigandi, en ábúandi er Einar Þórðarson. Leiga var greidd konungi í 
smjöri til  Bessastaða. Kvaðir um mannslán, hestlán til Þingvalla og annarra staða, jafnvel stundum 
norður í land og í ýmsar áttir. Skila átti tveimur dagsláttum, tveimur  hríshestum og einum eða tveimur 
móhestum. Skera átti torf, flytja lax úr Elliðaánum, sjá um skipaferðir, sækja timbur til Þingvalla, hús-
störf á  Bessastöðum og fleira. Engjar jarðarinnar voru mjög litlar. Kvikfénaður er skráður 6 kýr, 1 kvíga 
tvævetur, 8 ær með lömbum og 4 hestar. Heimilismenn eru  skráðir 10. Kostir jarðarinnar eru taldir litlir. 
Hjáleigur eru taldar tvær,  það eru Grafarkot sem byggðist upp þá fyrir 50 árum og hét hugsanlega  Hol-
ltsstaðir áður og hjáleigan Oddageirsnes  sem er búin að vera eyðijörð í allra manna minni. [Jarðabók 
Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 296] Litlum sögum fer 
af jörðinni en skömmu fyrir 1840 er hún seld eins og flestar  konungsjarðir á þessum slóðum. Gröf var 
mjög landstór jörð. Framan af öldinni bjó í Grafarholti bændahöfðinginn Björn Bjarnason hreppstjóri  
og um skeið alþingismaður, fróðleiksmaður mikill, en sérkennilegur í mörgu.  Árið 1943 var jörðin 
Grafarholt lögð undir Reykjavík samkvæmt lögum og  meginhluti hennar síðan tekin eignarnámi 1944. 
[Páll Líndal.  Reykjavík Sögustaður við Sund, 1. bindi, bls. 161]“ (Texti fenginn úr óútgefnum gögnum 
frá Minjasafni Reykjavíkur).   
 
GK-260:001     Gröf (Suður-Gröf)     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnum gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur þar sem vitnað er beint í 
Örnefnaskrá Grafarholts. „ „Gröf og Grafarkot hétu tvær jarðir í Mosfellssveit. Árið 1907 var bærinn 
fluttur austur fyrir túnið í Gröf undir holt það austanvert, sem heitir Grafarholt, og fékk bærinn sama 
nafn og holtið.  Bær þessi er austur frá vog þeim, sem heitir Grafarvogur. Ofan við veginn, upp frá bæ er 
nefnt Holtsendi. Það er vesturendinn á hæðinni Grafarholti. Norðan Grafar heitir Klofningur. Það er 
lægð, sem liggur upp frá gilinu milli 
bæjanna.“ [Ari Gíslason. Örnefnaskrá yfir Grafar-
holt].“ (Texti úr óútgefnum gögnum frá Minja-
safni Reykjavíkur).  Eldra bæjarstæði Grafar er 
fast norðan við heimagrafreit sem er innan túns 
sem er nýtt frá tilraunabúinu á Keldum (GK-
264:001) skammt vestan við veginn að Keldum.  
Heimagrafreiturinn og bæjarrústirnar sjást vel frá 
veginum. 
Í ræktuðu túni. 
Um er að ræða bæjarhól með einni rúst. Rústin 
skiptist í 3 hólf og standa veggir hennar nokkuð 
vel (ná um 1,3 m hæð).  Hún er um 15 x10 m að 
stærð.  Sökum ágætrar varðveislu rústarinnar og 
að enginn sýnileg röskun virðist hafa orðið á 
bæjarhólnum, þá fer bæjarstæði Grafar í ástands-
flokk 4.  
 
GK-260:028     Oddagerði     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnum skýrsludrögum um fornleifaskráningu Norðlingaholts. Í frum-
textanum eru tilvísananúmer í textanum sem vísa í heimildir sem birtar eru neðanmáls.  Hér er sá háttur 
hafður á að heimildirnar eru settar inn í textann innan hornklofa.  „Í jarðabókinni segir: „Oddageirsnes, 
forn eyðijörð og hefur í auðn verið það fram yfir allra þeirra manna minni, sem nú eru á lífi. Dýrleikann 
veit engin maður. Eigandinn er kóngl. Majestat. Landskuld er engin og hefur aldrei verið í manna minni, 
en grasnautn til beitar og slægna brúkar nú bæði Grafar ábúendur og Árbæjar; meina menn ómögulega 
aftur að byggja fyrir því að tún öll sem að fornu verið hafa, eru uppblásin og komin í mosa, en engi 
mjög lítið og landþröng mikil.“ [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 3. bindi.  Gullbringu- og 
Kjósarsýsla, bls. 296]  Í örnefnaskrá Björns Bjarnarsona segir: „Þar [á Norðlingaholti] voru margir götu-
troðningar. Þá er Oddgerðisnes. Þar var byggð, og eru rústirnar suðvestan undir Skyggningum, sem fyrr 
er getið.“ [Ari Gíslason. Örnefnaskrá  yfir Grafarholt, bls. 14.]  „Nú er hluti þess svæðis, sem ýmist hét 
Oddgerðisnes, Oddageirsnes, Oddi eða Bugðunes, undir vatni.“ [Björn Bjarnarson. Örnefnaskrá  yfir 
Grafarholt, bls. 22.] „Frá Klapparholtsmóum gengur þarna mishæðóttur Lyngmóahryggur suður í flat-
lendið, sem Elliðavatnsengjar eru á, og beygist Bugða fyrir hann, rennur meðfram honum og myndar 

Mynd 38:  Bæjarstæði Grafar/Suður-Grafar, 
GK-260:001.  Horft í VSV. 
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þannig langt og eigi breitt nes eða odda. Syðst í 
oddanum er stór hóll eða holt, en í lægð norðan við 
hann hefur bær verið og fleiri byggingar. Eru þær 
rústir mjög fornlegar. Vestur frá þessu aðalnesi 
gengur lítið nes, slægnablettur, sem enn er nefnt 
Oddagerðisnes. [Á því byggði Benedikt heitinn 
Sveinsson í fyrstu flóðastíflu sína til að veita á 
Elliðavatnsengjarnar, en hún sprakk og braut um 
leið af nesinu; var svo byggt ofar.] Þvert yfir nesið 
er afar forn girðing, frá Bugðu austan við Skyggnir 
inn, vestur yfir norðanvert við hann, lítið eitt á ská 
til norðurs vestur í ána aftur fyrir norðan Odda-
gerðisnes. Bæjarrústirnar standa suðvestan undir 
Skyggningum upp frá Oddagerðisnesi. Er líklegast 
að býlið hafi heitið Oddagerði [af garðinum yfir 
Oddann?], og hefi ég hér ritað örnefnin að nokkru 
leyti samkvæmt því. Mannvirkin þarna eru jafn-

fornleg eins og á þingstaðnum við Elliðavatn“ [Björn Bjarnarson. Örnefnaskrá  yfir Grafarholt, bls. 
31.]...Um 10 m vestur af íbúðarhúsi við Norðlingabraut, Víðivelli, og 20 m austur af Elliðavatni. Suð-
vestan undir hól við grösugan hvamm. Rústin er á lóðamörkum.“ (Drög að fornleifaskrá Norðlingaholts, 
bls. 4-5.  Er meðal óútgefinna gagna hjá Minjasafni Reykjavíkur.).  Rétt er að umrædd rúst í Oddagerði 
er á lóðamörkum, vestur af íbúðarhúsinu Víðivöllum sem er nr. 20 við Norðlingabraut.  Fjarlægð frá 
húsinu er þó nær því að vera 20 m en fjarlægð austur frá Elliðavatni er um 30 m. 
Þýft graslendi í aflíðandi brekku. 
Eftirfarandi minjalýsing frá Oddagerði er úr Fornleifaskrá Reykjavíkur frá 1995 eftir Bjarna F. Einars-
son: „Rúst.  6 x 6 m. (A - V). Veggir úr torfi, 2,0 - 2,5 m. Br og 0,3 - 0,4 m. H.A - endi er horfinn sökum 
húsa- og garðsgerðar. Girðing gengur yfir rústina, og skilur að óhreyft og hreyft. Rústin er mjög vaxin 
grasi.  Á svæðinu, allt um kring eru ummerki um matjurtagarða af ýmsu tagi.“ (Bjarni F. Einarsson 
(1995).  Fornleifaskrá Reykjavíkur, bls. 77.)  Bæjarstæði Oddagerðis er nokkuð raskað af völdum kál-
garða sem hlaðnir hafa verið á því og enn sést til.  Einnig hefur hluti þess, að ,austanverðu, lent undir 
trjárækt,  umhverfis lóð Víðivalla (Norðlingabraut 20), en húsið var byggt 1961.  Eru nú há grenitré yfir 
hluta bæjarstæðisins að austanverðu.  Ein fornleg rúst er sýnileg á svæðinu (sjá lýsingu hér að framan), 
en austan við hana eru svo greinilegir síðari tíma kálgarðar.  Kálgarðarnir eru á dálitlum hól sem getur 
bent til þess að þar geti verið eldri rústir undir.  Þrátt fyrir þá röskun sem lýst var hér að framan þá eru 
nokkrar líkur á að frekari leifar Oddagerðisbæjarins sé enn að finna undir sverði á þessum slóðum.  Fer 
bæjarstæði Oddagerðis því í ástandsflokk 3, en í neðrimörk hans þó. 
 
GK-261     Grafarkot 
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur. Text-
inn er tekinn upp eins og hann kemur fyrir með þeim breytingum þó að vísað er í heimildir á sama hátt 
og við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur, þ.e. með fullum titli í stað skammstafanna: „Um 
Grafarkot segir í Á.M.: „Byggð upp að nýju fyrir 50 árum, þar menn meina, að forn eyðijörd verið hafi 
og hún fyrir svo löngum tíma í audn komin, að fæstir vita, hvað hún yhafi til forna köllud verid; eftir 
sögn eins gamals manns, þykjast nokkrir heyrt hafa, að þessi jörd hafi heitið að fornu Holtas-
tadir.“ [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 296] 
Fornu rústirnar eru miklar um sig. Túnið hefur verið mikið stærra fyrrum og girt, en utan við það afar 
fornir (alsokknir) garðar og fjárbyrgi. Borgir og byrgi hafa verið víða hér, enda ætið fremur á beit en 
gjöf að byggja fyrir sauðfé. [Björn Bjarnason.  Örnefnaskrá yfir Grafarholt.]“(Texti úr óútgefnum forn-
leifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.)  
 
GK-261:001     Grafarkot     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi texti er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur: „Svo er 
Steinabrekka, sem er sunnan í Grafarholtinu, austar við Grafarkot. Þar var býli sem hét Grafarkot. ... .Þar 
sunnan í Grafarholti er Grafarkot ... Þar er elzta byggðin og hét það Holtastaðir. Þar voru tættur, sem 
búið er að slétta.“ [Ari Gíslason.  Örnefnaskrá yfir Grafarholt.] "Fyrir austan Kotsmýri var Grafarkot. 
Kotið stóð á hól sem nefndur er Kothóll ... Fornu rústirnar eru miklar um sig. Túnið hefur verið mikið 
stærra fyrrum og girt, en utan við það afar fornir (alsokknir) garðar og fjárbyrgi. Borgir og byrgi hafa 
víða verið hér, enda ætið fremur á beit en gjöf að byggja fyrir sauðfé.“ [Björn Bjarnason.  Örnefnaskrá 
yfir Grafarholt.].“ (Texti fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur) 

Mynd 39:  Bæjarstæði Oddagerðis í landi 
Grafar, GK-260:028.  Horft í A. 
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Bjarni F. Einarsson lýsir staðsetningu Grafarkots í 
Fornleifaskrá Reykjavíkur frá 1995.  „50 m. SV af 
veg (að gólfskála Gólfklúbbs Reykjavíkur). Á hól 
(Kotahól) í haga.“ (Bjarni F. Einarsson (1995).  
Fornleifaskrá Reykjavíkur, bls. 51.) Bæjarstæði 
grafarkots er innan Golfvallar Golfklúbbs Reykja-
víkur. 
Á útivistarsvæði (Golfvelli) í þéttbýli. 
Bæjarhóll Grafarkots er enn vel sýnilegur og eru 
rústir einnig nokkuð greinilegar á honum.  Hesthús 
var reist á 20. öld í einni tóftinni og voru veggir 
hennar nýttir við þá framkvæmd.  Er hesthúsið enn 
uppistandandi, þótt ástand þess sé bagalegt.  
Bjarni F. Einarsson lýsir minjum á bæjarstæðinu á 
eftirfarandi hátt í Fornleifaskrá Reykjavíkur frá 
1995: "Bæjarhóll. Fornleifarnar samanstanda af 5 
hlutum u.þ.b. 48 x 14 m. (NNV- SSV). Bæjarrústir 
9 x 7 m. (NNV - SSA). Veggir úr torfi og grjóti, 1,0 - 1,5 m. Br og 0,2 - 0,5 m. H. Engir veggir á V - 
hlið. Garðlög sjást á innanverðum N - og S - hliðum. Við A - hluta  standa tvö gripahús, og hefur líklega 
verið tekið úr A - hluta fornleifanna, og er annað trúlega byggt eftir fyrstu skráningu. 26 m SSV af 
bæjarrúst er: Rúst 5 x 3,5 m. (SSV - NNA). Veggir úr torfi, 1,0 - 1,5 m. Br og 0,3 - 0,6 m. H.  Dyr í 
NNA.5 m. í NV af bæjarrúst er: Jarðhús. 4 x 3 m. (NA - SV). Nánast hringlaga, veggir ekki sjáanlegir, 
en gröfturinn inn í hólinn greinilegur. Nokkuð fallið saman.  13 m. NNV af jarðhýsi er:Stallur. Ca 40 m. 
L og ca. 0,4  m. H. L - laga. Stallurinn liggur/lá umhverfis bæjarhólinn. Við N - enda hans hefur mat-
jurtagarður (nú ógreinilegur) verið lagður, og þá skorið úr stallinum.  24 m NV af stalli er: Brunnur. 1,7 
x 0,7 m. (N - S) og 1,0 m. djúpur. Umhverfis opið er veggur úr torfi og grjóti, 1,0 m. Br  og 0,2 m. H. 
Brunnurinn er hruninn. 36 m. NA af brunni er: Ræsi.24 m. L (NNV - SSA) og 1,0 - 1,5 m. Br. Ræsið er 
klætt  0,3 - 0,6 m. stórum steinum. Garðurinn er siginn niður og er nú í hæð við yfirborð. Aðrar upplýs-
ingar: Ástand fornleifanna var lélegt við vettvangsathugun 1982. Voru þær flokkaðar í B-flokk Þjms. 
Ástand hefur versnað 1994." (Bjarni F. Einarsson (1995).  Fornleifaskrá Reykjavíkur, bls. 51.)  Búið er 
að slétta allnærri bæjarstæðinu, enda er það innan golfvallar en þó virðist ekki hafa orðið mikil röskun á 
því að öðru leyti.  Fer það því í ástandsflokk 4. 
 
GK-262     Árbær 
„Árbær er gamalt býli norðan við Elliðaár, en sunnan Vesturlandsvegar og dregur nafn sitt af ánum.  
Ekki er neitt vitað um Árbæ fyrstu aldirnar en talið er öruggt að að hann hafi komist í eigu Viðeyjar-
klausturs ein og margar jarðir við árnar.  Um siðaskipti er Árbær orðinn konungseign; er talinn það í í 
fógeta reikningum 1547- 
1553; hélst svo uns jörðin er seld árið 1838.  Var hún síðan í einkaeign og átti Benedik Sveinsson yfir-
dómari á Elliðavatni hluta hennar um skeið og síðar Einar skáld sonur hans.  En 1906 keypti bæjarstjórn 
jörðina vegna fyrirhugaðra vatnsveituframkvæmda.  Árbæjar er fyrst getið í heimildum 1464 en þé er 
vottað í bréfi að Ólöf ríka Loftsdóttir hafi verið 
þar stödd í fylgd ábótans í Viðey.  Árið 1704 
gerðist það í Árbæ, sem þá var tvíbýli, að annar 
ábúandinn, ungur maður og einhleypur, og kona 
hins ábúandans felldu hugi saman.  Varð að ráði 
með þeim að fyrirkoma manni hennar.  Lét elsk-
huginn til skarar skríða og varð bónda að bana við 
Skötufoss í Elliðaánum.  Athæfi þeirra varð upp-
víst og voru þau dæmd til dauða og tekin af lífi í 
Kópavogi, hann hálshöggvinn en henni drekkt. Í 
september 1884 auglýsti Eyleifur Einarsson bóndi 
í Árbæ að hann hefði fengið leyfi amtsins til sölu 
veitinga og gistingar.  Hélst sá rekstur á bænum 
um alllangt skeið...Umferð var þá orðin allmikil 
þar framhjá vegna hinnar nýju brúar á Elliðaánum.  
Ábúendur í Árbæ höfðu þó búið við töluverðan 
ágang áður eins og sést best á því að í maí 1863 
auglýsti Eyjólfur Marteinsson, Árbæ í Þjóðólfi að 

Mynd 40:  Bæjarstæði  Grafarkots GK-
261:001.  Horft í ANA. 

Mynd 41:  Bæjarstæði Árbæjar, GK-
262:001.  Horft í SV. 
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hann bannaði margvíslegan yfirgang sem hann yrði fyrir:  lestamenn beittu engjar, útreiðarmenn riðu 
yfir slægjur, skotveiðimenn færi yfir landið leyfislaust o.s.frv.  Við Árbæ voru haldnar útisamkomur 
örður hverju og alllíflegt þar á stundum.  Árið 1957 var stofnað þarna útibyggðasafn á vegum Reykja-
víkurborgar, Árbæjarsafn, hið fyrsta á landinu.“ (Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  1. 
bindi, bls. 69-70). 
 
GK-262:001     Árbær     bæjarhóll     bústaður  
„Árbærinn stendur á bæjarhól á lóð Minjasafns Reykjavíkur.Bærinn er úr torfi og grjóti og er hann 
byggður á árunum 1880-1920. “ (Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við Sund.  1. bindi, bls. 68) 
„Bærinn er 3 burstir úr timbri með steinhlöðnum veggjum og ein úr torfi og grjóti, þar baka til er síðan 
hlóðar eldhúsið og fjósið.“  (Texti úr Fornleifaskrá safnlóðar Árbæjarsafns sem er meðal óútgefinna 
gagna frá Minjasafni Reykjavíkur.)  Þar sem um er að ræða bæjarhól með uppistandandi torfbæ þá fer 
bæjarstæði Árbæjar í ástandsflokk 4. 
 
GK-263     Ártún 
Eftirfarandi ágrip af sögu Ártúns er fengið úr drögum að fornleifaskráningarskýrslu fyrir jörðina Ártún 
frá 2003 eftir Önnu Lísu Guðmundsdóttur.  Skýrslan hefur enn ekki verið gefin út en í texta hennar eru 
tilvísanir í heimildir inn í texta en heimildirnar sjálfar birtar neðanmáls.  Hér er hafður sá háttur á að 
heimildirnar eru settar inn í textann innan hornklofa þar sem viðeigandi tilvísunarnúmer var í skýrslu-
textanum. „Ártúns er ekki getið beint í Fornbréfasafni. En í Vilkinsbók 1379 er nefndur bærinn Árland 
sem eign kirkjunnar í Nesi en talið er að þarna sé átt við bæinn Ártún [Íslenskt fornbréfasafn. IV. bindi, 
bls.109.] Í Gíslamáldögum frá 1570 er bæjarins einnig getið.  Árlands neðra sem kirkjan í Nesi við Sel-
tjörn á „...Arland nedra. Jtem fiordung veidar i Ellida Äm.“ [Íslenskt fornbréfasafn. XV. bindi, bls. 637]. 
„Jörðin varð konungseign með siðaskiptum. Ekki er getið jarðarmats í Jarðabókinni, en þá var þar einn 
ábúandi. Landskuld var sextíu álnir og leigukúgildi þrjú. Nefnt er að lítil engi séu og landþröng mikil. 
Kvikfénaður bónda var fjórar kýr, ein kvíga þrevetra, eitt veturgamalt naut, einn kálfur, tvær ær með 
lömbum og tvær geldar, tveir sauðir veturgamlir, einn hestur og eitt hross. Jörðin gat fóðrað fimm kýr og 
eitt ungneyti. Heimilismenn voru fimm. Torfrista og stunga var talin bjargleg en móskurður til eldiviðar 
fór mjög þverrandi. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gullbringu- og Kjósar-
sýsla, bls. 298-299]. Jörðin var seld 1838 og var í einkaeign til 1906 en þá keypti bæjarstjórn Reykja-
víkur jörðina vegna fyrirhugaðra vatnsveituframkvæmda. Árið 1919 samþykkti bæjarstjórninn  að virkja 
Elliðaárnar við Ártún." [Páll Líndal, Reykjavík.  Sögustaður við Sund 1.bindi, bls.71-72].“  (Anna Lísa 
Guðmundsdóttir.  Fornleifaskráning jarðarinnar Ártúns.  Drög 04.06.2003, bls. 5.  Er meðal óútgefinna 
fornleifaskráningargagna frá Minjasafni Reykjavíkur.) 
 
GK-263:001     Ártún     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi texti er úr drögum að fornleifaskráningarskýrslu fyrir Ártún eftir Önnu Lísu Guðmunds-
dóttur. „Bæjarhóllinn er 70-80 m NA frá Minjasafni Rafmagnsveitu Reykjavíkur og er um 60 m í þver-
mál. Á hólnum er bærinn auk húss sem tilheyrir skíðalyftu.“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir.  Fornleifa-
skráning jarðarinnar Ártúns.  Drög 04.06.2003, bls. 6.  Er meðal óútgefinna fornleifaskráningargagna frá 

Minjasafni Reykjavíkur). 
Í óræktuðu túni á útivistarsvæði í þéttbýli. 
Bæjarhóll Ártúns er stór og mikill og situr á 
náttúrulegri hæð.  Anna Lísa Guðmundsdóttir lýsir 
bæjarstæðinu á eftirfarandi hátt í drögum að forn-
leifaskráningarskýrslu fyrir Ártún frá 2003:  
„Samkvæmt túnkorti er íbúðahúsið úr timbri 1916 
en það var byggt um 1910. Bak við það eru gripa-
hús og hlaða. [Túnakort 1916] Um 30 m N af 
bæjarhúsunum er minni hóll og kann hann að 
geyma rústir. Gott ástand 1995 þrátt fyrir raskið að 
austanverðu.  Sæmilegt ástand 2003, byggt hefur 
verið við húsið að sunnanverðu steyptur skjól-
veggur.“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir.  Fornleifa-
skráning jarðarinnar Ártúns.  Drög 04.06.2003, bls. 
6.  Er meðal óútgefinna fornleifaskráningargagna 
frá Minjasafni Reykjavíkur.)  Bæjarstæði Ártúns 
verður að teljast tiltölulega lítið raskað og fer því í 
ástandsflokk 4. 

Mynd 42:  Bæjarstæði Ártúns, GK-263:001.  
Horft í S. 
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GK-264     Keldur 
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er 
hann tekinn beint upp fyrir utan að birtingarform heimilda er fært til sama horfs og í skráningu annarra 
bæjarstæða Reykjavíkur, þ.e fullur titill, í stað skammstafanna, í hornklofa innan textans.  „Keldur eru 
orðnar eign Viðeyjarklausturs fyrir 1395, en þá er jarðarinnar fyrst getið í skrá frá 1395 um kvikfé og 
leigumála á jörðum Viðeyjarklausturs og var leigan tólf aurar. [Íslenskt fornbréfasafn. III. bindi, bls. 
597]“  (Texti fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum Minjasafns Reykjavíkur).  Páll Líndal 
kemst svo að orði um Keldur: „Keldur voru býli norðaustan við Grafarvog, skammt frá Vesturlandsvegi.  
Keldur eru taldar meðal eigna Viðeyjarklausturs árið 1395 en ekkert er vitað hvenær byggð hófst þar.  
Jörðin varð konungseign við siðaskiptir eins og aðrar klausturjarðir.  Litlum sögum fer af ábúendum 
næstu aldirnar.  Í Jarðabókinni frá 1703 kemur fram að þá er tvíbýli á Keldum. Skömmu fyrir 1840 er 
jörðin seld og er í einkaeign rúmlega eina öld en árið 1941 kaupir ríkissjóður hana.  Þar hafa síðan risið 
ýmsar byggingar á vegum háskólans, til dæmis Tilraunastöð í meinafræði sem reist var á árunum 1945-
1948.  í nyrsta hluta Keldnalands hefur nú risið íbúðarbyggð sem telst til Grafarvogshverfis.“  (Páll 
Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  2. bindi, bls. 84) 
 
GK-264:001     Keldur     bæjarhóll     bústaður  
Gamli bæjarhóllinn er fast norðvestan við steinsteypt íbúðarhús síðasta bóndabæjarins og um 5 m norð-
austur af trjálundi sem er á bæjarhlaðinu.  Á Keldum er nú rekið tilraunabú. 
Í túni 
Gamli bæjarhóllinn á Keldum er nokkuð greini-
legur þótt aðeins sé búið að slétta hann.  Má jafn-
vel, með vilja, greina dokkir á honum sem gætu 
bent til þess að þar séu eiginlegar rústir undir 
sverði.  Bæjarstæðinu er lýst á eftirfarandi hátt í 
óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minja-
safni Reykjavíkur:  „Bæjarhóll. Ca. 30 m. í þver-
mál og ca. 2 m. á H. Nú sér ekki móta fyrir 
neinum veggjum né veggjabrotum. Í miðjan 
bæjarhólinn hefur verið byggt mannvirki (fyrsti 
súrheysturn á Íslandi að sögn bústjóra). Mann-
virkið er nú fyllt jarðvegsefnum og brenndum 
dýrabeinum (m. a. frá dýraspítalanum í Reykja-
vík).“  (Texti fenginn úr óútgefnum fornleifa-
skráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur).  
Ef frá eru talin sléttunin og súrheysturninn þá telst 
bæjarhóllinn lítið raskaður.  Fer þetta bæjarstæði 
því í ástandsflokk 4. 
 
GK-264:005     Keldnakot     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur. „Keldnakot 
hafði staðið um 520 metrum norðan við íbúðarhúsin að Keldum en árið 1916 hafði þegar verið sléttað 
yfir bæjarstæðið. [Túnakort 1916]. “Fyrir norðan Keldnabæinn og upp af honum er Keldnaholt. Vestan í 
því er Keldnakot. Þar var  búið fram á seinni hluta síðastliðinnar aldar(19.aldar).“ [Halldór Vigfússon. 
Örnefnaskrá yfir Keldur, eftir frásögn Björns Bjarnarsonar. ] .380 m NNA af Keldum.  Á eilítilli þúst í 
flötum bala í brekku. Hagi. kort: Viðey 1613 III NV: 61-15. "  (Texti úr óútgefnum fornleifaskráningar-
gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.) Tún Keldnakots er enn óbyggt og er það um 115 m norður frá 
norðurmörkum Keldnatúnsins.  Anna Lísa Guðmundsdóttir deildarstjóri fornleifadeildar Minjasafns 
Reykjavíkur er á þeirri skoðun að bæjastæði Keldnakots hafi verið í norðausturhorni Keldnakotstúnsins, 
um 440 m norðaustur af gamla bæjarstæðinu á Keldum 001. [Anna Lísa Guðmundsdóttir. Samtal]  Þar 
eru merkt mannvirki inn á túnakort frá 1916. (Túnakort 1916)  Er greinileg rústabunga á þessu svæði 
þótt ekki sé nú hægt að greina einstök mannvirki vegna trjálundar sem á henni vex.  Bjarni F. Einarsson 
fornleifafræðingur gerir athugasemd við þessa staðsetningu í fornleifaskrá Reykjavíkur frá 1995 og telur 
mögulegt að einungis hafi verið um að ræða kálgarð að ræða og vísar í því sambandi í Jóhann Pálsson 
garðyrkjustjóra í Reykjavík sem sagðist muna eftir kálgarði á þessum stað.  Bjarni telur jafnframt mögu-
legt að bæjarstæðið hafi verið þar sem eru rústir beitarhúsa  frá Keldum [,nr. 34 í Fornleifaskrá Reykja-
víkur] um 70 m suðaustur frá áðurnefndu (meintu) bæjarstæði. (Bjarni F. Einarsson (1995).  Fornleifa-
skrá Reykjavíkur, bls. 64, 66). Eru beitarhúsin sýnd túnakortinu frá 1916. (Túnakort 1916)  Guðmundur 

Mynd 43:  Bæjarstæði Keldna, GK-264:001.  
Horft í VSV. 
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Einarsson núverandi bústjóri á Keldum samsinnir 
Bjarna hvað þetta varðar og segist hafa heyrt að 
áðurnefnd beitarhús væru á hinu gamla bæjarstæði 
Keldnakots. (Guðmundur Einarsson. Samtal). 
Í óræktuðu túni í þéttbýli. 
Greinileg rústabunga er á þeim stað þar sem Anna 
Lísa Guðmundsdóttir telur að bæjarstæði Keldna-
kots sé að finna, en erfitt er þó að greina einstök 
mannvirki vegna trjágróðurs.   Eftirfarandi er lýs-
ing Bjarna F. Einarssonar á mannvirkjum á þessum 
stað úr Fornleifaskrá Reykjavíkur frá 1995 og er 
hún greinilega gerð áður en trjálundurinn tók að 
vaxa á staðnum. „Bæjarstæði. 28 x 19 m. (NNV - 
SSA). Árið 1982 var sjáanlegur garður úr grjóti og 
torfi, 1,0 - 2,0 m. Br og 0,2 - 0,6 m. H. Aðgreina 
mátti 2 fornleifar og var lýsingin svohljóðandi:  
Garður.21 x 12,5 m. (NNV - SSA). Veggir úr 
grjóti/ torfi, 1,5 - 2,0 m. Br og 0,2 - 0,4  m. H. Í V 

er skorinn kantur í stað garðlags og strax fyrir neðan steinahryggir, sem gætu verið hluti af fornleif-
unum, þó ekki sá syðsti. Í SA - horni garðs örlar fyrir mannvirkjum. Dyr, eða op er á NV - horni.“ . 
(Bjarni F. Einarsson (1995).  Fornleifaskrá Reykjavíkur, bls. 64, 66)  Beitarhúsin sem nefnd voru hér að 
framan sitja í miðju, veglegu, grasi vöxnu þúfnabelti eða hólbungu.  Ber þessi hólbunga svipmót af 
rústahól og því er tilgáta Bjarna ekki svo fjarri lagi.  Hér er tekin sú afstaða að ekki sé hægt að gera upp 
á milli þessara tveggja staða enda hafa báðir aðilar nokkuð til síns máls.  Ljóst er að ekki er hægt að 
stóla á túnakortið frá 1916 til að skera úr um það hvor staðurinn er hið eiginlega bæjarstæði þar sem það 
er gert eftir að Keldnakot fer í eyði.  Verður ekki hægt að skera úr um þetta  án rannsókna með fornleifa-
uppgreftri.  Hvað varðar ástandsmat á bæjarstæðinu þá er í báðum tilvikum um að ræða rústabungur sem 
orðið hafa fyrir litlu raski, ef frá er talinn trjágróðurinn á þeirri sem Anna Lísa Guðmundsdóttir telur 
vera bæjarstæðið (sú er merkt á minjakort), og verða því báðir staðirnir að teljast í nokkuð góðu ástandi.  
Vegna þess að staðsetning hins eiginlega bæjarstæðis er ekki alveg skýr þá er það samt metið í ástands-
flokk 3. 
 
GK-265     Gufunes 
Eftirfarandi söguágrip jarðarinnar Gufuness er fengið úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykja-
víkur nr. 115 eftir Önnu Lísu Guðmundsdóttur.  Í skýrslunni eru tilvísananúmer inni í textanum sem vísa 
í heimildir í neðanmálsgreinum. Textinn er tekinn beint upp hér en heimildir eru settar inn innan horn-
klofa þar sem það á við.  „Elstu heimildir um Gufunes er að finna í Landnámu bæði í Hauksbók og 
Styrmisbók, bækur þessar eru samhljóða um landnámsmanninn Ketil gufu Örlygsson, ætt hans og 
mægðir. Þó er Hauksbók fyllri um búsetu hans en þar segir: „Ketill ... kom út síð landnámatíðar; hann 
hafði verit í vestrvíking ... Ketill tók Rosmhvalanes; sat hann þar hinn fyrsta vetr at Gufuskálum, en um 
várit fór hann inn á Nes ok sat at Gufunesi annanvetr. ... Ketill fekk engan bústað á Nesjum, ok fór hann 
inn í Borgarfjörð at leita sér at bústað ok sat inn þriðja vetr á Gufuskálum við Gufá.“[Íslenzk fornrit, I. 
bindi, bls. 166-167.]   Fáar eða engar heimildir eru um Gufunes næstu aldirnar. Kirkja hefur verið sett í 
Gufunesi fyrir 1180 og helguð Maríu Guðsmóður því það ár er kirkjunni settur máldagi af Þorláki 
biskupi Þórhallssyni. Í máldaganum segir meðal annars: „Mariu kirkia a gufunesi a xx c i lande oc 
kyr .ij. kross oc kluckur. silfr calec oc messo fot. tiolld vm hverfis. alltara klæþe .iij. Vatn ker. gloþa ker 
oc elldbera. slopp oc munnlogar .ij. lás oc kertta stikur .ij.  Þar scal tíund heima oc af nio bæiom oc sva 
groptir. þar scal vera prestr oc syngia allar heimilis tiþir. ij. messor hvern dag vm langa fosto. messa 
hvern vigiliu dag. hvern dag vm jola fosto .ij. messor. Nacqvern imbrodag a jola fosto. oc of haust. lysa 
fra mario messo vnz liþr paska vico.“[Íslenskt fornbréfasafn. I. bindi, bls. 269.].  Um 1230 er skrifað 
bréf um tolla og ítök Gufunesinga í Viðey, „ ... sem Snorri Illugason lagði aptr.“ [ Íslenskt fornbréfasafn. 
I. bindi, bls. 496].  Jón Sigurðsson forseti ritaði ítarlegan inngang að bréfinu í Fornbréfasafninu. Þar 
segir hann að Ásgeir prestur Guðmundsson, sem var fóstri Illuga, föður Snorra, sem lagði aftur tollana, 
muni líklega hafa verið sá sem talinn var með helstu prestum í Sunnlendingafjórðungi árið 1143 en hann 
andaðist líklega um 1180. Jón segir að síra Ásgeir hafi án efa búið í Gufunesi, að minnsta kosti um hríð. 
Hann telur Ásgeir hafa á ofanverðri ævi sinni selt Illuga fóstursyni sínum Gufunes en eftir hans daga 
hafi erfingjar hans rift kaupunum. [ Íslenskt fornbréfasafn. I. bindi, bls. 496] Máldagi kirkjunnar hér að 
ofan gæti því lýst gripum og eignum kirkjunnar á ofanverðum dögum síra Ásgeirs.  Í Sturlungu er getið 
um deilur þeirra Snorra Sturlusonar og Magnúsar Guðmundssonar biskupsefni, um arf eftir Jórunni ríku: 

Mynd 44:  Meint Bæjarstæði Keldnakots  
(skv. Önnu Lísu Guðmundóttur, GK-

264:005.  Horft í N. 
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„Jórunn hin auðga hét kona, er bjó á Gufunesi. Atli hét maðr sá, er at búi var með henni. Þeir voru þrír 
bræður, Svartr og Eiríkr, synir Eyjólfs Óblauðssonar. Í þann tíma andaðist Jórunn ok átti engan erfingja, 
þann er skil væri at en hon var í þingi með Magnúsi, ok ætlaði hann sér fé hennar, en skipta frændum 
hennar til handa slíkt, sem honum sýndist. En er Snorri spurði þetta, sendi hann suður á nes Starkað 
Snorrason. En er hann kom sunnan, hafði hann með sér þann mann, er Koðrán hét, strák einn, ok kallaði 
Snorri þann erfingja Jórunnar, ok tók hann þat fémál af Koðráni.“ [Sturlunga saga, I bindi. Jón 
Jóhannesson o.fl. 1946. bls. 268-269.]  Var loks gerð sætt þeirra og var landið leyst til handa Atla. Í 
bréfinu um tolla og ítök Gufunesinga í Viðey, sem fyrr var getið segir að: „... þá andaðist Asgeirr. oc 
tokv þav arf epter hann Olafr Þorvarðs son oc kona hans."  [Íslenskt fornbréfasafn. I. bindi, bls. 497.]   
Jón Sigurðsson taldi ekki ólíklegt að sú kona hafi verið Jórunn ríka og hún hafi þá búið í Gufunesi um 
1214 og andast um svipað leyti. [Íslenskt fornbréfasafn. I. bindi, bls. 497]. Í sögu Árna biskups Þorláks-
sonar er getið Þormóðar í Gufunesi og konu hans Þóru Finnsdóttur frá Hömrum. [Íslensk fornrit XVII. 
Biskupasögur, III. bindi, bls. 4.]  Þau hjón hafa líklega verið fædd um aldamótin 1200 og búið í Gufu-
nesi einhvern tíma fyrir miðbik þrettándu aldar. Í máldaga um veiði í Elliðaám frá því um 1235 er 
nefndur Þormóður Svartsson og mun hann líklega vera þessi Þormóður. [Íslenskt fornbréfasafn. I. bindi, 
bls. 511-513.]  Lítið fer fyrir Gufunesi í heimildum fyrr en við siðaskipti. Þá er jörðin komin í konungs-
eign og er hennar getið í fógetareikningum á þessum tíma. Tvíbýli hefur verið í Gufunesi á árunum 154-
8-1553 en þá er ein leigukýr Bessastaðamanna hjá Lofti, ábúanda í Gufunesi og ein hjá Gissuri á sama 
stað „...bleff hannem thenne lege til giffet for skipeferd till Sternes.“ [Íslenzkt fornbréfasafn. XII. bindi, 
137.]  Kirkjunnar í Gufunesi er getið í Gíslamáldaga frá 1570 og síðar og gripir hennar og eignir taldar 
upp en þeim hafði fækkað mjög síðan fyrir siðaskipti. [Íslenzkt fornbréfasafn. XV. bindi, bls. 636.]  Í 
Jarðabókinni er Gufunes kirkjustaður og annexía frá Mosfelli. Sigurður lögréttumaður Högnason bjó þá 
á allri jörðinni. Landskuld jarðarinnar var að því er virðist níutíu álnir. Kúgildi kirkjunnar voru tvö, 
hálfum leigum galt hann presti en hélt hinum helmingnum, en leigukúgildi var ekkert. Kvikfénaður Sig-
urðar var tíu kýr, ein kvíga veturgömul, tíu ær með lömbum, einn sauður tvævetur, átta veturgamlir, 
tveir hestar, eitt hross og tveir folar tvævetrir. Jörðin gat fóðrað átta kýr, eitt ungneyti og tíu lömb, en 
heimilismenn voru átta. Hlunnindi bæði jarðar og kirkju voru góð. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalíns, 1982, III. bindi Gullbringu- og Kjósarsýsla, 300-301.] Hjáleigur eru skráðar fjórar í Jarðabók-
inni. Fyrsta hjáleiga er  nafnlaus, en þar bjó þá Jón Knútsson, hugsanlega er það Knútskot. Önnur er 
Brands Kot, þar var ábúandi Guðbrandur Tómasson. Þriðja var Holkot, þar var ábúandi Jón Arason.  
Fjórða var Helguhjáleiga, þar voru ábúendur tveir, Helga Ólafsdóttir sem bjó á hálfri en Margrét Þor-
steinsdóttir á hinum helmingnum. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 1982, III. bindi Gull-
bringu- og Kjósarsýsla, 300-301.]  Ekki er vita hvar þessar hjáleigur voru nákvæmlega nema hugsanlega 
Knútskot...   Árið 1752 var fluttur úr Viðey í Gufunes svonefndur spítali sem mun hafa verið nokkurs 
konar gamalmennahæli. Spítalinn var lagður niður 1793.  [Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 
4. bindi, bls. 6.]  Í Jarðabók Johnsen er Knútskot eina hjáleiga jarðarinnar. Jörðin var seld skömmu fyrir 
1800, en Bjarni Thorarensen skáld bjó í Gufunesi á árunum 1816-1833 er hann gegndi dómarastarfi í 
Landsyfirréttinum.  Kirkja var í Gufunesi til 1886 en með landshöfðingjabréfi dagsettu 21. september. 
1886 eru Mosfells og Gufunessóknir sameinaðar og ákveðið að reisa eina kirkju fyrir báðar sóknir að 
Lágafelli.  [Sveinn Níelsson (1950). Prestatal og prófasta á Íslandi, bls.112.] Staðsetning kirkjunar 
glataðist með tímanum en við byggingaframkvæmdir við Áburðaverksmiðjuna 1978 komu upp manna-
bein sem reyndust tilheyra gamla kirkjugarðinum...Ákveðið var að láta grafreitinn víkja fyrir fram-
kvæmdum og voru beinin flutt í nýjan grafreit í túninu...  Varðveist hefur altari úr kirkjunni. Það barst að 
Úlfarsfelli eftir að kirkjan í Gufunesi var aflögð. Þar var það lengi notað sem búrskápur, þar til séra 
Hálfdán Helgason á Mosfelli rakst á það og flutti heim að Mosfelli og notaði það við hjónavígslur. Síðar 
var það flutt að Reykjalundi og gert upp og er notað þar við guðþjónustur.  Bæjarsjóður keypti jörðina 
árið 1924 ásamt Eiði og Knútskoti. Landsími Íslands  lét reisa fjarskiptastöð á Gufunesmelum, þegar 
verið var að koma á talsambandi við útlönd 1935.  [Atli Magnússon, Þorgeir í Gufunesi, bls. 100] 
Síðustu ábúendurnir í Gufunesi voru hjónin Þorgeir Jónsson og Guðný Guðlaugsdóttir en þau fluttu í 
Gufunes frá Viðey 1938. Þorgeir var landsþekktur glímukappi og hestamaður.  Á stríðstíma hafði herinn 
aðsetur í Gufunesi og reis þá braggahverfi norðvestan við bæinn.  Áburðarverksmiðja var byggð fyrir 
austan bæinn 1952. [Páll Líndal. Reykjavík, Sögustaður við Sund, 1. bindi, bls. 185-186.] Raskaði sú 
bygging mjög minjum samanber að flytja varð kirkjugarðinn. Gufunesbærinn var síðan fluttur 1954, 
eftir að Áburðaverksmiðjan var komin í rekstur. Nýi bærinn stendur enn við fyrrum Gufunesvog en mun 
sunnar, þar er nú rekin starfssemi ÍTR. Í Gufunesvogi voru sorphaugar Reykjavíkur til langs tíma og var 
vogurinn þá fylltur upp með sorpi.  Í Jarðabók Árna og Páls er jörðin metin og lýst og kemur þar fram að 
engjar eru litlar eða engar og úthagi í lakasta lagi. Landþröng var þá mikil en laxveiði átti kirkja þriðja 
hvern dag í Korpúlfstaðaá. Eggver var nokkurt í sjávarhólma (Fjósaklettum), auk þess voru sölva- og 
skelfiskfjara nokkur talin til kosta.25  Túnakort var gert af jörðinni árið 1916. "Teljast þá tún 10,6 h. 
(34d). Meirihluti  túnsins sléttaður fyrir nokkrum árum (F.F), jaðar við sjó sléttaður. Blettir eru karga-
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þýfðir  utarlega og roturnar (fúnir graslausir blettir) eru með flögum í flestum þúfum. Kálgarðar mælast 
þá 1240 m2 (400m2 aðeins í ræktun þetta ár).  Miklar landbreytingar hafa nú orðið við Gufunesvoginn. 
Hann hefur nú verið fylltur af sorpi Reykvíkinga, auk þess sem stór hluti jarðarinnar hefur nú verið 
tekinn undir íbúðabyggð... [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 1982, III. bindi Gullbringu- 
og Kjósarsýsla, 300-301.]“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2004)  Fornleifaskráning jarðarinnar Gufuness 
og hjáleigu hennar Knútskots.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 115, bls. 6-11)  
 
GK-265:001     Gufunes     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 115 eftir Önnu Lísu Guð-

mundsdóttur:  „Ekki er vitað hvar eldri bæir hafa 
verið en árið 1916 var  íbúðarhúsið um 6m x 7m og 
inngönguskúr í NA, [Túnakort 1916]. „Gamli bær-
inn stóð skammt fyrir sunnan Áburðarverk-
smiðjuna.“ [Einar Magnússon. Örnefnaskrá yfir 
Gufunes.]“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2004)  
Fornleifaskráning jarðarinnar Gufuness og hjáleigu 
hennar Knútskots.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur 
nr. 115, bls. 13, 25) Gamla bæjarstæðið í Gufunesi 
var þar sem nú er malbikað geymsluplan sunnan 
við stóra skemmu með braggalagi sem er á miðju 
athafnasvæði áburðarverksmiðjunnar, nú Íslenska 
gámafélagsins. 
Malbikað geymsluplan. 
Engin ummerki sjást um bæjarstæðið en þó er 
mögulegt að einhverjar leifar sé að finna undir yfir-
borði geymsluplansins.  Fer bæjarstæðið því í á-
standsflokk 2. 

 
GK-265:033     Brandskot     bæjarstæði     býli 
Hjáleigan Brandskot er nefnd í Jarðabók Árna og Páls:  „Brandskot, önnur  hjáleiga. Jarðdýrleiki óviss 
talin með heimajörðinni.“ (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns , 3.bindi Gullbringu- og 
Kjósarsýsla, bls. 302). 
Óljós staðsetning. 
 
GK-265:034     Hólkot     bæjarstæði     býli 
Hjáleigan Hólkot er nefnd í Jarðabók Árna og Páls: „Holkot, þriðja  hjáleiga. Jarðdýrleiki óviss talin í 
dýrleika heimajarðarinnar.“ (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns , 3.bindi  Gullbringu- og 
Kjósarsýsla, bls. 302). 
Óljós staðsetning. 
 
GK-265:035     Helguhjáleiga     bæjarstæði     býli 
Hjáleigan Helguhjáleiga er nefnd í Jarðabók Árna og Páls:  „Helguhjáleiga, fjórða. Jarðdýrleiki óviss 
talin í dýrleika heimajarðarinnar.“ (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns , 3.bindi  Gullbringu- 
og Kjósarsýsla, bls. 302.)  
Óljós staðsetning. 
 
GK-266     Knútskot (Núpakot) 
Eftirfarandi söguágrip jarðarinnar Gufuness er fengið úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykja-
víkur nr. 115 eftir Önnu Lísu Guðmundsdóttur.  Í skýrslunni eru tilvísananúmer inni í textanum sem vísa 
í heimildir í neðanmálsgreinum. Textinn er tekinn beint upp hér en heimildir eru settar inn innan horn-
klofa þar sem það á við.  „Fyrsta hjáleiga Gufuness er ekki nefnd með nafni í Jarðabók Árna og Páls, 
gæti þar verið um Knútskot að ræða, því að þar var ábúandi Jón Knútsson. Landsskuld xlv álnir. Leigu-
kúgildi eitt, heimilismenn 3 [ Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi Gullbringu- og 
Kjósarsýsla bls. 301.]   Í Jarðabók Johnsen er Knútskot einnig nefnt Núpakot og er það eina hjáleiga 
Gufuness, jarðardýrðleiki er 5 hundruð og ábúandi 1 sem er leigjandi...Skúli Magnússon lýsir hafnarað-
stöðu við Knútsvík [1784](Gufunesvogur) hann telur hana mjög örugga vetrahöfn 6 smáskipum. ,, Hún 
verður þurr um fjöru, hefur mjúkan leir í botn, en er 7-8 feta djúp um flóð, þar sem siglt er inn í 
hana.“ [ Skúli Magnússon (1936)  Lýsing Gullbringu og Kjósarsýslu, bls. 132].  Nú er ekkert eftir að sjá 
af Knútskoti né Knútsvík, allt farið undir fyllingar. Tún töldust 1916 1.3 t ( 4.1d), meirihlutinn þýfður, 

Mynd 45:  Bæjarstæði Gufuness, GK-
265:001.  Horft í N. 
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fremur greiðafær, nokkuð sléttað og nýr græddur blettur við girðinguna. Kálgarðar voru 400m2. Vestan 
við bæinn voru bakkar háir við sjó sem voru að brotna niður [Túnakort 1916].  (Anna Lísa Guðmunds-
dóttir (2004)  Fornleifaskráning jarðarinnar Gufuness og hjáleigu hennar Knútskots.  Skýrsla Minjasafns 
Reykjavíkur nr. 115, bls. 24, 27) 
 
GK-266:001     Knútskot (Núpakot)     bæjarhóll     bústaður 
„Kotið stóð á bakka við sjó og var að brotna úr bökkunum 1916.“ [Túnakort 1916]  Eldra bæjarstæði 
Knútskots var 60 m vestan við Gufunesveg og um 320 m norðvestur frá gatnamótum hans og Strand-
vegar.  Er bæjarstæðið horfið undir landfyllingu. 
Undir landfyllingu. 
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 115 eftir Önnu Lísu Guð-
mundsdóttur: „Samkvæmt Túnakorti af Knútskoti 
hefur bærinn samanstaðið af um sjö húsum, sam-
talsum 10 x 20 m, fjögur húsanna eru sýnd sem 
tóftir og sneru þau austur-vestur [Túnakort 1916] 
Til er mynd af kotinu síðan 1951 og er þá að sjá 
eitt hús í notkun. Árið 1961 er tóftin mæld inn og 
er því staðsetning rétt. Nú er þetta svæði undir 
fyllingu [Valtýr Stefánsson: Kort. Gufunes, með 
Knútskoti og Eiði, 1922, mælikvarði 1:2000].“ 
(Anna Lísa Guðmundsdóttir 2004.  Fornleifa-
skráning jarðarinnar Gufuness og hjáleigu hennar 
Knútskots.  Minjasafn Reykjavíkur.  Skýrsla nr. 
115, bls. 30).  
Þar sem bæjarstæðið er horfið undir fyllingu er 
ekki hægt að meta ástand þess að fullu.  Þó er ekki 
loku fyrir það skotið að leifar þess sé enn að finna 
undir fyllingunni og fer það því í ástandsflokk 2. 
 
GK-267     Eiði 
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er 
hann tekinn beint upp fyrir utan að birtingarform heimilda er fært til sama horfs og í skráningu annarra 
bæjarstæða Reykjavíkur, þ.e fullur titill í stað skammstafanna. „Upphaf jarðarinnar er óvíst, hún mun 
hafa orðið eign Viðeyjarklausturs og síðar konungseign.  Árið 1752 er Eiði lagt til spítalans í Gufunesi.  
Þar var haldið þeim skepnum sem konungsfálkar voru fóðraðir á. Um 1840 var jörðin seld með Geld-
inganesi, en hefur einnig fylgt Gufunesi, t.d. þegar Reykjavík keypti eignirnar 1924. " [LÞ 3, 241 [óljós 
heimild].  Í skrá um leigumála á jörðum Viðeyjarklausturs á klaustrið Eiði og þá var leiga á jörðinni „...ij 
c leiga: ok helmingar sad: med landi kyr ok vj ær.“ [Íslenskt fornbréfasafn. II. bindi, bls. 377].  Leigan 
var sú sama árið 1395.  [Íslenskt fornbréfasafn. III. bindi, bls. 598]. „Í téðu Geldinganesi er þeim kvik-
fénaði haldið sem notaður er fálkum konungs til fóðurs.“ [ Skúli Magnússon, 1936. Lýsing Gullbringu 
og Kjósasýslu, bls 133].“ (Texti fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni 
Reykjavíkur.).  „Eiði við Geldinganes var smábýli 
austur af Gufunesi og norðvestur frá Korpúlfs-
stöðum.  Nafnið er að sjálfsögðu dregið af rifinu 
sem tengir Geldinganes við land.  Vestur af rifinu 
er Eiðsvík.  Eiði var á skrá um jarðir Viðeyjar-
klausturs árið 1313 og varð síðar konungseign.  
Það var lagt til spítalans í Gufunesi 1752.  Þar og í 
Geldinganesi var haldið þeim kvikfénaði sem 
notaður var til fóðurs handa fálkum Kon-
ungs...Eiði var selt með Geldinganesi um 1840 en 
hefur lengi fylgt Gufunesi, til dæmis þegar bæjar-
sjóður keypti þessar jarðir 1924, og hefur verið 
nytjað þaðan.  Nokkru fyrir miðja öldina efndi 
Sjálfstæðisflokkurinn til útiskemmtunar á Eyði.  
Samgöngur við staðinn voru þá nær allar á sjó og 
voru Reykvíkingar fluttir á fjölda smábáta úr 
Reykjavíkurhöfn að Eiði, en þar var sjálfgerð 
bryggja frá náttúrunnar hendi.  (Páll Líndal.  

Mynd 46:  Bæjarstæði Knútskots/Núpakots, 
GK-266:001.  Horft í N. 

Mynd 47:  Bæjarstæði Eiðis við Gufunes, 
GK-267:001.  Horft í V. 
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Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  1. bindi, bls. 118). 
 
GK-267:001     Eiði     bæjarhóll     bústaður  
Bæjarstæði Eiðis er um 100 m vestur frá Strandvegi í Grafarvogi þar sem hann liggur framhjá eiðinu eða 
rifinu sem tengir Geldinganes við land og bærinn er nefndur eftir. 
Í túni í jaðri þéttbýlis. 
Eftirfarandi minjalýsing er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur: 
„Íbúðarhús merkt inn á túnakort frá 1916.  Hús úr grjóti og torfi með standþili í suður, þrjú hólf.  Forn-
leifakönnun:  Sæmilegt ástand 1983. Flokkað í B-flokk Þjms. Ástand óbreytt 1994.  Allt svæðið innan 
garðsins hefur svip af bæjarstæði, en öllu hefur verið umturnað og nú erfitt að greina fleiri rústir en hér 
hefur verið lýst.“ (Texti fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur)  
Ekki er alveg ljóst hvor verið er að lýsa uppistandandi húsi hér að framan.  En á bæjarstæði Eiðis má sjá 
allveglegan túngarð og innan hans greinilega þrískipta rúst. Er eitt hólfa hennar fyllt hleðslugrjóti og 
virðist sem veggjum hafi verið rutt inn í tóftina.  Þótt áðurnefnd rúst sé hvað greinilegust þá má einnig 
sjá þústir hér og þar innan túngarðsins sem einnig gætu verið byggingaleifar.  Þegar á heildina er litið þá 
eru á svæðinu heillegar minjar og fer bæjarstæði Eiðis því í ástandsflokk 4.  
 
GK-268     Korpúlfsstaðir 
Eftirfarandi texti er fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.  Er 
hann tekinn beint upp fyrir utan að birtingarform heimilda er fært til sama horfs og í skráningu annarra 
bæjarstæða Reykjavíkur, þ.e fullur titill í stað skammstafanna innan hornklofa í texta.  „20 hdr. 1847.  
Um Korpúlfsstaði segir í máldagaskrá um eignir Maríukirkju og staðar í Viðey frá ofanverðum dögum 
Þorvalds Gissurarsonar sett til ársins 1234: „hon a oc land a Kortolfstoðvm. oc annat a Blackasto-
ðum.“ [Íslenskt fornbréfasafn. I.bindi, bls. 507]. Í skrá um leigumála á jörðum VIðeyjarklausturs frá 
1313 segir: „At kortolfstodvm c vorv: ok geymsla hrossa ok navta stadarins. leiga selsker. þar er ok iij 
vetrvnga fodvr.“ [Íslenskt fornbréfasafn. II. bindi, bls. 377]. Leigumálar voru árið 1395 tvö hundruð. 
[Íslenskt fornbréfasafn. III.bindi, bls. 598].  Korpúlfsstaða er fyrst getið í Kjalnesingasögu, því hefur 
verið nokkuð snemma byggt þar fyrst. [Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  2. bindi, bls. 
105].  Aðrar heimildir um staðinn eru að hans er getið árið 1234 í máldögum Viðeyjarklausturs. 
[Íslenskt fornbréfasafn. I. bindi, bls. 507]. Korpúlfsstaðir verða síðan eign konungs við siðskiptin. Í 
jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns um 1700 er jörðin tvíbýl [Jarðabók Árna Magnússonar og 
Páls Vídalíns.  3. bindi. Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 307] og var hún það einnig um 1916 [Túnakort 
1916, Korpúlfsstaðir]. Jörðin var seld 1890, og fer ekki miklum sögum af henni fyrr en á seinni hluta 
nítjándu aldar, þegar hana eignast Benedikt Sveinsson og síðar Einar Benediktsson. Thor Jensen eignast 
hana 1922 og byggir núverandi steinhús þar 1928. [Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund.  2 
bindi, bls. 105]. Sögubrot:  Korpúlfsstaða er fyrst getið í Kjalnesingasögu og þar sagt frá Korpúlfi 
bónda. Ekki þykir sagan traust heimild [Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi, bls. 
105], en sýnir þó að Korpúlfsstaðir eru til þegar sagan er skráð einhvern tímann á 14. öld [Vésteinn Óla-
son (1989).  Bóksögur, bls. 167]. Árið 1234 er Korpúlfsstaða (Kortólfsstaðir) fyrst getið í öruggum 
heimildum. Er hún þá sjálfstæð jörð og í eigu Maríu kirkju í Viðey, „...hon a oc land a 
Kortolfstoðvm,...“ [Íslenskt fornbréfasafn. I. bindi, bls. 507]. Aftur er Korpúlfsstaða getið árið 1313 og 

þá í skrá um leigumála á jörðum Viðeyjarklausturs. 
[Íslenskt fornbréfasafn. II. bindi, bls. 377].  Við 
siðaskiptin eignast konungur jörðina. Saga 
Korpúlfsstaða rís hæst í byrjun þessarar aldar. Thor 
Jensen keypti jörðina árið 1922 af Einari 
Benediktssyni skáldi, og hóf þar umsvifamikinn 
búskap. Hann reisti hús á jörðinni árið 1929, sem 
enn stendur. Fjós byggði hann, sem var eitt hið 
fullkomnasta á Norðurlöndum. Tók það 300 kýr á 
bása og var árið 1934 ársframleiðslan 800 000 
lítrar af mjólk. Árið 1932 var tún það stærsta á 
landinu, tvöfalt stærri en það næststærsta. Árið 
1942 keypti Reykjavíkurborg jörðina, en búskapur 
var stundaður þar fram undir 1970. [Páll Líndal 
Reykjavík. Sögustaður við Sund.  2. bindi, bls. 
105].“ (Texti fenginn úr óútgefnum fornleifaskrán-
ingargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur) 
 

Mynd 48:  Bæjarstæði Korpúlfsstaða, GK-
268:001.  Horft í ANA. 
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GK-268:001     Korpúlfsstaðir     bæjarstæði     bústaður  
Gamla bæjarstæði á Korpúlfsstöðum er um 70 m SV af stórhýsinu sem Thor Jensen lét byggja árið 
1929. 
Í túni sem er búið að slétta undir golfvöll. 
Eftirfarandi lýsing er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá minjasafni Reykjavíkur.  
„Íbúðarhúsin voru í tveimur þyrpingum á túnakorti frá 1916 (Korpúlfsstaðir voru tvíbýlisjörð fram til 
1913) og kálgarður á milli þeirra. [Túnakort 1916.].  Lélegt ástand 1994. “ (Texti fenginn úr óútgefnum 
fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur)  Nokkuð veglegur hóll (bæjarhóll?) er þar sem 
gamla bæjarstæði Korpúlfsstaða var.  Talsverð sléttun hefur þó farið þar fram á því bæði í tíð Thors 
Jensens og eftir að túninu var breytt í golfvöll.  Telst bæjarstæðið því nokkuð raskað en þar sem það er 
meðal elstu bæjarstæða Reykjavíkur má að líkindum gera ráð fyrir nokkurri dýpt mannvistarlaga og því 
telst það í ástandsflokki 3. 
 
RV-001     Sel 
Eftirfarandi söguágrip um jörðina Sel er fengið úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni 
Reykjavíkur.  Er textinn tekinn upp eins og hann kemur fyrir með þeim breytingum þó að vísað er í 
heimildir á sama hátt og við skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur, þ.e. með fullum titli í stað 
skammstafanna eins og gert er í frumtextanum:  „Sel:  Áður fyrr voru stundum útihús í högum oft langt 
frá bæjum, þar sem búfénaður var látinn ganga á sumrum. Slík hús voru nefnd sel og var þetta kallað að 
hafa í seli. Nafn þessa býlis bendir til þess, að þar hafi upphaflega verið selstaða frá Vík.“ [Páll Líndal, 
Reykjavík. Sögustaðir við Sund.  3 bindi, bls.38]. Árið 1367 er Sel talið sem eign Jónskirkju postula í 
Vík, samkvæmt Hítardalsbók [Íslenskt fornbréfasafn III. bindi, bls.220]. Litlum sögum fer af Seli næstu 
aldirnar. Í Jarðbókinni frá 1703 er jarðadýrleiki óviss, ábúandi er einn Ólafur Benediktsson, Landskuld 
II álnir. Betalast með V vættum fiska til bóndans í Vík. Leigukúgildi eru 2, leigur betalast í smjöri heim 
til bóndans. Kvaðir um mannslán um vertíð, dagsláttur eins og styrkur til flutninga þá Bessastaðamenn 
kalla. Heyhestur einn til fálkanna, heimtur alls þrisvar síðan fálkar sigldu í Hólmi, fyrr var sú kvöð al-
drei, kvikfénaður 4 kýr, 4 ær, 3 lömb, 2 hestar, 1 foli veturgamall. Heimilismenn 8 og níundi heilsu-
veikur mágur bóndans, torfrista, stunga og móskurður í Víkurlandi frí. Rekavon nokkur, hrognkelsafjar 
nokkur. Skeljafjara nægilega í Víkurlandi. Heimræði er árið um kring og lending sæmileg, ganga skip 
ábúandans eftir hentugleikum. Konungsskip hafa hér sjaldan gengið, þó stundum. Túnum grandar sjór 
árlega. Engjar eru mjög litlar. Úthagar öngvir nema í óskiptu Víkurlandi. Vatnsból þrýtur stundum bæði 
sumar og vetur. Afbýlismaður heim við bæinn einn.[Jarðbók Árna Magnússonar  og Páls Vídalíns.  3. 
bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla bls. 253]. Jarðardýrleki er en óviss um 1835-1845 þegar Johnsen 
skráir, en þá er Bráðræði skráð sem hjáleiga Sels, „1803 segir fyrst frá  Bráðræði, sem hjáleigu frá Seli, 
og Litla-Sel nefnir bæjarfógeti einn, sem hjáleigu þaðan. Prestur telur 5 býli á öllu Seli, en bæjarfógeti 
telur eigi  ábúendur. Prestur, en enginn annar telur Sauðagerði með 5 býlum“ [J.Johnsen.  Jarðatal, 
bls.121..neðanmálsgrein.].  Seint á 18. öld bjó í Seli Þorfinnur Þorbjarnarson frá Skildinganesi. Hann var 
lögréttumaður um skeið og er þess getið í heimildum að hann hafi setið á Alþingi á tímabilinu 1787-
1793. Með konungsúrskurði 1809 var ákveðið að prestsetur skyldi vera í Seli. Þangað fluttist Brynjólfur 
Sigurðsson (Sívertsen) dómkirkjuprestur (d. 1837). [Pál Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við Sund.  3. 
bindi, bls. 39]. Sel var innlimað í Reykjavík 1835, [Vigfús Guðmundsson (1936).  Hversu Reykjavík 
varð höfuðstaður. bls.144].  Það átti jarðamörk að Hlíðarhúsum og Reykjavík. Sels bæirnir voru síðast 
fimm. Á lóðinni Holtsgata 41b stendur Stóraselsbærinn enn, reistur um 1885. Ívarssel, nú Vesturgata 
66b, reis um 1870. Litlasel og Jórusel eru sambyggð hús á lóðinni Vesturgata 61. Litlasel mun vera reist 
fyrir aldamót en Jórusel síðar. „Hér voru varir, Litla-Selsvör, og aðeins suðvestar, norðan við Sótt-
varnarhúsið, sem nú er Mið- Selsvör, suðvestan hennar er svo Stóra-Selsvör, og Lágholtstangi gengur 
hér fram í sjó.“ [Ari Gíslason. Örnefnaskrá Reykjavíkur og Seltjarnarnes.]“ (Texti fenginn úr óútgefnum 
fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.) 
 
RV-001:001     Sel/Stórasel     bæjarhóll     bústaður  
„Þau tómthúsbýli sem byggðust upp í landi Sels drógu mörg nafn af heimajörðinni og breyttist nafn Sels 
þá í Stórasel. Selsbæirnir voru síðast taldir fimm og voru, auk Stórasels, Miðsel, Litlasel, Jórunnarsel og 
Ívarssel. Síðasta bæjarhús Stórasels, steinbær sem reistur var 1884, stendur enn á lóðinni Holtsgötu 
41b.“ (Drífa Kristín Þrastardóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir.  Húsakönnun.  Seljavegur-Ánanaust-
Holtsgata-Vesturgata. Minjasafn Reykjavíkur.  Skýrsla nr. 135, bls. 10-11).  Einn ábúandi var í Seli 
1703 (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 252.). 
Heimili í Stóra-Seli voru 3 samkvæmt manntalinu 1845 og er eitt af þeim Pálshús sem skráð er sér undir 
nr. RV-001:021. 
Í þéttbýli 
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Steinbærinn frá 1884 stendur enn á dálítilli torfu á 
sameiginlegri baklóð Sólvallagötu 80-84, Ána-
nausta 15 og Holtsgötu 31-41.  Er stærstur hluti 
bakgarðsins tekinn undir bílastæði og virðist hann 
hafa verið lækkaður eitthvað ef miðað er við hæð 
torfunnar sem bærinn stendur á.  Sé um að ræða 
elsta bæjarstæði Sels, þá verður það að teljast 
nokkuð raskað, en vegna þeirrar torfu sem enn er 
eftir í kringum steinbæinn og að um er að ræða bæ 
með nokkuð langa búsetu er mögulegt að enn geti 
verið að finna nokkuð þykk mannvistarlög á 
þessum slóðum.  Fer bæjarstæði Sels því í ástands-
flokk 3. 
 
 

RV-001:006     Litla-Sel     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr skýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr.135: „Býlin Litlasel og Miðsel munu hafa 
byggst upp í tíð Steingríms Ólafssonar sem var bóndi á Seli í kringum 1840. [Jón Helgason: Reykjavík. 
Þættir og myndir úr sögu bæjarins 1786-1936, bls. 47 - Klemens Jónsson: Saga Reykjavíkur. 1. bindi, 
bls. 269]. Litlasels er fyrst getið sem hjáleigu frá Seli í jarðalista bæjarfógeta frá árinu 1844. [J. Johnsen: 
Jarðatal á Íslandi, bls. 121, 462.]  Árið 1848 var sonur Steingríms, Ólafur, talinn eigandi að þeim hluta 
Selslands þar sem Litlasel var byggt. Á Litlaseli munu um tíma hafa verið mörg býli og bjó Ólafur 
Steingrímsson á einu þeirra, á öðru Jakob bróðir hans, á þriðja býlinu bræðurnir Jón og Grímur Guðna-
synir og á því fjórða Ívar Jónatansson, en það býli var alltaf kallað Ívarssel til aðgreiningar frá hinum. 
[Jón Helgason: Reykjavík. Þættir og myndir úr sögu bæjarins 1786-1936, bls. 47]  Árið 1881 byggði 
Magnús Pálsson tómthúsmaður timburhús rétt suðvestan við bæinn á Litlaseli sem síðar var kennt við 
Jórunni Eiríksdóttur ekkju og kallað Jórunnarsel.  [Guðjón Friðriksson: Indæla Reykjavík, bls. 79.]  
Þremur árum síðar reisti Grímur Jakobsson íbúðarhús úr bindingi og múrsteini austan við Litlasel, ná-
lægt því þar sem Vesturgata og Seljavegur mætast nú. Árið 1885 seldi Ólafur Steingrímsson syni sínum, 
Guðmundi Kristni Ólafssyni skipstjóra, hálfan Litlaselsbæinn og fjórum árum síðar fékk Guðmundur 
leyfi til að „byggja um bæ sinn á sama stað og með sama lagi og áður“ [Borgarskjalasafn: Skjöl bygg-
ingarfulltrúa (B) fyrir Vesturgötu 61 (B-nr.1560).] Þá byggði hann steinbæinn sem enn stendur á lóð-
inni. Árið 1895 seldi Guðmundur eign sína Sigurði Einarssyni útvegsbónda. Tíu árum síðar var Sigurður 
látinn en ekkja hans, Sigríður Jafetsdóttir, bjó enn í Litlaseli ásamt dætrum þeirra. Litlasel var þá einnig 
heimili Magnúsar Einarssonar og fjölskyldu hans en í Jórunnarseli bjuggu Jóhann Þorbjörnsson tómt-
húsmaður, Halldóra kona hans og tveir synir. Árið 1913 seldi Sigríður Jafetsdóttir eign sína Karveli 
Friðrikssyni sjómanni og árið 1924 voru Litlasel og Jórunnarsel virt saman sem húseign hans. Ári síðar 
lét ekkja Karvels, Guðbjörg Kristjánsdóttir, stækka og endurbæta Litlasel og var þá innréttuð sérstök 
íbúð í risinu. Árið 1935 eignuðust Axel R. Magnússen og Margrét Ólafsdóttir húsin að Vesturgötu 61 og 
bjuggu þar síðan lengi og afkomendur þeirra eftir þau.  [Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) 

fyrir Vesturgötu 61 (B-nr. 1560) - Borgarskjala-
safn:  Aðf. 751-757. Brunatrygging húsa 1896-
1943 (Br.nr. 200 og 327;; - -Guðjón Friðriksson: 
Indæla Reykjavík, bls. 79.]  Á síðari hluta 19. aldar 
og fram á 20. öld höfðu íbúar Litlasels og Jór-
unnarsels flestir framfæri sitt af fiskveiðum, líkt og 
ábúendur hinna Selsbæjanna. Þeir sem gerðu út 
árabáta réru frá þremur vörum á þessum slóðum, 
Litlaselsvör sem var rétt neðan við vesturenda 
Vesturgötu, Miðselsvör dálítið suðvestar, neðan 
Miðselstúns, og Stóraselsvör enn suðvestar, þar 
sem göturnar Hringbraut og Eiðsgrandi mætast nú. 
[Ágúst Jósefsson (1959) Minningar og svipmyndir 
úr Reykjavík, bls. 85 -Ari Gíslason. Örnefnaskrá 
Reykjavíkur og Seltjarnarness –Páll Líndal. 
Reykjavík. Sögustaður við Sund. 4. bindi, Lykil-
bók, bls. 66-67 -Guðjón Friðriksson (1991). Saga 
Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940. Fyrri 

Mynd 49:  Bæjarstæði  Sels/Stórasels, RV-
001:001.  Horft í VNV. 

Mynd 50:  Bæjarstæði Litlasels, RV-
001:006.  Horft í S. 
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hluti, bls. 87.]“ (Drífa Kristín Þrastardóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir (2007).  Húsakönnun.  Selja-
vegur-Ánanaust-Holtsgata-Vesturgata.  Minjasafn Reykjavíkur.  Skýrsla nr. 135, bls. 11-12) 
Í þéttbýli. 
Ekki er ljóst hvort húsin frá 1881 og 1889 sem eru númer 61 við Vesturgötu eru á elsta bæjarstæði Litla- 
Sels.  Þó má gera því skóna að þau séu á svipuðum slóðum ef marka má textann úr skráningargögnum 
Minjasafns Reykjavíkur hér að framan þar sem segir að  þau hafi verið byggð „á sama stað og með sama 
lagi" og eldri bæir.  Nokkuð veglegur bakgarður er við húsin og er hugsanlegt að einhverjar leifar eldri 
bæja geti leynst þar undir sverði.  Bæjarstæði Litla-Sels telst því í ástandsflokki 2. 
 
RV-001:013     Miðsel     bæjarstæði     býli  
„Miðsel, steinhús reist 1874, er nú horfið en stóð þar sem nú er húsið nr.19 við Seljaveg...Býlin Litlasel 
og Miðsel munu hafa byggst upp í tíð Steingríms 
Ólafssonar sem var bóndi á Seli í kringum 
1840.“ (Drífa Kristín Þrastardóttir og Guðný 
Gerður Gunnarsdóttir.  Húsakönnun.  Seljavegur- 
Ánanaust-Holtsgata-Vesturgata. Minjasafn 
Reykjavíkur.  Skýrsla nr. 135, bls. 11). 
Í þéttbýli. 
Húsin við sunnanverðan Seljavegin (3-33) eru öll 
þriggja hæða fjölbýlishús með niðurgröfnum 
kjöllurum.  Stór bakgarður er fyrir aftan húsin sem 
þau deila með húsum við Framnesveg og Holts-
götu. Sitja húsin við Seljaveginn talsvert lægra en 
garðurinn. Eru örlitlar líkur á að einhverjar leifar 
Miðselsbæjarins sé að finna í bakgarðinum fyrir 
aftan Seljaveg 19 eða í götunni fyrir framan húsið, 
en bæjarstæðið telst þó talsvert mikið raskað.  Fer 
það í ástandsflokk 2. 
 
 
RV-001:019     Ónefnt     bæjarstæði     býli 
Afbýlismaður, Jón Jónsson að nafni sagður heima við bæinn í  Seli 1703. (Jarðbók Árna Magnússonar  
og Páls Vídalíns. 3. bindi. Gullbringu- og Kjósarsýsla bls. 253). Staðsetning er óljós en hugsanlegt er að 
um sé að ræða sérstakt bæjarstæði „heima við bæinn“ og því er það skráð hér þótt ekki sé hægt að leggja 
mat á ástand þess. 
 
RV-001:020     Sauðagerði     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur: „Prestur, en 
enginn annar telur Sauðagerði, með 5 býlum (Sels) [J. Johnsen.  Jarðatal bls. 121].  Sauðagerði er í Sels-
landi, en þar byggðu Hlíðarhúsmenn sé fjárhús, og þar kom nafnið á þann stað. [Ari Gíslason.  Örnefna-
skrá Reykjavíkur og Seltjarnarnes, bls.11]“ (Texti fenginn úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá 
Minjasafni Reykjavíkur.) „Sauðagerði var austan Kaplaskjólsvegar, nokkurn veginn norðaustur af Sund-
laug Vesturbæjar. Sauðagerði var upphaflega fjár-
hús frá Hlíðarhúsum þótt svo virðist sem það hafi 
tilheyrt landi Sels eftir að sú jörð varð lögbýli. 
Smábýli reis í Sauðagerði árið 1808 og með 
tímanum myndaðist þar hvirfing allmargra býla. 
Sauðagerði var innlimað í Reykjavík með Hlíðar-
húsum 1835. Í byrjun þessarar aldar [20.aldar] 
reisti Ari Arnalds, síðar sýslumaður og bæjarfógeti 
á Seyðisfirði, allmikið hús í Sauðagerði. Bjó hann 
þar til 1914. Var húsið seinna nefnt Skálholt en er 
nú Grenimelur 46." (Heimilispósturinn 38. ár-
gangur, 7-12 tölublað Júlí- Desember 2002, bls. 
43) 
Í þéttbýli. 
Staðsetning hins upphaflega Sauðagerðisbæjar er 
ekki alveg ljós, en þétt byggð er á því svæði sem 
þar sem Sauðagerðistúnið var. Eru húsin yfirleitt 
með nokkuð veglegum görðum og því er mögulegt 

Mynd 51:  Bæjarstæði Miðsels, RV-001:013.  
Horft í NA. 

Mynd 52:  Grenimelur 46 sem var innan 
túns Sauðagerðis, RV-001:020.  Horft í N. 
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að einhverjar leifar sé þar að finna undir yfirborði.  Fer bæjarstæði Sauðagerðis því í ástandsflokk 2. 
þrátt fyrir ónákvæma staðsetningu.  Hnit eru tekin við Grenimel 46 þar sem vitað er að var innan 
túnsins, en húsið Skálholt er nú horfið og  nýbygging komin í stað þess.  
 
RV-001:021     Pálshús     bæjarstæði     býli  
Pálshús koma fyrir hjá Klemens Jónssyni þar sem hann telur upp býli byggð úr Selslandi.  Þar kemur 
fram að Páll sonur Magnúsar Magnússonar bónda í Seli (d. 1848), hafi byggt Pálshús í Selslandi.  
(Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 268).  Í manntalinu 1845 eru talin þrjú heimili í Seli.  
Er heimili áðurnefnds Páls talið upp fyrst, þá heimili Magnúsar Magnússonar föður hans og loks heimili 
Illuga Magnússonar (bróður eða föðurbróður Páls?). [Manntal á Íslandi 1845.  Suðuramt, bls. 444]  
Virðist sem Páll hafi verið búinn að byggja Pálshús þá, þótt bærinn sé ekki nefndur sérstaklega í mann-
talinu.  Páll Líndal fjallar ekki sérstaklega um þennan bæ en merkir hann samt sem áður inn á örnefna-

kort af Reykjavík.  Virðist bærinn hafa staðið á 
mótum Hringbrautar og Framnesvegar, því sem 
næst þar sem nú stendur hús númer 62 við Fram-
nesveg eða örlítið sunnar (undir götunni?).  (Páll 
Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  4. bindi, 
bls. 166). 
Í þéttbýli. Hús númer 62 við Framnesveg, sem er 
íbúðablokk,  er fjórar hæðir og ris með niður-
gröfnum bílakjallara.  Hafi Pálshús staðið á þeirri 
lóð eru allar leifar þess alveg örugglega horfnar. 
Staðsetning Páls Líndals á bænum er þó frekar 
ónákvæm og því er mögulegt að bærinn hafi verið í 
götustæði Framnesvegar eða Hringbrautar og sé sú 
raunin er mögulegt að einhverjar leifar hans leynst 
undir yfirborði. Sökum þessa er ekki fullvíst að 
allar minjar séu horfnar og bæjarstæðið því sett í 
ástandsflokk 2. 
 

RV-001:022     Steinsholt     bæjarstæði     býli  
Steinsholt kemur fyrir í manntalinu 1845 og er þá eitt heimili þar. (Manntal á Íslandi 1845.  Suðuramt, 

bls. 446).  Klemens Jónsson minnist einnig á 
Steinsholt í upptalningu á bæjum í nágrenni Sels 
001. (Klemens Jónsson.Saga Reykjavíkur. 1. bindi, 
bls. 269).  Páll Líndal fjallar ekkert um bæinn í 
Reykjavíkurriti sínu en merkir hann samt sem áður 
á kort yfir örnefni í Reykjavík. Samkvæmt því 
virðist bærinn hafa verið á mótum Framnesvegar 
og Öldugötu nánar tiltekið á lóðum Framnesvegar 
25 og Öldugötu 61.(Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögu-
staður við Sund.  4. bindi, bls. 166.) 
Í þéttbýli 
Staðsetning Páls Líndals er  fremur ónákvæm og 
því getur Steinsholt hafa staðið þar sem nú eru 
byggingar á þessu svæði, þar sem eru garðar við 
húsin eða í götustæðum Öldugötu og Framnes-
vegar.  Af þeim sökum er ekki hægt að segja til um 
það með öruggri vissu að leifar bæjarins séu með 
öllu horfnar og því fer hann í ástandsflokk 2. 

 
RV-002     Bráðræði 
1803 segir fyrst frá Bráðræði, sem hjáleigu frá Seli, og Litla-Sel nefnir bæjarfógeti einn, sem hjáleigu 
þaðan. Prestur telur 5 býli á öllu seli en bæjarfógeti telur eigi ábúendur. Prestur , en enginn annar telur 
Sauðagerði, með 5 býlum (J. Johnsen.  Jarðatal, bls. 121).  „Bráðræði var hjáleiga frá Seli og hefur 
sennilega byggst um miðbik 18. aldar.  Bráðræðis er getið í heimildum árið 1784.  Bærinn mun hafa 
staðið þar sem nú er Grandavegur 37.  Í Bráðræði bjó lengi Magnús Jónsson sem var þingmaður Reyk-
víkinga árið 1865.  Snemma á þessari öld eignaðist Thor Jensen...Bráðræði og rak þar allumfangsmikinn 
búskap.  Hann lét reisa  þar 30 kúa fjós og setja þar upp sjálfbrynningartæki sem þóttu mikil nýlunda  á 

Mynd 53:  Bæjarstæði Pálshúss, RV-
001:021.  Horft í SV. 

Mynd 54:  Bæjarstæði Steinsholts, RV-
001:022.  Horft í S. 
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þeirri tíð.  Nokkur byggð reis í holtinu við Bráðræði og var kölluð Bráðræðisholt.“ (Páll Líndal.  Reykja-
vík.  Sögustaður við Sund. 1. bindi, bls. 99.) 
 
RV-002:001     Bráðræði     bæjarhóll     bústaður  
„Bráðræði var hjáleiga frá Seli og hefur sennilega byggst um miðbik 18. aldar.  Bráðræðis er getið í 
heimildum árið 1784.  Bærinn mun hafa staðið þar 
sem nú er Grandavegur 37.“  (Páll Líndal.  
Reykjavík. Sögustaður við Sund. 1. bindi, bls. 99.)  
Samkvæmt manntalinu 1845 voru þá tvö heimili í 
Bráðræði. (Manntal á Íslandi 1845.  Suðuramt, bls. 
446).  Ekki er þó ljóst hvort um var að ræða tvö 
aðskilin bæjarstæði.   
Í þéttbýli. 
Nokkuð þétt byggð er á bæjarstæði Bráðræðis og í 
næsta nágrenni.  Nokkuð er þó um óbyggð svæði, 
þ.e. garða og bílastæði, þar sem mögulegt er að 
minjar kunni að leynast í jörðu.  Sökum þessa er 
bæjarstæðið talið í ástandsflokki 2. 
 
 
 
RV-003     Hlíðarhús 
Eftirfarandi ágrip úr sögu Hlíðarhúsa er fengið úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 
98, eftir Pál V. Bjarnason o.fl. Textinn er tekinn beint upp ef frá er talið að í skýrslunni eru heimildir í 
neðanmálsgreinum með tilvísananúmer í texta en hér er sá háttur hafður á að setja heimildirnar í horn-
klofa innan textans, þar sem það á við. „Hlíðarhús var upprunalega hjáleiga Reykjavíkurbæjarins og er 
bærinn talinn innan landamerkja Reykjavíkur í vitnisburði um landamerki Reykjavíkur frá því um 1500. 
[Íslenskt fornbréfasafn.  VII. bindi, bls. 474) Hlíðarhús voru orðin sjálfstæð jörð um 1600 og voru Ána-
naust hjáleiga þaðan. Þetta sést á því að þegar Guðrún Magnúsdóttir, ekkja Narfa Ormssonar, síðasta 
sjálfseignarbóndans í Reykjavík, seldi konungi jörðina skömmu fyrir 1616, voru Hlíðarhús ekki talin 
með í Kóngsbréfi frá 19. apríl 1616. [Ólafur Lárusson. (1944).  Byggð og Saga, bls. 97-98] Talið er að 
tún jarðarinnar hafi náð niður að Grófinni til austurs. [Páll Líndal, 1987. Reykjavík, Sögustaður við 
Sund. 2. bindi, bls. 46.] en að Bræðraborgarstíg til vesturs og hafi síðar verið kallað Doktorstún.  
[Klemens Jónsson, 1929. Saga Reykjavíkur, 1. bindi, bls. 29.] Beitarhús hafði jörðin í Sauðagerði. Sel 
hafði hún í Seljamýri sem var undir Öskjuhlíð. [Ari Gíslason. Örnefnaskrá Reykjavík og Seltjarnanes.]  Í 
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns segir að samkvæmt sögn manna séu Hlíðarhús partur af 
Víkurlandi og sjötugur jarðarinnar. Hins vegar höfðu Hlíðarhús þá sérstöðu að þau voru aldrei konungs-
eign, gagnstætt því sem var algengast á suðvesturhorni landsins, heldur í bændaeign og voru því talin til 
sjálfstæðra lögbýla. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, 3. bindi.  Gullbringu- og Kjósar-
sýsla, bls. 259-260]  Gísli Hákonarson lögmaður (d. 1631) mun hafa verið ábúandi í Hlíðarhúsum. Sam-
kvæmt ábúendatölu frá 1681 bjuggu í Hlíðarhúsum Símon Árnason og kona hans Helga Gunnarsdóttir. Í 
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1703 er Elín Hákonardóttir sögð eigandi. Ábúendur 
eru tveir, þeir Stefán Jónsson og Árni Hildi-brandsson. Árið 1708 seldi Elín Hlíðarhús ásamt Ána-
naustum Ólafi Ólafssyni fyrir 100 ríkisdali í lausafé, en Ólafur gaf þessar eignir Helgafellskirkju á Snæ-
fellsnesi árið 1723. [Klemens Jónsson, 1929. Saga Reykjavíkur, 1. bindi, bls. 56-58] Svo segir í jarða-
bók J. Johnsen: „Árni Magnússon einn segir frá dýrleika á Hlíðarhúsum (öllum), en í jarðabókinni 1760 
er líka sagt frá leigumálum, sem hér greinir. Á Ánanaustum, út af fyrir sig, telur Á. M. 47,1/2 al.1sk. 1 
kúg, en prestur nefni þau eigi og telur hann á Hlíðarhúsum öllum vera 16 býli (85 manns), hvar af en 
flestu (14) vera tómthús. Í nýnefndum konungs úrskurði segir, að leggja megi Hlíðarhús til Reykjavíkur, 
ef bærinn gjaldi 9 vættir og 30 fiska árlega til prestsins á Helgafelli í Snæfellsnessýslu, sjá brauð-
skýrsluna þar“.  [J. Johnsen: Jarðatal á Íslandi, bls. 121.]  Árið 1703 bjuggu í Hlíðarhúsum 15 manns en 
1762 voru íbúar orðnir 39.  [Klemens Jónsson, 1929. Saga Reykjavíkur, 1. bindi, bls. 90.]  Þessa fjölgun 
má rekja til stofnunar Innréttinganna 1751, en þá fjölgaði tómthúsum á þessum stöðum og byggðin 
þéttist. Árið 1835 voru Hlíðarhús og Ánanaust lögð undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. [Lýður 
Björnsson (1971). Safn til sögu Reykjavíkur, bls. 1.] Jarðamörk áttu Hlíðarhús að Ánanaustum og 
Reykjavík (1837). Hægt er að tengja uppbyggingu Hlíðarhúsalands að mestu til ársins 1866, en þá flutti 
þaðan burt ekkja frú E. Thorstensen, ábúandi í Hlíðarhúsum og tók bæjarstjórnin við jörðinni með hjá-
leigunni Ánanaustum. Einnig ákvað bæjarstjórnin að leggja Hlíðarhúsastíg (nú Vesturgata), byggja 
brunn og að skipta Hlíðarhúsatúni upp til áframhaldandi leigu og uppbyggingar.  [Lýður Björnsson, 

Mynd 55:  Bæjarstæði Bráðræðis, RV-
002:001.  Horft í VNV. 
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1971. Safn til sögu Reykjavíkur, 176.]  Hlíðarhús stóðu þar sem nú er Vesturgata 24, 26a, 26b, 26c, 28 
og einnig yfir á Hlíðarhús b (Norðurbærinn). Á seinni hluta 19. aldar höfðu verið reist mörg býli í 
Hlíðarhúsum og voru þau Austurbær, Jóns Þórðarsonar-bær, Skáli eða Skálabær, Sund, Miðbær og 
Vesturbær sem mynduðu bæjarröðina...en Norðurbærinn stóð stakur fyrir norðan aðalbæjarröðina... 
Vesturbær stóð lengst en hann var rifinn árið 1927. Enn stendur þó einn veggur sem talið er að hafi verið 
hluti Hlíðarhúsabæjanna, hann er í Hlíðarhúsi b við Nýlendugötu sem sjá má frá Ægisgötu. Þessi eining 
hefur tilheyrt Norðurbænum. Hlíðarhúsabæirnir voru jafnan taldir til fyrirmyndar um alla gerð og um-
gengni. Um og eftir 1860 voru nokkrir bæir byggðir í Hlíðarhúsalandi, svo sem Mýrarholt...Garðhús...og 
Bakki og voru þeir taldir mun byggilegri en bæir fyrir austan Reykjavík, einkum í Skuggahverfinu.  
[Klemens Jónsson, 1929. Saga Reykjavíkur, 2. bindi, bls. 45.]   Hjá Hlíðarhúsum stóð brunnur er var 
nefndur Hlíðarhúsabrunnur...[Ari Gíslason. Örnefnaskrá Reykjavíkur og Seltjarnarness, bls. 11.) Með-
fram Hlíðarhúsabæjunum var sjávargata niður í aðalvörina um 1870.  [Klemens Jónsson. 1929. Saga 
Reykjavíkur, 1. bindi, bls. 29.]  Eftir að Hlíðarhúsabæirnir byrjuðu að týna tölunni risu þar fjölmörg 
timburhús sem standa þar enn.  Hlíðarhúsastígur lá úr Grófinni vestur í Ánanaust. Þessi vegur var að 
mestu á sama stað og Vesturgata liggur nú, nema vestast við Ívarssel hefur hann verið færður vestar. 
Eftir að Jón Thorsteinsen landlæknir byggði  „Doktorshúsið“ sunnan Vesturgötu og fram undir 1880 var 
gatan kölluð Læknisgata. [Klemens Jónsson. 1929. Saga Reykjavíkur, 1. bindi, bls. 225.]  Árið 1860 
voru tvö hús reist við Læknisgötu og var þá stefna hennar ákveðin vestur að Hlíðarhúsum. Haldið var 
áfram við uppbyggingu Vesturgötu árið 1866 er útmældar voru lóðir undir torfbæi vestur af þeim hluta 
sem var þá byggður.  [Klemens Jónsson. 1929. Saga Reykjavíkur, 2. bindi, bls. 44, 47.] Þetta var gert 
samkvæmt ákvæði Byggingarnefndar Reykjavíkur er lagði til að vegurinn skyldi leggjast vestur eftir í 
beinni línu, svo langt sem Hlíðarhúsalóðin næði á milli húsa Péturs Gíslasonar í Ánanaustum og Jakobs 
Steingrímssonar í Seli. Nefndin taldi að með tímanum myndi Vesturgatan verða aðalvegurinn fram á 
Seltjarnarnes og þar af leiðandi var ákveðið að vegurinn skyldi vera nokkuð breiður eða 7 álnir (4,27m). 
Einnig voru þvergöturnar Brunnstígur... og Bakkastígur... fastsettar, en nefndin ályktaði að hin austari 
skyldi liggja meðfram Hlíðarhúsum vestanvert niður að sjó og hin ytri skyldi liggja fyrir vestan hjallann 
á Mýrarholti. [Klemens Jónsson. 1929. Saga Reykjavíkur. 2.  bindi, bls. 57]. Nokkrum árum síðar höfðu 
fjölmörg hús verið reist við Vesturgötu og þvergötur hennar.“ ( Páll V. Bjarnason, Helga Maureen 
Gylfadóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir og Jóna Kristín Ámundadóttir (2003).  Mýrargötusvæði.  Húsa-
könnun og fornleifaskráning.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 98, bls. 31-33) 
 
RV-003:001     Hlíðarhús     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur eftir Pál V. Bjarnason o.fl: 
„Tvíbýli var á Hlíðarhúsum 1703  [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi. Gullbringu- 
og Kjósarsýsla, bls. 259] Hlíðarhús stóðu þar sem nú er Vesturgata 24, 26a, 26b, 26c, 28 og einnig yfir á 
Hlíðarhús b (Norðurbærinn). Á seinni hluta 19. aldar höfðu verið reist mörg býli í Hlíðarhúsum og voru 
þau Austurbær, Jóns Þórðarsonar-bær, Skáli eða Skálabær, Sund, Miðbær og Vesturbær sem mynduðu 
bæjarröðina ...en Norðurbærinn...[002]...stóð stakur fyrir norðan aðalbæjarröðina... (Páll V. Bjarnason 
o.fl.  Mýrargötusvæðið.  Húsakönnun og Fornleifaskráning. Skýrsla nr. 98, bls. 7).  Samkvæmt Klemens 

Jónssyni var Austurbær jafnan álitinn aðalbýlið í 
Hlíðarhúsum (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 
1. bindi bls. 29).  Samkvæmt samsettu korti þar 
sem kort Sveins Sveinssonar frá 1887 er lagt yfir 
nútímakort, lá bæjarröðin norðvestur-suðaustur frá 
lóð Vesturgötu 26 yfir á lóð Ægisgötu 7.  (Páll V. 
Bjarnason o.fl.  Mýrargötusvæðið.  Húsakönnun og 
Fornleifaskráning. Skýrsla nr. 98, bls. 29). 
Í þéttbýli. 
Hlíðarhús er ein af elstu hjáleigum Reykjavíkur og 
því viðbúið að þar hafi orðið talsverð uppsöfnun 
mannvistarlaga í gegnum aldirnar. Talsvert hefur 
þó verið byggt á bæjarstæðinu á 20. öld og má þar 
nefna stórhýsið við Ægisgötu 7, sem er iðnaðar og 
skrifstofuhúsnæði með djúpum kjallara, auk 
nefndra húsa við Vesturgötu.  Verður bæjarstæði 
Hlíðarhúsa því að teljast talsvert raskað og telst því 
í ástandsflokk 2. 

 
RV-003:002     Hlíðarhús(Norðubær)     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur, nr. 98: „Hlíðarhús stóðu þar 

Mynd 56:  Bæjarstæði Hlíðarhúsa, RV-
003:001.  Horft í NA. 
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sem nú er Vesturgata 24, 26a, 26b, 26c, 28 og 
einnig yfir á Hlíðarhús b (Norðurbærinn). Á seinni 
hluta 19. aldar höfðu verið reist mörg býli í 
Hlíðarhúsum og voru þau Austurbær, Jóns Þórðar-
sonar-bær, Skáli eða Skálabær, Sund, Miðbær og 
Vesturbær sem mynduðu bæjarröðina ...en 
Norðurbærinn...[002]...stóð stakur fyrir norðan 
aðalbæjarröðina.“ (Páll V. Bjarnason o.fl.  Mýrar-
götusvæðið. Húsakönnun og Fornleifaskráning.  
Skýrsla nr. 98, bls. 7) Samkvæmt samsettu korti 
þar sem kort Sveins Sveinssonar frá 1887 er lagt 
yfir nútímakort var torfbær þar sem stendur stein-
bær (Hlíðarhús b), byggður 1898 og tilheyrir Ný-
lendugötu (nr 9). Er bærinn á korti Sveins talinn 
hafa verið Norðurbærinn og steinbærinn byggður 
upp úr honum. (Páll V. Bjarnason o.fl.  Mýrar-
götusvæðið.  Húsakönnun og Fornleifaskráning.  
Skýrsla nr. 98, bls. 29, 80).  Norðurbær var byggður af Ólafi Arnórssyni (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. I, bls. 269) og er sá nefndur meðal ábúenda í Hlíðarhúsum 1845 (Manntal á Íslandi 1845.  
Suðuramt, bls.438). 
Í þéttbýli 
Steinbærinn stendur inn í porti á milli Ægisgötu 5 og 7. Mögulegt er að einhverjar leifar gamla Norður-
bæjarins sé að finna undir steinbænum eða undir sverði umhverfis hann.  Bæjarstæðið telst því í ástands-
flokki 2. 
 
RV-003:011     Ónefnt     bæjarstæði     býli  
Á korti Sveins Sveinssonar er merktur inn tveggja 
bursta bær norðan við austasta Hlíðarhúsabæinn, 
stærð um 12m x 6m [Sveinn Sveinsson Reykja-
víkurkort. 1887]. (Páll V. Bjarnason o.fl.  Mýrar-
götusvæðið.  Húsakönnun og Fornleifaskráning.  
Skýrsla nr. 98, bls. 29)Væri hann uppistandandi 
enn væri hann þar sem nú er Vesturgata 26a,.  
Klemens Jónsson talar um að Guðumundur Guð-
mundsson Þorlákssonar Vaktara og kona hans 
Anna Gissurardóttir hafi búið í bæ norðan við 
Austurbæ Hlíðarhúsa. Telur Klemens bæinn hafa 
verið byggðan upp úr eldri bæ. (Klemens Jónsson.  
Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 269).  Er líklegt að 
um sé að ræða bæinn sem merktur er á kort Sveins 
Sveinssonar. Guðmundur og Anna eru nefnd 
meðal íbúa í Hlíðarhúsum í manntalinu 1845 
(Manntal á Íslandi 1845.  Suðuramt, bls. 438) og 
því hefur bærinn verið til fyrir miðja 19. öld. 
Í þéttbýli 
Samkvæmt samsettu korti þar sem kort Sveins 
Sveinssonar er lagt yfir nútímakort virðist þessi 
bær hafa staðið austast á núverandi baklóð Vestur-
götu 26 A.  Virðist núverandi hús ná yfir bæjar-
stæðið að hluta  Einhverjar leifar gætu þó verið á 
baklóðinni sem og á næstu lóð (Vesturgötu 24) 
sem er óbyggð. Sökum þessa fer bæjarstæðið í 
ástandsflokk 2. 
 
RV-003:053     Garðhús     bæjarstæði     býli  
„Garðhús...stóðu þar sem nú er Bakkastígur 9 eða 
því sem næst.  Bjarni Oddsson hafnsögumaður 
reisti þar steinhús. Hann var skráður til heimilis í 
Garðhúsum 1855...Litlu-Garðhús, einnig nefnd 
Björnsbær, voru þar rétt hjá.  Þar bjó árið 1903 

Mynd 57:  Bæjarstæði Norðurbæjar í 
Hlíðarhúsum, RV-003:002.  Horft í A. 

Mynd 58:  Ónefnt bæjarstæði, RV-003:011, í 
landi Hlíðarhúsa, sem var þar sem nú er 

Vesturgata 26 a.  Horft í NV. 

Mynd 59:  Bæjarstæði Garðhúsa, RV-
003:053, í landi Hlíðarhúsa.  Horft í N. 
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Ólafur Björnsson.“ (Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við Sund.  1. bindi, bls. 156.)   Á korti Sveins 
Sveinssonar er merkt inn hús sem var 6m x 9m, samfast því er annað 3m x 4m, [Sveinn Sveinsson 1887-
1887]. Þetta hús er það sama og stendur að Bakkastíg 9 samkvæmt samsettu korti þar sem kort Sveins er 
lagt yfir nútímakort. (Páll V. Bjarnason o.fl.  Mýrargötusvæðið.  Húsakönnun og Fornleifaskráning.  
Skýrsla nr. 98, bls. 29). Garðhús koma fyrir í manntalinu 1845 og er þá 1 heimili þar. (Manntal á Íslandi 
1845.  Suðuramt, bls. 434). Á lóðinni stendur nú steinbær sem byggður var 1868 (Klemens Jónsson. 
Sagar Reykjavíkur, bls. 45). 
Á opnu athafnasvæði við höfn. 
Talsvert opið svæði er í kringum steinbæinn sem stendur á lóð Bakkastígs 9.  Verða því að teljast 
einhverjar líkur á að leifar gamla torfbæjarins leynist þar, enda hugsanlegt að búið hafi verið í gamla 
bænum á meðan á byggingu steinbæjarins stóð.  Fer bæjarstæði Garðhúsa því í ástandsflokk 2. 
 
RV-003:067     Helluland     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 104:„Á korti teiknað af  V. 
Lottin frá 1836 er merktur inn torfbær á þessum slóðum, húsið virðist hafa verið ein burst með viðbygg-
ingu.  Á korti Sveins Sveinssonar  1876 er merktur inn torfbær sem var 5 x 5 m.  Þessi bær stóð þar sem 
nú er Vesturgata 6-8. Rósmaría Jónsdóttir selur G. Zöega bæinn 1883.[ Bskj., Brunavirðingar, B/118.]  
Hann byggir síðan timburhús þar.  [Páll V. Bjarnarson og Helga Maureen Gylfadóttir (2001). Húsa-
könnun, Vesturgata-Norðurstígur-Tryggvagata-Grófin.  Skýrsla nr. 88, bls. 11]“(Anna Lísa Guðmunds-
dóttir (2003).  Fornleifaskráning hluta jarðarinnar Hlíðarhúsa.  Skýrsla nr. 104, bls. 14) Páll Líndal 
kemst svo að orði um Helluland í Reykjavíkurriti sínu: „Helluland, reist skömmu eftir 1800. Þetta kot 
naut ekki mikillar virðingar í daglegur tali eins og eftirfarandi uppnefni bera með sér: Höll og Skíthöll. 
Það þótti aumasta kotið í vesturbænum. Því er nánar lýst svo að í rigningu hafi runnið inn í bæjargöngin 
svo að þar stóð vatnið í ökkla. Göngin inn í stofuna, ef svo má kalla, voru svo lág að fæstir gátu gengið 
þar uppréttir. Glugginn á stofunni, sem sneri út að Vesturgötu, var svo lítill að þar hefði fullorðinn 
maður varla komist út. Eldhúsið sem var við enda gangsins, var alltaf svo fullt af reyk að þeim sem inn 
kom súrnaði í augum...Á vestanverðri lóðinni nr. 6 og á lóðinni nr. 8 voru reist fiskgeymsluhús og vöru-
geymsluhús tilheyrandi atvinnurekstri Geirs Zöega en hann eignaðist Hellulandsbæinn 1883. Síðar voru 

þau tekin til annarra nota og lengi rekin þar alkunn 
biljarðstofa." (Páll Líndal, 1991. Reykjavík, Sögu-
staðir við Sund, 3. bindi, bls. 147). Klemens Jóns-
son segir Helluland hafa staðið andspænis húsinu 
við Vesturgötu 11 „eða litlu austar“ (Klemens 
Jónsson.  Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 273)  
Samkvæmt Páli Líndal stóð Helluland vestast á lóð 
Vesturgötu 8.  (Páll Líndal, Reykjavík.  Sögustaður 
við Sund. 2. bindi, bls. 72.) 
Í þéttbýli. 
Timburhúsið sem Geir Zöega reisti stendur enn við 
Vesturgötu 6-8.  Er það með niðurgröfnum kjallara 
en fyrir aftan (norðan) það stendur stór íbúðarblokk 
sem er við Tryggvagötu 18 (sjá einnig 069).  Verða 
að teljast fremur litlar líkur á því að einhverjar 
leifar Hellulands sé enn að finna á þessum slóðum, 
nema þá helst undir gangstétt eða Vesturgötu 
sjálfri.  Fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 1. 

RV-003:068     Merkisteinn     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 104 eftir Önnu Lísu Guð-
mundsdóttur:  „Á korti teiknað af  V. Lottin frá 1836 er merktur inn torfbær á þessum slóðum, húsið 
virðist hafa verið tvær burstir.  Á korti Sveins Sveinssonar 1876 er merktur inn tveggja bursta torfbær 
sem var 6m x 6m. Þetta hús stóð þar sem nú er Vesturgata 12.  Þessi bær er síðan horfinn 1883 og þá 
byggt þar steinhlaðið hús á lóðinni.“  (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2003).  Fornleifaskráning hluta 
jarðarinnar Hlíðarhúsa.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur, nr. 104, bls. 14-15). „Vesturgata 12.  Á 
þessum slóðum var um 1835 risinn lítill torfbær , nefndur Merkissteinn. Nafnið mun til komið af því að 
talið var um skeið að þar væru hin upphaflegu vesturmörk kaupstaðarlóðarinnar. Það var þó ekki alls 
kostar rétt því þau voru austar, en nafngiftin hélst eigi að síður.“ (Páll Líndal, 1991. Reykjavík, Sögu-
staður við Sund, 3. bindi, bls. 149). 
Í þéttbýli. 
Þriggja hæða steinhús með djúpum kjallara stendur við Vesturgötu 12  Þar fyrir aftan (norðan) er stór 
íbúðarblokk sem stendur við Tryggvagötu 16 og er örlítill bakgarður á milli húsanna.  Verða að teljast 

Mynd 60:  Bæjarstæði Hellulands, RV-
003:067, í landi Hlíðarhúsa.  Horft í NA. 
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litlar sem engar líkur á því að leifar Merkisteins sé 
enn að finna undir yfirborði á þessum slóðum, 
nema þá undir gangstétt við Vesturgötuna eða í 
sjálfu götustæðinu.  Fer Merkisteinn því í ástands-
flokk 1 
 
RV-003:069     Klettakot     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu 
Minjasafns Reykjavíkur nr. 104 eftir Önnu Lísu 
Guðmundsdóttur: „Samkvæmt brunavirðingum 
síðan 1847 hefur Jón  Jónson látið Sig. Erlendsson 
hafa hluta af lóð sinni sem var við Merkistein eða 
2,5 ál. x 10 ál. undir byggingu Klettakots.  Á korti 
Sveins Sveinssonar  1876 er merktur inn torfbær 
sem var 6 x 6 m. Þessi bær er einnig merktur inn á 
kort Sveins Sveinssonar 1887.  Bær þessi stóð þar 
sem nú er Tryggvagata 18.“ (Anna Lísa Guð-
mundsdóttir.  Fornleifaskráning hluta Jarðarinnar 
Hliðarhúsa.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur, nr. 
104, bls. 15). 
Í þéttbýli 
Fimm hæða verslunar og íbúðarhús, með niður-
gröfnum bílakjallara,  stendur nú við Tryggvagötu 
18.  Verða að teljast litlar sem engar líkur á að 
einhverjar leifar Klettakots sé enn að finna á 
þessum slóðum.  Telst bærinn því í ástandsflokki 
1. 
 
RV-003:090     Dúkskot     bæjarstæði     býli  
„Vesturgata 13.  Dúkskot.  Það var tómthúsbýli 
reist í landi Hlíðarhúsa um 1800.  Nafnið var af 
því dregið að fyrsti ábúandinn, Jón Jónsson, var 
frá Dúki í Staðarhreppi í Skagafirði.  Dúkskot var 
við Hlíðarhúsastíg (Vesturgata) og stóð í núver-
andi Götustæði Garðastrætis.“ (Páll Líndal.  
Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  3. bindi, 
bls.149). Tvö heimili voru í Dúkskoti samkvæmt 
manntalinu 1845. (Manntal á Íslandi 1845.  Suður-
amt, bls. 434)  Ekki er minnst á bæinn í manntal-
inu 1801. 
Malbikuð gatnamót í þéttbýli. 
Sé það rétt að Dúkskot hafi verið í núverandi götu-
stæði Garðastrætis verða að teljast einhverjar líkur 
á því að leifar þess leynist enn undir malbikinu, að 
því gefnu að ekki hafi farið fram mikil jarðvegs-
skipti við gatnagerðina.  Dúkskot telst því í á-
standsflokki 2. 
 
RV-003:091     Hali     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson nefnir Hala meðal bæja sem 
voru til á tímabilinu 1830-1848 og segir að þar 
hafi verið tvíbýli en nefnir bara annan ábúandann 
Kolbein Magnússon. (Klemens Jónsson  Saga 
Reykjavíkur.  1. bindi, bls. 270).  Kolbeinn er 
nefndur í manntalinu 1845 sem og hinn ábúandinn sem hét Magnús Magnússon.(Manntal á Íslandi 1845.  
Suðuramt, bls. 439)  Páll Líndal kemst svo að orðið um Hala:  „Hali.  Lóð Hala virðist hafa tekið yfir 
mikinn hluta svæðisins þar sem Bræðraborgarstígur og Ránargata mætast.  Hali hefur byggst nokkuð 
snemma úr landi Hlíðarhúsa, sést t.d. Á korti frá 1787 og nefnist þar Halekot.  Á þessum slóðum reisti 
Ellert Schram skipstjóri hús um aldamótin sem enn stendur og telst Bræðraborgarstígur 4... Árið 1934 
var leyft að reisa steinhús á lóðinni og ber það sama húsnúmer [4a].“ (Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögu-

Mynd 61:  Bæjarstæði Merkisteins, RV-
003:068, í landi Hlíðarhúsa.  Horft í N. 

Mynd 62:  Bæjarstæði Klettakots, RV-
003:069, í landi Hlíðarhúsa.  Horft í SV. 

Mynd 63:  Bæjarstæði Dúkskots, RV-
003:090, í landi Hlíðarhúsa.  Horft í N. 
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staður við Sund.  2. bindi, bls. 23.) 
Í þéttbýli. 
Staðsetning bæjarins er fremur ónákvæm og verður 
ekki farið nær um hana en að bærinn hafi staðið á 
þeim slóðum þar sem nú eru mót Bræðraborgar-
stígs og Ránargötu. Við gatnamótin eru 4 hús sem 
öll teljast til Bræðraborgarstígs og eru þau nr. 4a, 5, 
7 og 8.  Hús nr. 4, 5 og 7 eru öll fjölbýlishús með 
kjöllurum en hús númer 8 er gamalt bárujárnsklætt 
timburhús.  Er garður umhverfis hús númer 8 en á 
bak við 4, 5 og 7.  Er mögulegt að einhverjar leifar 
Hala sé enn að finna undir gatnamótunum sjálfum 
eða í görðunum við húsin.  Bærinn telst því í á-
standsflokki 2.  
 
RV-003:093     Þorgrímsstaðir     bæjarstæði     

býli  
Þorgrímsstaðir koma fyrir í manntalinu 1845 og er þá eitt heimili þar.(Manntal á Íslandi 1845.  Suður-

amt, bls. 439)  Klemens Jónsson minnist stuttlega á 
bæinn í upptalningu á bæjum í Vesturbænum.  
(Klemens Jónsson.  Saga Reykjavíkur.  1. bindi, 
bls. 268).  Páll Líndal fjallar ekkert um bæinn í 
Reykjavíkurriti  sínu en merkir það þó inn á ör-
nefnakort af borginni.  Var bærinn staðsettur, sam-
kvæmt því, á svæði þar sem standa hús númer 38 
og 40 við Túngötu.  (Páll Líndal.  Reykjavík. Sögu-
staður við Sund.  4. bindi. Lykilbók). 
Í þéttbýli. 
Stórir garðar eru umhverfis hús nr. 38 og 40 við 
Túngötu.  Stærð lóðanna umhverfis húsin gerir það 
að verkum að einhverjar líkur eru á að leifar frá 
Þorgrímsstöðum sé þarna að finna.  Fer þetta 
bæjarstæði því í ástandsflokk 2. 
 

RV-003:094     Jaðar     bæjarstæði     býli  
„Spölkorn norðvestur frá Götuhúsum var nokkru fyrir 1800 risið tómthúsbýli sem nefnt var Jaðar, 
...argasta kot ,síðar nefnt Skakkakot eða Skakk...Það var lagt undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur árið 
1806.  Þar bjó framan af síðustu öld m.a. Guðrún Jónsdóttir , systir Jóns Jónssonar, fyrsta ábúanda 

Dúkskots...Guðrún var yfirsetukona, og þótti ærið 
fasmikil og orðmörg. Hún dó 1842, og hafði þá 
tekið á móti yfir 1200 börnum“ (Klemens Jónsson 
Saga Reykjavíkur.  1. bindi, bls. 141, 178). 
„Skakkakot mun hafa verið rifið um 1870.“ (Páll 
Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund.  3. bindi, 
bls. 48.)  Samkvæmt manntalinu 1845 var 1 heimili 
í Skakkakoti 1845 en í manntalinu 1801 eru þau 
sögð tvö.  Páll Líndal merkir Skakkakot inn á ör-
nefnakort af Reykjavík, á horn Öldugötu og Stýri-
mannastígs, nánar til tekið á lóð Stýrimannastígs 
14. (Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við Sund.  
4. bindi. Lykilbók) 
Í þéttbýli. 
Nokkuð stór garður er umhverfis hús nr. 14 við 
Stýrimannastíg.  Er hugsanlegt að einhverjar leifar 
frá Jaðri/Skakkakoti sé að finna þar eða jafnvel úti 
í götu.  Fer þetta bæjastæði því í ástandsflokk 2. 

 

Mynd 64:  Bæjarstæði Hala, RV-003:091, í 
landi Hlíðarhúsa.  Horft í V. 

Mynd 65:  Bæjarstæði Þorgrímsstaða, RV-
003:093, í landi Hlíðarhúa.  Horft í VNV. 

Mynd 66:  Bæjarstæði Jaðars, RV-003:094, í 
landi Hlíðarhúsa.  Horft í N. 
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RV-003:095     Götuhús     bæjarstæði     býli  
„Götuhús voru ein af hjáleigum Víkur og var land þeirra norðan við Landakot.  Ekkert er um það vitað 
hvenær byggð hófst  í Götuhúsum en 1703 virðist búa þar ein fjölskylda.  Við stofnun Innréttinganna um 
viðja 18. öld  var ákveðið að leggja til þeirra tún Götuhúsa.  Lauk þá að mestu búskap þar en í þess stað 
tóku að rísa þar tómthúsbýli.  Bæjarhúsin munu hafa staðið nokkurn vegin þar sem nú er Túngata 20.  
[lítið eitt norðvestar].  Þar fæddist 1772 Jón Grímsson sem var síðastur prestur á Húsafelli.  Westy 
Petræus...einn helsti Reykjavíkurkaupmanna, keypti Götuhús um 1800 eins og fleiri eignir Innrétting-
anna sem þá voru boðnar til sölu.  Götuhúsum hnignaði mjög uns Geir Zöega eignaðist þau 1863...Hann 
hóf þegar miklar jarðabætur, lét rífa kotin sem þar 
voru, enda þá flest í eyði eða að hruni komin og 
naumast mannabústaðir, og slétta yfir. Varð þar 
hinn fegursti töðuvöllur sem áður höfðu verið 
rústir, stórgrýti og þýfi [Geirstún]. Hann lét hlaða 
mikla grjótgarða á austurmörkum gagnvart Grjóta-
þorpi...Snemma á þessari öld hófust þarna bygg-
ingar og er nú allt land Götuhúsa komið undir 
byggð.“(Páll Líndal, Reykjavík, sögustaður við 
Sund. 1. bindi,190). 
Í þéttbýli. 
Götuhús hafa líklega verið þar sem nú eru bak-
garðar Túngötu 20 og 22 og húsa númer 9 og 11 
við Öldugötu.  Eru þetta nokkuð stórir garðar og 
því verða að teljast nokkrar líkur á að leifar frá 
Götuhúsum kunni að leynast þar í jörðu.  Bæjar-
stæðið flokkast í ástandsflokk 2. 
 
RV-003:096     Rimma     bæjarstæði     býli  
„Vesturgata 18. Á þessari lóð stóð snemma á öldinni sem leið [19. öld] kotbýli sem eigandi nefndi 
Hjalla, en það nafn vildi ekki tolla við heldur var býlið alltaf kallað Rimma, hvort sem það var nú af-
bökun úr nafninu Rimi eða skopefni sem ætlað var að gefa hugmynd um heimilisbrag. Guðmundur Er-
lendsson (d. 1905) frá Landakoti, mikill sjósóknari, eignaðist býlið og reisti þar um 1860 allvænt hús; 
því fylgdi Rimmunafnið.  Má til sanns vegar færa að nafnið hafi nú ekki átt illa við því á ýmsu gekk í 
sambúð þeirra Guðmundar og Elínborgar konu hans...Um aldamótin síðustu eignaðist húsið Árni Eiríks-
son og reisti þar vandað Íbúðarhús.  Það hús var 
komið í mikla niðurníðslu þegar borgarsjóður 
keypti það á eina krónu...var það síðan flutt  og 
komið fyrir á lóð nr. 10 við Bókhlöðustíg.“ (Páll 
Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  3. 
bindi, bls. 151)  Ekki er minnst á Rimmu/Hjalla í 
manntalinu 1845 og ekki heldur hjá Klemens 
Jónssyni í Sögu Reykjavíkur. 
Í þéttbýli. 
Lóð nr. 18 við Vesturgötu er nú (2010) óbyggð, 
utan þess að dálítill skúr er nyrst á henni.  Bíla-
stæði er fyrir framan (sunnan) skúrinn sem nær 
yfir mestalla lóðina. . Mögulegt er því að leifar frá 
Rimmu/Hjalla geti leynst í jörðu á lóðinni þótt 
yngri húsbyggingar (sjá hér ofar), gætu hafa 
skemmt talsvert af yngri leifum. Bæjarstæðið telst 
í ástandsflokki 2. 
 
 
RV-004     Ánanaust 
Eftirfarandi ágrip af sögu Ánanausta er fengið úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni 
Reykjavíkur.  Er textinn tekinn beint upp fyrir utan að birtingarform heimilda er fært til sama horfs og í 
skráningu annarra bæjarstæða Reykjavíkur, þ.e fullur titill, í stað skammstafanna, í hornklofa innan 
textans. „Upphaf óvíst. Talið er að Ánanaust hafi upphaflega verið naust frá Vík. [Ólafur Lárusson, 
1944. Byggð og saga, bls. 121]. Ánanaust er skráð sem hjáleiga frá Hlíðarhúsum í Jarðabók Árna og 
Páls. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 260].  

Mynd 67:  Bæjarstæði Götuhúsa, RV-
003:095, í landi Hlíðarhúsa.  Horft í N. 

Mynd 68:  Bæjarstæði Rimmu, RV-003:096, 
í landi Hlíðarhúa.  Horft í ANA. 
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Árið 1723 urðu þau eign Helgafellsklausturs þegar Hlíðarhús voru gefin kirkjunni og eins þegar bæjar-
stjórnin keypti Hlíðarhús 1858. Bæjarhúsin í Ánanaustum munu hafa staðið nálægt Örfiriseyjar-
grandanum, vestast við Mýrargötu norðan megin. Bæirnir hafa verið fimm um tíma en síðasti bærinn var 
rifinn um 1940 vegna framlengingar Mýrargötu. [Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við Sund. 1. bindi, 
bls. 66]  Fiskvinnslufélagið Alliance hf., stofnað 1905, var lengi atkvæðamikið í útgerð  það reisti mikil 
fiskþurrkunarhús og stakkastæði á lóð Ánanausta og voru tún bæjarins lögð undir það. [Jón Helgason, 
1937, Reykjavík, Þættir og myndir úr sögu bæjarins, bls. 47]. Jarðamörk á jörðin á móti Hlíðarhúsum, 
Seli og Reykjavík. Nú er Ánanaust þekkt sem nafn götu sem liggur meðfram sjónum milli Mýrargötu og 
Hringbrautar.“  (Óútgefin fornleifaskráningargögn frá Minjasafni Reykjavíkur) 
 
RV-004:001     Ánanaust     bæjarhóll     bústaður  
Samkvæmt samsettu korti  þar sem kort Sveins Sveinssonar frá 1882 er lagt yfir nútímakort virðist 

bæjarstæði Ánanausta hafa verið við norðvestur-
enda Mýrargötu.  (Páll V. Bjarnason o.fl.  Mýrar-
götusvæðið.  Húsakönnun og Fornleifaskráning.  
Skýrsla nr. 98, bls. 29) 
Í þéttbýli. 
Samkvæm áðurnefndu korti hafa bæirnir í Ána-
naustum raðast þvert yfir núverandi götustæði 
Mýrargötu, frá suðvestri, þar sem er lóð nr. 1 við 
Ánanaust, til norðaustur þar sem er lóð nr. 2 við 
Grandagarð. Virðist bæjarstæðið  vera nokkuð 
raskað af byggingum beggja vegna Mýrargötu.  
Stórhýsi, sem nú hefur verið rifið, var á lóð nr. 1 
við Ánanaust og eins virðist hús nr. 2 við Granda-
garð ná inn á bæjarstæðið. Í Mýrargötu sjálfri má 
þó á þessum slóðum greina bungu á götunni sem 
getur bent til þess að þar undir leynist rústahóll.  
Því fer þetta bæjarstæði í ástandsflokk 2.  
 

RV-005     Reykjavík 
Eftirfarandi ágrip af sögu Reykjavíkurjarðarinnar er úr skýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 116 eftir 
Önnu Lísu Guðmundsdóttur.  Í skýrslunni eru tilvísananúmer í texta sem vísa í heimildir birtar neðan-
máls, en hér eru heimildir birtar innan hornklofa í textanum, þar sem samsvarandi tilvísananúmer var 
áður.  „Samkvæmt Landnámu á Ingólfur Arnarson að hafa byggt í Reykjavík.  Árið 1971-75 var ráðist í 
miklar rannsóknir í miðbænum, en þá voru rannsakaðar að hluta lóðirnar Aðalstræti 14-18 og Suðugata 
3-5. Niðurstöður þessara rannsókna leiddu í ljós að á öllum þessum lóðum var að finna rústir frá land-
námstíma og yngri. [Else Nordahl (1988), Reykjavík from the archaeological point of view, Societas 
Archaeologica Upsaliensis] Árið 2000-2003 var síðan grafið aftur á lóðum Aðalstrætis 14-18 og kom þá 
í ljós stór skáli sem lá undir húsið Aðalstræti 16 sem þá hafi verið fjarlægt tímabundið.[H.M. Roberts 
(2001). Archaeolocical Excavations at Aðalstræti 14-16] Við endurnýjun gatna á horni Aðalstrætis og 
Túngötu (1992) kom í ljós torf með landnámsgjósku í skurði fyrir framan Herkastalann. Nyrstu minjar 
frá landnámi er að finna á lóðinni Aðalstræti 12 [Bjarni F. Einarsson (1999) Aðalstræti 12. Könnun á 
mannvistarminjum meðfram lóð Aðalstrætis 12.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 73.] en syðstu á 
lóðinni Suðurgötu 7. [Kristín H. Sigurðardóttir (1985). Fornleifarannsóknir á lóðinni Suðurgötu 7 í 
Reykjavík].  Ekki er búið að rannsaka nema hluta af því svæði í Kvosinni sem talið er líklegt að geymi 
landnámsminjar en auk þess er vitað að minjar hafa farið forgörðum þar vegna framkvæmda. Rann-
sóknir hafa sýnt að landnámsminjar raða sér á línu sem liggur frá Aðalstræti 12 að Suðurgötu 7. Talið er 
að kirkja hafi risið í Reykjavík skömmu eftir kristnitöku en heimildir greina frá henni í máldaga Reykja-
víkurkirkju frá 1379. Þar kemur fram að hún var hvorki auðug af löndum né lausum aurum. Það bendir 
til þess að Reykjavík hafi þá ekki verið neitt stórbýli. Um 1500 býr í Reykjavík (aðaljörðinni) Ólafur 
Ólafsson lögréttumaður. Hann lét reisa nýja kirkju. Um minjar frá þessum tíma eru ekki til miklar upp-
lýsingar. Kirkjan hefur trúlega staðið á sama stað til 1798, en auk þess er að finna minjar á lóðinni Aðal-
stræti 12. [Bjarni F. Einarsson (1995). Fornleifarannsókn í Aðalstræti 12 1993, Rannsóknarsaga, 
endurmat og landnám.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 49] Líklega er þær einnig að finna austan við 
Suðurgötu og beggja vegna Tjarnagötu, þó að rannsóknir hafi enn ekki staðfest það. Tími Innrétttingana 
hefst síðan 1752 þegar konungur gefur hinu nýstofnaða hlutafélagi jörðina. Allmörg hús voru þá byggð 
við Aðalstræti og Tjarnagötu eins og sjá má á korti af kaupstaðlóðinni frá árinu 1787. [Rasmus Lievog.  
„Kaupstaðarlóðin 1787“.  Reykjavíkurkort.  Dagatal 1986] Hluti af þessum húsum hafa verið rannsökuð 

Mynd 69:  Bæjarstæði Ánanausta, RV-
004:001.  Horft í NV. 
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á þeim lóðum sem fornleifauppgreftir hafa farið fram, eins og Aðalstræti 12 og 18, en litlar rannsóknir 
hafa farið fram við Tjarnagötu...Byggðin 1787 hefur aðallega verið við Aðalstræti og nyrst við Tjarnar-
götu en Suðurgatan er merkt inn á kortið sem vegur. Við Suðurgötu voru fjögur kot. Þegar V. Lottin 
gerir kort af Reykjavík 1836 eru íbúar bæjarins 650. Byggðin er farin að teygja sig út frá sjálfri Kvos-
inni. Aðalstræti, Kirkjustræti, Túngata og Suðurgata sjást greinilega  og sjá má að menn hafi stundað 
töluverða garðrækt á þessum tíma.“.(Anna Lísa Guðmundsdóttir Fornleifar í Suðurgötu frá Melatorgi að 
Túngötu, í Vonarstræti frá Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá Suðurgötu að Garðastræti og næsta 
nágrenni.  Skýrsla Árbæjarsafns nr. 116, bls. 6-7.)  
 
RV-005:001     Reykjavík     bæjarhóll     bústaður  
Bæjarstæði Reykjavíkur virðist hafa ná yfir allstórt svæði sem nær frá lóð  Aðalstrætis 10 í norðri og inn 
á lóð Suðurgötu 7 í suðri. Þetta má ráða af minjum sem hafa fundist við fornleifauppgröft á svæðinu. Til 
austurs frá Suðurgötu 7 nær það fram yfir gatnamót Vonarstrætis og Tjarnargötu að Vonarstræti 12 og 
þaðan að fógetagarðinum í norðri.  Miðað við dreifingu þeirra minja sem fundist hafa á bæjarstæðinu er 
það líklega um 9.300 m² að stærð. 
Í þéttbýli.  
Eftirfarandi lýsing á þekktum minjum á bæjarstæði Reykjavíkur er samsettur texti úr fornleifarskrán-
ingarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 116 eftir Önnu Lísu Guðmundsdóttur. Í honum  eru teknar eru 
saman upplýsingar um fornleifar sem fundist hafa við fornleifauppgröft sem og þær sem eru þekktar úr 
heimildum.  Er bæði um að ræða minjar sem talist geta til landbúnaðarminja og hins vegar minjar sem 
tilheyra þéttbýlismyndun á kaupstaðalóðinni og er tilgangurinn að sýna fram á umfang bæjarstæðisins 
sem og varpa ljósi á þau umsvif sem á því hafa orðið eftir að þéttbýlismyndun hófst.  Þær fornleifarann-
sóknir sem fram hafa farið hafa gjarnan verið kenndar við þær lóðir, á svæðinu, sem þær hafa náð yfir 
og er einnig hafður sá háttur á hér að textanum úr skýrslu Minjasafnsins er raðað upp eftir lóðunum.  
„Aðalstræti er talin elsta gata landsins. Þar sem það liggur nú mun sjávargata Víkurbænda að öllum 
líkindum hafa legið frá upphafi landnáms í Reykjavík, þ.e. frá bæjarhúsunum sem hafa að flestra áliti 
verið syðst við Aðalstrætið og niður í Grófina. Við stofnun Innréttinganna um miðja 18. öld verður þessi 
stígur aðalgata í hinu fyrsta skipulagða þéttbýli landsins. [Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund, 
1. bindi, bls.  8]  
[Aðalstræti 9]: Ingólfsbrunnur/Víkurbrunnur. „Svo má nefna Ingólfsbrunn eða Víkurbrunn, sem var 
aðalvatnsbólið“ [Ari Gíslason. Örnefnaskrá fyrir Reykjavík og Seltjarnarnes, 12.]. Árið 1756-1757 var 
hús forstjóra Innréttinganna reist á þessari lóð. [Páll Líndal, Reykjavík sögustaður við Sund, 1. bindi, 
bls. 12.].   
[Aðalstræti 10:] Um miðja 18. öld var reist á þessum stað dúkvefnaðarstofa Innréttinganna en hún 
brann 1764 [Páll Líndal, Reykjavík sögustaður við Sund, 1 .bindi, bls. 14.]   
[Aðalstræti 12:] Syðst á þessari lóð gróf Bjarni F. Einarsson upp minjar frá landnámstíma.  [Bjarni F. 
Einarsson (1995). Fornleifarannsókn í Aðalstræti 12 1993. Rannsóknarsaga, endurmat og landnám.]. 
Þetta svæði var aftur rannsakað árið 1999 þegar núverandi hús var byggt.[ Bjarni F. Einarsson (1999).  
Könnun á mannvistarlögum meðfram lóð Aðalstrætis 12.  Skýrsla Minjsafns Reykjavíkur nr. 73]. Auk 
landnámsminja var að finna leifar af Dúkvefnaðar-húsinu [sjá hér að framan um Aðalstræti 10] sem var 
byggt 1754 eða 1755 og var eitt helsta hús Innréttinganna. [Hrefna Róbertsdóttir, ,, Duchmaguer 
Fabrique huus 1753-1818. Frá Árbæjarsafni.  Lesbók Morgunblaðsins 20. desember 1993.]  Fornleifa-
könnun...  Á lóðinni við Aðalstræti 12 hafa minnst fjögur hús staðið í aldanna rás. Fyrsta var reist þar á 
10. öld eða jafnvel 9. öld, síðan var reist þar hús í 
byrjun miðalda, hugsanlega um 1100. Á miðri 18. 
öld var hús reist á lóðinni, sem þjónaði Innrétting-
unum í fyrstu. Hús þetta var rifið 1810. Síðasta 
húsið sem stóð á lóðinni var reist árið 1889 og 
stóð það þar til að það brann 1977. [Bjarni F. 
Einarsson (1995). Fornleifarannsókn í Aðalstræti 
12 1993, Rannsóknarsaga, endurmat og landnám. 
Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 49]  
[Aðalstræti 14-16]::  Á þessari lóð hafa tvisvar 
farið fram fornleifauppgreftir. Árið 1971-1975 
gróf Else Nordahl á þessum lóðum [Else Nordahl 
(1988). Reykjavík from the archaeological point 
of view, Societas Archaeologica Upsaliensis.] og 
árið 2001 gróf Fornleifastofnun á þessu svæði. [H. 
M. Roberts (2001).. Archaeolocical Excavations at 
Aðalstræti 14-16].  Fundust minjar frá landnáms-

Mynd 70:  Bæjarstæði Reykjavíkur, RV-
005:001.  Horft í V. 
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tíma samanber skýrslur um þessar rannsóknir. Á þessari lóð var reist torfhús á vegum Innréttinganna, 
svonefnd Voðvefnaðarstofa, sem brann 1764, og var þá reist nýtt hús undir spuna-stofuna [Páll Líndal, 
Reykjavík sögustaður við Sund 1. bindi A-G. 1986, 16]. Á lóð Aðalstrætis 16 var einnig Lóskurðarstofa 
Innréttinganna.  
[Horn Aðalstrætis og Kirkjustrætis (Fógetagarður):]  Kirkja hefur lengi verið í Reykjavík, en elstu 
heimildir um kirkjuna er að finna í kirknatali Páls Jónssonar frá um 1200. Víkurkirkja var helguð 
Jóhannesi postula og virðist lengstum hafa verið snauð að jarðeignum og gripum. Víkurkirkja hefur 
verið torfkirkja og mun hún hafa staðið í kirkjugarðinum miðjum og snúið aðaldyrum í vestur að hefð-
bundnum hætti. Þegar grafið var fyrir stöplinum undir minnismerki Skúla Magnússonar kom í ljós grjót-
hleðsla og mótaði fyrir dyrum sem sneru til suðurs en telja verður nokkuð öruggt að hér hafi verið um 
hliðardyr að ræða. Síðustu kirkjuna, sem reist var frá grunni, lét Brandur Bjarnhéðinsson bóndi í Vík, 
reisa 1724. Þessi kirkja var torfkirkja. Árið 1770 var hún endurbyggð að nokkru úr timbri. Var þá gerður 
stöpull fyrir framan bygginguna með turni upp af. Þessi kirkja varð dómkirkja landsins þegar biskupstóll 
var fluttur frá Skálholti en þótti heldur lítilfjörleg til slíks hlutverks og var því ráðist í byggingu Dóm-
kirkjunnar sem var vígð 1796. Víkurkirkja var rifin 1798 og sléttað yfir grunninn. [Páll Líndal, Reykja-
vík sögustaður við Sund, 2. bindi, bls. 86] Kirkjugarðurinn er á horni Aðalstrætis og Kirkjustrætis og er 
hann hellulagður. Einu merkin um að þarna hafi verið kirkjugarður eru minnismerkin. Trúlega hefur 
verið grafið í garðinn frá upphafi kristni til 1838. Um 1800 var farið að kvarta verulega undan því að 
kirkjugarðurinn væri orðinn of lítill en það dróst til 1838 að nýr kirkjugarður væri tekinn í notkun. Eftir 
það var lítið grafið í gamla kirkjugarðinum. Nokkrir þekktir einstaklingar hvíla í þessum garði.  Árið 
1883 fékk H.J.G Schierbeck landlæknir umráð yfir kirkjugarðinum í því skyni að gera þar skrúðgarð.  
[Páll Líndal, Reykjavík sögustaður við Sund, 2. bindi, bls.  87].  
[Suðurgata 3-5:] Staðhættir Lóðir þessar voru kannaðar með fornleifauppgreftri árin 1971-1975. 
[Lýsing:] Leifar mannvirkja frá landnámsöld og miðöldum, allar eldri en 1500. Fornleifakönnun:  Á 
uppgraftarsvæðinu eru leifar sjö bygginga. Elstur er skálinn með landnámsgjósku í torfveggjum. Austan 
við skálabygginguna var lítið hús sem var túlkað sem smiðja. Öll húsin eru eldri en Katla 1500, sjá upp-
graftarskýrslu Elsu Nordahl. [Elsa Nordahl (1988), Reykjavík from the archaeological point of view, 
Societas Archaeologica Upsaliensis.]. Ræsi. Djúpur kjallari var byggður að húsabaki Suðurgötu 3 árið 
1943. Hefur annar eigandi hússins Kristþór Alexandersson tjáð mér, að grafið hafi verið fyrir honum 
meira en 2 m niður. Þar sem botn var, komu menn niður á ræsi hlaðið úr steinum, sem lá frá austri til 
vesturs. Stór rostungstönn fannst í grunninum, geymdi Kristþór hana lengi, en fargaði svo. Við ræsið, 
sagði hann, var mjög maukkenndur jarðvegur, dökkur á lit, en þefur af, sem minnti helst á kúamykju. 
[Þorkell Grímsson 1974. Reykjavík í 1100 ár, safn til sögu Reykjavíkur. Reykvískar fornleifar, bls. 67].   
[Suðurgata 7:] Mannvistarminjar fundust við fornleifakönnun 1983. Minjar frá 19.öld og húshluti frá 
10. öld. [Kristín H. Sigurðardóttir. 1985 Fornleifarannsóknir á lóðinni Suðurgötu 7 í Reykjavík. 57].   
[Tjarnargata 2:] Torfhús, Eldhús, Litunarhús. Brúnsbær [sjá einnig umfjöllun um Tjarnargötu 4 hér að 
neðan], torfbær stóð sunnarlega í kaupstaðnum, það er auðkennt á uppdrætti Lievogs með bókstaf U. [R. 
Lievog, Kaupstaðarlóðin 1787. Reykjavíkurkort. Dagatal 1986]. Húsið næst norðan hans er líklega búr. 
Enn norðar liggur, að því er virðist, litunarhús Innréttinganna, en það var flutt til Reykjavíkur frá Elliða-
ánum um 1760.  Á stæði þess mun áður hafa verið eldhús. Nyrst í röðinni er líklega mógeymsla, og kann 
áður að hafa verið karlaskáli. Hús eitt tengdist röðinni vestan megin. Virðist mega halda að það hafi 
verið híbýli kvenna og kvennaverkstæð. [Þorkell Grímsson 1974. Reykjavík í 1100 ár, safn til sögu 
Reykjavíkur. Reykvískar fornleifar, bls 58.]:  
[Tjarnargata 3:] .  Á korti Lievogs er, næst kirkjugarði og austan raðar, lítið hús sem telst vera gömul 
smiðja. [R. Lievog, Kaupstaðarlóðin 1787. Reykjavíkurkort. Dagatal 1986.]  og sunnan þess í Tjarnar-
króknum, má sjá tvö önnur hús, einnig smá, en þetta munu vera híbýli vefarasveina og kaðlara. [Þorkell 
Grímsson (1974). Reykjavík í 1100 ár, safn til sögu Reykjavíkur. Reykvískar fornleifar, 58.].  
„Mannvistaminjar fundust 1904 þegar grafið var fyrir grunni Tjarnargötu 3 en það var timburhús með 
alldjúpan steinkjallara. Var grafið þar niður á öskuhaug sem náði yfir nær hálfan grunn til austurs að 
norðanverðu, en undir var möl. Við gröftinn fundu menn lokræsi, hlaðið úr torfi og grjóti, og settar 
hellur yfir. Sást, að það stefndi frá norðvestri til suðausturs og endaði í sorpgryfju, sem einnig var hlaðin 
úr torfi og grjóti, mosi sem var grænn, var á torfi þessu. Innsigli úr tini, fornfálegt fannst í jörðu við 
gröftinn. Er það skráð í safnskrá Þjóðminjasafnsins 12. nóvember 1904. [Þorkell Grímsson 1974. 
Reykjavík í 1100 ár, safn til sögu Reykjavíkur. Reykvískar fornleifar, bls. 67.]   
[Tjarnargata 4:]  Brúnsbær var torfbær sem stóð sunnarlega í kaupstaðnum, ekki langt frá Tjörninni og 
skammt frá suðurhlið kirkjugarðsins. Sneri það frá norðri til suðurs. Það er sagt vera 20 álnir á lengd í 
skjali frá 1791. Auðkennt á uppdrætti Lievogs með bókstaf U. Stutt lýsing á dönsku finnst á húsinu í 
skoðunargerð um eignir stofnananna frá árinu 1759. Var þá Brúnsbær bústaður beykis við Innrétting-
arnar. Húsið er sagt hluti hins gamla Reykjavíkurbæjar, var það með fjögurra stafgólfa, og forskála. Lýst 
er í sömu grein skoðunargerðarinnar tveimur beykisverkstæðum. Bæði eru þriggja stafgólfa. Þegar kon-
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ungur gefur hinu nýstofnaða hlutafélagi Innréttinganna jörðina Reykjavík 1752, bjuggu á aðalbólinu 
tveir leiguliðar, Jón Oddsson Hjaltalín, sýslumaður, og Þorkell Þórðarson, lögréttumaður. Eru þeir 
síðustu bændurnir. Jón hætti búskap árið 1752, en Þorkell ári seinna. Brúnsbær dregur nafn sitt af því að 
Sigvard Bruun, danskur maður sem var bústjóri við fangelsið að Arnarhóli, átti um skeið heima í 
bænum. Eftir hans dag hafði þar aðsetur Kristine Bruun, ekkja hans. Þessi gamla bygging mun hafa 
verið rifin árið 1834. Það gerði Hannes Erlendsson á Mel. Hannes reisti síðan hús á sama stað úr timbr-
inu og sneri það eins og gamli Brúnsbærinn. Yngri Brúnsbærinn var rifinn 1944. Gamli Brúnsbær bar 
mjög fornleg einkenni að því leiti, að gólf var þar niðurgrafið mjög. Sigurður Guðmundsson hefur skráð 
ummæli Hannesar Erlendssonar um þetta í minnisgreinum. Var svo lágt gólf í bænum að niður í hann 
varð að ganga tvö til þrjú þrep. [Þorkell Grímsson (1974). Reykjavík í 1100 ár, safn til sögu Reykja-
víkur. Reykvískar fornleifar bls. 57-58.] ...Mannvistarminjar fundust við gröft árið 1944 þegar grafið var 
fyrir húsi Steindórsprent. „Vorið 1944 fundust mannvistaleifar að Tjarnargötu 4, þegar þar var grafinn 
grunnur. Ekki var efnt til fornleifauppgraftar, en svo fór að nokkuð var skráð, safnað var ýmsum lausum 
minjum og sýni tekin. Önnuðust þetta náttúrufræðingar og þjóðminjavörður, sem þá var Matthías 
Þórðarson. Skrifaði Matthías grein um síðustu byggðina og fundi fornleifa í hátíðarblað Vikunnar 15. 
júní 1944. Stuðst mun við þá grein hérna...  Talið er að öll húsin í þyrpingunni hjá Brúnsbæ...séu torf-
hús, og flest þeirra, ef ekki öll, kunna að hafa tilheyrt hinum gamla bæ í Reykjavík.  Sem lá í beinni röð 
frá norðri til suðurs og var Brúnsbær þar nokkur veginn hjá miðju. Fyrsta húsið norðan hans var líklega 
búr.“ [ Þorkell Grímsson (1974). Reykjavík í 1100 ár, safn til sögu Reykjavíkur. Reykvískar fornleifar. 
58, 62].   
[Tjarnargata 5:]  Austan meginn við Tjarnargötu mun hafa verið heygarður á korti Lievogs.  Hey-
garður þessi hefur verið þar sem nú er bílastæði vestan við Vonarstræti 12. Lýsing: Garðurinn hefur 
verið um 13 x 12m.  [R. Lievog, Kaupstaðarlóðinn1787. Reykjavíkurkort.  Dagatal 1986.] 
[Tjarnargata 6-8:] Þrjú hús, ekki stór, eru sunnan Brúnsbæjar á korti Lievogs. [R. Lievog, Kaupstaðar-
lóðin 1787. Reykjavíkurkort. Dagatal 1986.] Tvö hin nyrðri munu vera beykisverkstæði, en syðsta er 
sennilega hesthús  Framan við hús þessi er heygarður.“ [ Þorkell Grímsson (1974). Reykjavík í 1100 ár, 
safn til sögu Reykjavíkur. Reykvískar fornleifar, bls. 58]...Hesthúsið mun hafa staðið þar sem nú eru 
bílastæði Tjarnargötu 8 eða þar út í götu...Lýsing Húsið hefur verið um 6 x 6m og snúið norður suður.  
[Tjarnargata 10:]  Garður [var] við Tjarnarbakkann á korti  Lievogs. [ R. Lievog, Kaupstaðarlóðin 
1787. Reykjavíkurkort. Dagatal 1986.]. Garður þessi hefur verið austan við Kirkjustræti 10 þar sem nú 
er gata. Lýsing: Garðurinn hefur verið um 16 x 28 m.   
[Kirkjustræti  4:]  Næst kirkjugarði og austan raðar á korti Lievogs [ R. Lievog, Kaupstaðarlóðin 1787. 
Reykjavíkurkort. Dagatal 1986]  stendur lítið hús sem telst vera gömul smiðja. Sunnan þess í Tjarnar-
króknum má sjá tvö önnur hús, einnig smá, en þetta munu hafa verið híbýli vefarasveina og kaðlara. 
[Þorkell Grímsson (1974). Reykjavík í 1100 ár, safn til sögu Reykjavíkur. Reykvískar fornleifar, 58].   
[Kirkjustræti  8:]  Garður [var] milli Tjarnarbakkans og kirkjugarðs á korti Lievogs. [ R. Lievog, 
Kaupstaðarlóðin 1787. Reykjavíkurkort. Dagatal 1986.].  Garður þessi tengist smiðju [sjá lóð Kirkju-
strætis 4]. Garðurinn var þar sem nú er Kirkjustræti frá Tjarnargötu að Kirkjustræti 8. Lýsing: Garðurinn 
var þríhyrndur út frá smiðju og hefur verið um 24 x 32m.“  (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Forn-
leifar í Suðurgötu frá Melatorgi að Túngötu, í Vonarstræti frá Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá 
Suðurgötu að Garðastræti og næsta nágrenni.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 116, bls. 19-32)  
Þrátt fyrir að enginn bæjarhóll sé sýnilegur á bæjarstæði Reykjavíkur þá hafa fornleifarannsóknir sýnt 
fram á talsverða dýpt mannvistarlaga sem ná allt aftur á landnámsöld.  Í ljósi þess og að enn er nokkuð 
um opin svæði innan bæjarstæðisins, þá er talið óhætt að setja bæjarstæði Reykjavíkur í ástandsflokk 3, 
en í neðri mörk hans þó þar sem nokkur röskun hefur einnig orðið á því í gegnum tíðina. 
 
RV-005:056     Melhús     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er fengin úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur, nr. 116, eftir Önnu 
Lísu Guðmundsóttur. „Melshús var fjórða hjáleiga Víkur samkvæmt Jarðabókinni, en þar segir: 
,,Jarðardýrleiki er óviss. Ábúandinn Ólafur Jónsson. Landsskuld lx álnir. Betalast með iði vættum fiska í 
kaupstað í reikning heimabóndans. Við til húsbóta leggur ábúandi. Leigukúgildi i. Leigur betalast í 
smjöri  til heimabóndans. Kúgildið uppýngir heimabóndinn. Kvaðir um mannslán árið um kring, gelst in 
natura. Dagsláttur einn. Að styrkja til flutninga þá Bessastaðamenn kalla. Að styrkja til fálkaburðar. 
Kvikfénaður i kýr leigukúgildið og önnur, sem hann lætur nytka, i kálfur, i hestur. Fóðrast hann ii kýr. 
Heimilismenn vi. Eldiviðartaka af móskurð í heimalandi. Skipaútgjörð má ábúandinn [Ólafur Jónsson] 
hafa sem hann megnar. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 3. bindi.  Gullbringu og Kjósar-
sýsla, bls. 264-265]. Melshús draga nafn sitt af Melum (Skildinganesmelum). Melshús urðu konungs-
eign um leið og Vík. Bæjarhúsin stóðu þar sem nú er norðurhluti Kirkjugarðsins við Suðurgötu. Árið 
1703 var einn ábúandi í Melshúsum. Árið 1785 var ákveðið að leggja Melshús og Hólakot undir 
biskupssetur og skóla sem þá var ákveðið að flytja frá Skálholti til Reykjavíkur (Suðurgata 20). Minna 
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varð úr byggingum en ætlað var, t.d. varð ekkert úr 
þeirri ráðagerð að biskupssetrið skyldi rísa í landi 
Melshúsa. Hins vegar var grasnytin tekin undan, 
þannig að Melshús urðu tómthúsbýli. Urðu kotin 
fimm þegar flest var. Býlið var lagt undir lög-
sagnarumdæmi Reykjavíkur 1806. Síðasti Mels-
húsabærinn, Hringjarabærinn, mun hafa verið 
rifinn 1908. Það var bær Bjarna Matthíassonar 
hringjara við Dómkirkjuna. Árið 1786 bjó Jón Sig-
urðsson hreppstjóri Seltjarnarneshrepps í Mels-
húsum. [Páll Líndal: Reykjavík, sögustaður við 
Sund. 2. bindi, bls. 170]. Melshús var þar sem nú 
er norðausturendi kirkjugarðsins við Suðurgötu. 
Þegar garðurinn var stækkaður í norður voru Mels-
hús rifin 29. ágúst til 5. sept. 1905. [Björn Th. 
Björnsson, Minningarmörk í Hólavallagarði, 1988, 
145].  Á korti Sveins Sveinssonar er merktur inn 

stór tveggja bursta bær á miðri lóð Melshúsa....Nú er þarna lóð kirkjugarðsins. [Sveinn Sveinsson: 
Reykjavík, uppdráttur, Árbæjarsafn 1887]“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Fornleifar í Suðurgötu 
frá Melatorgi að Túngötu, í Vonarstræti frá Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá Suðurgötu að 
Garðastræti og næsta nágrenni.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 116, bls. 26-27) 
Í þéttbýli innan kirkjugarðs. 
Eftirfarandi minjalýsing er einnig úr skýrslu Minjasafns nr. 116 eftir Önnu Lísu Guðmundsdóttur: 
„Horfin 1905 en bæjarstæðið samanstóð af sjö húsum 1887. Aðalbæjarhúsið hefur verið um 10 x 10 m, 
tveggja bursta bær samkvæmt korti Sveins Sveinssonar.  Á korti Sveins Sveinssonar er merkt inn hús 
sem stóð nyrst á lóð Melshúsa 1887[Sveinn Sveinsson: Reykjavík, uppdráttur, Árbæjarsafn 1887]. Nú er 
þarna lóð kirkjugarðsins...Korti Sveins Sveinssonar er merktur inn tveggja bursta bær, neðst og austast á 
Lóð Melhúsa [Sveinn Sveinsson: Reykjavík, uppdráttur, Árbæjarsafn 1887]...Lýsing:  Húsið var 8 x 8 m 
úr torfi, rifið 1905[Björn Th. Björnsson, Minningarmörk í Hólavallagarði, 1988, 145]. Á kort Sveins 
Sveinssonar er merkt inn hús sem stóð nyrst á lóð Melshúsa.Lýsing: Húsið var 6 x 3 m úr timbri sam-
kvæmt  ljósmynd af bænum, rifið 1905 [Björn Th. Björnsson, Minningarmörk í Hólavallagarði, 1988, 
145].  Á korti Sveins Sveinssonar er merkt inn hús sem stóð nyrst á lóð Melshúsa vestan við [síðasttalda 
húsið]. [Sveinn Sveinsson: Reykjavík, uppdráttur, Árbæjarsafn 1887]...Lýsing: Húsið var 6 x 3 m úr 
timbri samkvæmt ljósmynd af bænum, rifið 1905. [Björn Th. Björnsson, Minningarmörk í Hólavalla-
garði, 1988, 145]“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Fornleifar í Suðurgötu frá Melatorgi að Tún-
götu, í Vonarstræti frá Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá Suðurgötu að Garðastræti og næsta 
nágrenni.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 116, bls. 26-28) 
 Þétt er grafið í Hólavallagarði og verður bæjarstæði Melhúsa að teljast talsvert mikið raskað. Er bæjar-
stæðið því í ástandsflokki 1. 
 
RV-005:070     Skólabær     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er fenginn úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur, nr. 116, eftir Önnu 

Lísu Guðmundsóttur. „Nokkuð eftir að Hólavalla-
skóli var rifinn (1807) var reistur bær á lóð skólans, 
Skólabærinn. Var hann á þeim slóðum sem nú er 
Suðurgata 26 a. Þar var tvíbýlt og stóð bærinn fram 
undir 1900. [Klemens Jónsson: Saga Reykjavíkur, 
1. bindi, bls., 150]. Árið 1930 var reist steinhús á 
lóðinni sem einnig ber nafn Skólabæjar. [Páll 
Líndal. Reykjavík, sögustaður við Sund. 3. bind, 
bls. 99].“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2004).  
Fornleifar í Suðurgötu frá Melatorgi að Túngötu, í 
Vonarstræti frá Suðurgötu að Tjarnargötu, í Tún-
götu frá Suðurgötu að Garðastræti og næsta 
nágrenni.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 116, 
bls. 30). Skólabær kemur fyrir í manntalinu 1845 
og eru þá tvö heimili þar. 
Í þéttbýli 
Eftirfarandi minjalýsing er einnig úr fornleifa-
skráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur, nr. 116, 

Mynd 71:  Bæjarstæði Melhúsa, RV-
005:056, í landi Reykjavíkur.  Horft í N. 

Mynd 72:  Bæjarstæði Skólabæjar, RV-
005:070, í landi Reykjavíkur.  Horft í V. 
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eftir Önnu Lísu Guðmundsóttur. „Á korti Sveins Sveinssonar er merktur inn þriggja bursta torfbær 
vestast á Skólabæjarlóðinni við Suðurgötu. Torfhúsið var 7 x 15 m og snéri vestur austur.  [Sveinn 
Sveinsson: Reykjavík, uppdráttur, Árbæjarsafn1887.]“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Fornleifar í 
Suðurgötu frá Melatorgi að Túngötu, í Vonarstræti frá Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá Suður-
götu að Garðastræti og næsta nágrenni.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 116, bls. 30)  Nokkuð veg-
leg lóð er umhverfis hús nr. 26 og 26 a við Suðurgötu sem eru á slóðum gamla Skólabæjar. Hús nr. 26a 
stendur á dálitlum hól og er það timburhús á tveimur hæðum með niðurgröfnum kjallara og stendur 
aftarlega í norðvesturhorni lóðarinnar. Hús númer 26 sem nefnist Skólabær stendur suðaustur af 26a og 
er um að ræða steinhús sem hæð og ris, með niðurgröfnum kjallara.  Vegna stærðar lóðarinnar um-
hverfis húsin verða að teljast einhverjar líkur á því að leifar gamla Skólabæjarins kunni að leynast þar 
undir sverði og fer bæjarstæðið í ástandsflokk 2. 
 
RV-005:073     Hólakot     bæjarstæði     býli  
„Hólakot var ein af hjáleigum Víkur og mun hafa staðið nokkuð ofan við hús  númer 16 við Suðurgötu. 
Hólakot var rifið snemma á síðustu öld. Ekki verður séð af Jarðabók Árna og Páls annað en að þetta hafi 
verið heldur lítilfjörlegt kotbýli en búið var að auki í tveimur kofum nálægt býlinu.  Við stofnun Innrétt-
inganna um miðja 18. öld var hluti af grasnyt Hólakots lagður til þeirra og nefndist það svæði lengi 
Ullarstofutún. Það sem eftir var af grasnyt var lagt til Hólavallaskóla seint á öldinni. Hugmynd var uppi 
um að reisa mötuneyti í Hólakoti handa nemendum skólans og jafnvel átti að selja þar ferðamönnum 
greiða en aldrei komst sú hugmynd í framkvæmd. Í stað þess varð Hólakot tómthúsbýli og var það lagt 
undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur árið 1806. Í upphafi 19. aldar gerðist allmargbýlt í Hólakoti.“(Páll 
Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund 2. bindi, 
bls. 53.)."  
Í þéttbýli 
Eftirfarandi lýsing á bæjarhúsum í Hólakoti er úr 
óútgefnum skráningargögnum frá Minjasafni 
Reykjavíkur: „Húsið hefur verið torfhús um 8 x12 
m á stærð, tvær burstir hafa snúið austur vestur en 
ein norður suður [Sveinn Sveinsson: Reykjavík, 
uppdráttur, 1876]“(Texti úr óútgefnum fornleifa-
skráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur).  
Dálítill bakkgarður er fyrir aftan hús nr. 16 við 
Suðurgötu og þar fyrir vestan er svo bakgarður 
húss nr. 41 við Garðastræti sem hýsir skrifstofur 
viðskiptafulltrúa Kína. Verða að teljast einhverjar 
líkur á að leifar Hólakots kunni að leynast undir 
yfirborði í áðurnefndum bakkgörðum og telst 
bæjarstæðið því í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:077     Melkot     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur, nr. 116, eftir Önnu Lísu Guð-
mundsóttur:  „Staður: Tjarnargata 32...Melkot var á 18. öld byggt úr landi Melshúsa. Bæjarhúsin stóðu á 
efri hluta lóðar Ráðherrabústaðarins við Suður-
götu. [Sveinn Sveinsson: Reykjavík, uppdráttur, 
Árbæjarsafn1887]. Melkot var lagt undir lög-
sagnarumdæmi Reykjavíkur árið 1806. Um 1860 
voru tún Melkots leigð Bernhöft bakara á erfða-
festu. Mun það hafa verið í fyrsta skipti sem land í 
Reykjavík var leigt með þeim hætti en þessi tún 
voru við suðvestanverða Tjörnina. Melkotsbærinn 
var rifinn 1915. [Páll Líndal: Reykjavík, sögu-
staður við Sund. 2. bindi, bls. 168-169].“ (Anna 
Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Fornleifar í Suður-
götu frá Melatorgi að Túngötu, í Vonarstræti frá 
Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá Suður-
götu að Garðastræti og næsta nágrenni.  Skýrsla 
Minjasafns Reykjavíkur nr. 116, bls. 11)   Melkot 
kemur fyrir í manntalinu 1845 og er þá eitt heimili 
þar.   
Í þéttbýli 

Mynd 73:  Bæjarstæði Hólakots, RV-
005:073, í landi Reykjavíkur.  Horft í V. 

Mynd 74.  Bæjarstæði Melkots, RV-005:077, 
í landi Reykjavíkur.  Horft í VNV. 
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Eftirfarandi lýsing á bæjarhúsum í Melkoti er einnig fengin úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns 
Reykjavíkur nr. 116 eftir Önnu Lísu Guðmundsdóttur: „Húsið hefur verið um 5 x 5 m á stærð. [Sveinn 
Sveinsson: Reykjavík, uppdráttur, Árbæjarsafn1887]“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Fornleifar í 
Suðurgötu frá Melatorgi að Túngötu, í Vonarstræti frá Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá Suður-
götu að Garðastræti og næsta nágrenni.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 116, bls. 31)  Ráðherrabú-
staðurinn er byggður 1906. Stór og mikill garður er fyrir aftan hann og eru því einhverjar líkur á að 
leifar Melkots geti leynst þar undir sverði.  Stór og mikil grenitré eru þó vestast á lóðinni og gætu rætur 
þeirra hafa valdið einhverju raski. Fer Melkot í ástandsflokk 2. 
 
RV-005:079     Grundtvighús     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur, nr. 116, eftir Önnu Lísu Guð-
mundsóttur: „Staður: Tjarnargata 12... Um 1845 var reist timburhús sunnan við Brunnhús [RV-
005:081]. Danskur klæðskeri, JC.Grundtvig eignaðist húsið 1849 og var það þá nefnt Grundvigshús. 
Árið 1862 varð Anika Knudsen ekkja Diðriks snikkara Knudsens eigandi og bjó þar til æviloka, þá var 
húsið kallað Aníkuhús. Húsið var rifið 1891 og í staðinn reist tvílyft timburhús. Þegar slökkvistöðin við 
Tjarnagötu var reist árið 1912 varð það hús að víkja. [Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. 
bindi, bls. 97].“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Fornleifar í Suðurgötu frá Melatorgi að Túngötu, í 

Vonarstræti frá Suðurgötu að Tjarnargötu, í Tún-
götu frá Suðurgötu að Garðastræti og næsta 
nágrenni.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 116, 
bls. 31-32)  Húsið er ekki nefnt í manntali 1845 en 
kemur fyrr í manntali 1850. 
Í þéttbýli 
„Húsið hefur verið um 10 x 6 m á stærð.  [Sveinn 
Sveinsson: Reykjavík, uppdráttur, 1876]“. (Anna 
Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Fornleifar í Suður-
götu frá Melatorgi að Túngötu, í Vonarstræti frá 
Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá Suðurgötu 
að Garðastræti og næsta nágrenni.  Skýrsla Minja-
safns Reykjavíkur nr. 116, bls. 31-32)  Ekki er ljóst 
hvort húsið hefur lent undir slökkvistöðinni en dá-
lítið port er fyrir framan hana og er mögulegt að 
einhverjar leifar sé þar að finna.  Þó verða líkur 
þess að vera fremur litlar og fer Grundvighús í á-
standsflokk 1. 

 
RV-005:081     Brunnhús     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi texti er úr fornleifaskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur, nr. 116, eftir Önnu Lísu Guð-
mundsóttur: „Suðurgata 11... Hlutverk: Timburhús... Breidd: 5 m ... Árið 1837 eða því sem næst, reisti 
Þorsteinn Bjarnason hús á lóðinni Suðurgötu 11. Hús þetta var jafnan kennt við vatnsbólið og nefnt 
Brunnhús. Þegar ráðist var í byggingu íshúss við Tjörnina 1913, þrengdi það að Brunnhúsum, og voru 

þau þá rifin, þá  orðin býsna fornfáleg. Íshúsinu var 
síðar breitt í Tjarnarbíó.  [Páll Líndal, Reykjavík. 
Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls. 97].“ (Anna 
Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Fornleifar í Suður-
götu frá Melatorgi að Túngötu, í Vonarstræti frá 
Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá Suðurgötu 
að Garðastræti og næsta nágrenni.  Skýrsla Minja-
safns Reykjavíkur nr. 116, bls. 32) 
Í þéttbýli 
„Húsið hefur verið um 12 x 6 m á stærð. [Sveinn 
Sveinsson: Reykjavík, uppdráttur, 1887] (Anna 
Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Fornleifar í Suður-
götu frá Melatorgi að Túngötu, í Vonarstræti frá 
Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá Suðurgötu 
að Garðastræti og næsta nágrenni.  Skýrsla Minja-
safns Reykjavíkur nr. 116, bls. 32) 
.Nokkrar framkvæmdir voru í porti norðan við 
Tjarnarbíó um vorið 2009. Fór þá fram fornleifa-
uppgröftur þar sem fundust m.a. hluti af grjót-

Mynd 75:  Bæjarstæði Grundtvighúss, RV-
005:079, í landi Reykjavíkur.  Horft í V. 

Mynd 76:  Kjalli Brunnhúss, RV-005:081, í 
landi Reykjavíkur sem grafinn var fram í 

porti við norðanvert Tjarnarbíó vorið 2009.  
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hlöðnum kjallara sem talinn er vera leifar Brunnhúss og voru þær leifar fjarlægðar.  Brunnurinn sem 
húsið var kennt við var grafinn fram nokkru áður við framkvæmdir inni í sal Tjarnarbíós. [Óskar Gísli 
Sveinbjarnarson, 2009.  Fornleifauppgröftur í Tjarnarbíói, Reykjavík, bls. 12].  Fer Brunnhús í ástands-
flokk 1 þar sem litlar líkur eru á að einhverjar leifar þess sé enn að finna á þessum stað. 
 
RV-005:082     Skálholtskot     bæjarstæði     býli  
„Skálholtskot var ein af hjáleigum Víkur.  Ekki verður fullyrt neitt um það hvenær þar hófst byggð en 
samkvæmt Jarðabókinni 1703 er þar talin einn ábúandi og heimilismenn aðeins fjórir.  Kvikfénaður var 
þá þrjár kýr, níu ær, þrír veturgamlir sauðir og átta lömb.  Bæjarhús munu hafa staðið austan Laufás-
vegar, milli nr. 13 og 17. þar sem nú er götustæði Skálholtsstígs, og var Laufásvegur upphaflega götu-
slóði að Skálholtskoti.  Við stofnun Innréttinganna um miðja 18. öld jókst byggð mjög og varð þá marg-
býlt í Skálholtskoti um langa hríð. Land þess var að mestu leyti lagt undir kaupstaðarlóð Reykjavíkur 
árið 1792 og að fullu undir lögsagnardæmið 1806... Á norðausturhorni Skálholtsstígs og Laufásvegar 
stóð sá af Skálholtsbæjunum er lengst var við lýði, 
Norðurbærinn, nokkuð fram á þessa öld.  Bær 
þessi var síðast notaður til að vista geðveikt fólk, 
var deild frá Kleppsspítala og nefndur Litli-
Kleppur.“ (Páll Líndal, Reykjavík, sögustaður við 
Sund. 3. bindi, bls. 48-49). 
Í þéttbýli 
Lítil hólbunga er greinileg á gatnamótum Laufás-
vegar og Skálholtsstígs og er hugsanlegt að bæjar-
hóll Skálholtskotskots, eða a.m.k. hluti hans 
leynist þar undir.  Bera gatnamótin þess merki að 
ekki hafi verið miklu raskað við gatnagerðina 
heldur gatan lögð beint ofaná það undirlag sem var 
fyrir.  Bæjarstæðið er því í ástandsflokki 2 þar sem 
einhverjar líkur eru á að minjar kunni að leynast 
undir yfirborði. 
 
RV-005:083     Stöðlakot     bæjarstæði     býli  
„Söðlakot var ein af hjáleigum Víkur.  Ekki er fullljóst hvenær þar hófst byggð en talið er líklegt að það 
hafi verið um 1600. Nafnið bendir til að þar hafi áður verið stöðull frá Vík, en stöðull var sá staður 
nefndur þar sem kvíaær eða kýr voru mjólkaðar.  Hjáleigan var oft nefnd Stuðlakot en það er talið af-
bökun. Bæjarhúsin stóðu á svæðinu sunnan við Bókhlöðustíg suður af Íþöku, nokkurn vegin þar sem nú 
er Bókhlöðustígur 6a-c. Nýuppgert hús á Bókhlöðustíg 6 mun reist laust eftir 1870 og er upprunalega 
steinbær er tilheyrði Stöðlakoti.  Búskapur í Stöðlakoti virðist hafa verið lítilfjörlegur í byrjun 18. aldar 
samkvæmt því sem lýst er í Jarðabókinni frá 1703.  Þá eru heimilismenn taldir fimm en kvikfénaður 
einungis tvær kýr.  Eftir að Innréttingarnar voru stofnaðar eftir miðja 18. öld  tók byggð að aukast í 
Stöðlakoti og varð margbýlt þar“. (Páll Líndal, Reykjavík, sögustaður við Sund. 3. bindi, bls. 93-94).   
Í þéttbýli 
Sex hús, Bókhlöðustígur 6 (steinbærinn), 6a (steinsteypt hús með niðurgröfnum kjallara), 6b 
(bárujárnsklætt timburhús með niðurgröfnum kjallara), 6c (steinsteypt hús með niðurgröfnum kjallara), 
Bókhlöðustígur 2 (bárujárnsklætt timburhús með 
niðurgröfnum kjallara) og Laufásvegur 3 
(bárujárnsklætt timburhús með niðurgröfnum 
kjallara), standa á eða við  bæjarstæði Stöðlakots.  
Séð úr vestri frá Laufásvegi eru nokkuð hátt upp á 
lóðir þessara húsa auk þess sem Bókhlöðustígur 6c 
stendur utan í aflíðandi brekku sem hallar mót 
suðri, og gæti það bent til þessa að þau standi á 
uppsafnaðri hólbungu (bæjarhól). Nokkur opin 
svæði eru á milli húsanna og eru garðar fyrir 
framan Laufásveg 3 og Bókhlöðustíg 6c sérstak-
lega veglegir, auk þess sem lóð nr. 4 við Bók-
hlöðustíg óbyggð (en þar er bílastæði). Eru 
nokkrar líkur á að minjar kunni að leynast undir 
yfirborði á svæðinu. Bæjarstæði Stöðlakots telst 
því í ástandsflokki 2. 
 

Mynd 77:  Bæjarstæði Skálholtskots, RV-
005:082, í landi Reykjavíkur.  Horft í A. 

Mynd 78:  Bæjarstæði Stöðlakots, RV-
005:083, í landi Reykjavíkur.  Horft í ASA. 
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RV-005:084     Ónefnt     bæjarstæði     býli 
Tómthúsmaður er sagður hafa verið í Hólakoti 1703, Bjarni Bjarnason að nafni. (Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalíns 3. bindi. Gullbringu og Kjósarsýsla, bls. 266). Hann bjó líklega í sérhús-
næði þar sem jarðabókin tekur venjulega fram ef tómthús og afbýlismenn bjuggu innanhúss hjá 
bóndanum. Staðsetning þess er þó óljós. 
 
RV-005:085     Ónefnt     bæjarstæði     býli 
Tómthúsmaður er sagður hafa verið í Hólakoti 1703, Ólafur Björnsson að nafni. (Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalíns 3. bindi.  Gullbringu og Kjósarsýsla bls. 267). Hann bjó líklega í sérhús-
næði þar sem jarðabókin tekur venjulega fram ef tómthús og afbýlismenn bjuggu innanhúss hjá 
bóndanum. Staðsetning þess er þó óljós. 
 
RV-005:086     Ónefnt     bæjarstæði     býli 
Hjáleiga, ónefnd, er sögð heima við Reykjavíkurbæinn 1703 og er ábúandi sagður vera Jóhann Hallsson.  
(Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 3. bindi.  Gullbringu og Kjósarsýsla, bls. 265). Staðsetn-
ing er óljós. 
 
RV-005:088     Grjóti     bæjarstæði     býli  
„Grjóti er ein af hinum fornu hjáleigum Víkur.  Árið 1703 er þar smákot. Bæjarhús munu hafa staðir þar 
sem nú er Grjótagata 14 og 14 b.  Eftir að innréttingarnar tóku hér til starfa upp úr miðri 18. öld fóru að 
rísa tómthúsbýli í landi Grjóta. Munu býlin í sjálfri Grjótahvirfingunni hafa verið talin alls fimm.  Er 
þetta upphafið að Grjótaþorpinu. Þegar hafin var smíði Dómkirkjunnar síðast á 18. öld var mjög notað 
grjót sem rifið var upp úr Grjótatúninu sem þá ónýttist með öllu en í stað þess var tekið að nota landið 
undir kálgarða. Héldust þessir Kálgarðar alllt fram undir síðustu aldamót sumir hverjir.  En við þessa 
röskun lauk sögu hjáleigunnar Grjóta. Grjótahverfið var lagt undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur 1806-
.“  (Páll Líndal, Reykjavík, sögustaður við Sund. 1. bindi,178).  

Í þéttbýli. 
Enn má greina bæjarhól Grjóta frá ákveðnum 
sjónarhornum. Hann virðist vera á um 30 m breiðu 
belti sem nær frá Garðastræti í vestri um 60 m til 
suðurs.  Er hann mest áberandi séð úr norðaustri, 
þ.e. úr Mjóstræti. Nokkuð er um opin svæði á milli 
þeirra húsa sem nú standa á bæjarstæði Grjóta. 
Bærinn er ein af elstu hjáleigum Reykjavíkur svo 
gera má ráð fyrir því að svipað sé ástatt um bæjar-
stæði hans og bæjarstæði Reykjavíkur, að þar sé 
þykk mannvistarlög að finna. Fer Grjóti því í á-
standsflokk 3. Fimm önnur og yngri bæjarstæði, 
Vaktarabær (RV-005:102), Hóll (RV-005:104), 
Richdalsbær (RV-005:103), Finnbogabær (RV-
005:099) og Sandholtsbær (RV-005:112), eru skráð 
á bæjarhólnum fyrir utan sjálfan Grjóta og eru þau 
metin sér.  
 

RV-005:091     Berg     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson minnist á bæinn Berg á nokkrum stöðum í Sögu Reykjavíkur og virðist hann hafa 
verið í Þingholtunum. (Klemens Jónsson Sagar Reykjavíkur. 1.bindi, bls. 142, 267, 273). Ekki er minnst 
á Berg í manntalinu 1801 en bærinn kemur fyrir í manntölunum 1835, 1840 og 1845 og hefur bærinn 
því byggst upp á fyrri hluta 19. aldar. Er eitt heimili á bænum 1835 en 1840 og 1845 eru þau sögð tvö. 
Páll Líndal kemst svo að orði um Berg:  „Grundarstígur 2.  Þar reisti Erlendur Runólfsson torfbæ árið 
1833 eða því sem næst.  Hann var sonur Runólfs Klemenssonar í Lækjarkoti.  Þessi bær hefur líklega 
verið nefndur Berg frá upphafi sbr. líka Norðurberg, Ingólfsstræti 23.  Síðar eignaðist bæinn Zakarías 
Árnason sem var giftur Sigríði, dóttur Erlends.  Zakarías þessi var kunnur fyrir rokkasmíði.  Margir 
Reykvíkingar rekja ættir til þeirra hjóna. Um 1880 var bærinn rifinn og reist í staðinn steinhús en 1906 
er leyft að byggja núverandi hús á lóðinni.“  (Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við Sund. 1. bindi, 
bls. 182.) 
Í þéttbýli. 
Stórhýsið Grundarstígur 2 sem er á mótum Spítalastígs og Grundarstígs, stendur á bæjarstæði Bergs.  Er 
húsið að líkindum með kjallara, eða a.m.k djúpum grunni. Nær það yfir alla lóðina og því eru litlar líkur 
á að einhverjar leifar Bergs sé enn að finna á þessu svæði, nema þá helst að það væri úti í götu.  Telst 

Mynd 79:  Bæjarstæði Grjóta, RV-005:088, í 
landi Reykjavíkur.  Horft í SV. 
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Berg í ástandsflokki 1. Þess má geta að steinbær-
inn Norðurberg (Ingólfsstræti 23), byggður 1887, 
er beint á móti Grundarstíg 2 að norðanverðu, 
handan Spítalastígs.  
 
RV-005:094     Birgittubær     bæjarstæði     býli  
Minnst er á Birgittubæ eða „Birgitebæ“ í manntöl-
unum 1830 og 1845 og er þá eitt heimili þar. Ekki 
minnst á bæinn í manntalinu 1801. Klemens Jóns-
son getur um Birgittubæ í upptalningu sinni á 
bæjum sem voru til á  tímabilinu 1830-1848 og 
virðist hann hafa verið einn bæjanna í Grjótaþorpi 
og hafa staðið efst við sunnanverða Bröttugötu.  
Bærinn var rifinn árið 1843 og byggt hús í staðinn 
sem enn stóð árið 1929. (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur, 1. bindi, bls. 271.) „Brattagata 5.  Þar 
stóð upphaflega Snikkarabær eða Sigmundarbær, 
byggður árið 1824 og nefndur svo eftir Sigmundi 
Jónssyni snikkara sem byggði hann. Síðar nefndist 
þessi bær Birgittubær eftir Birgittu Halldórsdóttur, 
Ekkju Sigmundar. Árið 1838 eignaðist Gísli Jóns-
son snikkari bæinn, reif hann og reisti timburhús 
1842... Húsið var rifið árið 1962 og hefur ekki 
verið byggt aftur á lóðinni.“ (Páll Líndal. Reykja-
vík.  Sögustaður við Sund. 1. bindi, bls. 98) 
Í þéttbýli. 
Enn hefur ekki verið byggt á lóð nr. 5 við Bröttu-
götu utan þess að lítill bílskúr er syðst á henni.  
Annars er bílastæði á lóðinni.  Einhverjar líkur eru 
á að leifar frá Birgittubæ sé enn að finna undir 
sverði og telst bæjarstæðið því í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:095     Brenna     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson telur Brennu upp með býlum í 
Þingholtunum sem flest voru byggð á árunum 
1830-1848. (Klemens Jónsson.  Saga Reykjavíkur. 
1. bindi bls. 265-267). Bærinn er nefndur í mann-
tölunum 1840 og 1845 en ekki 1801 og 1835.  Páll 
Líndal kemst svo að orði um Brennu:  Páll Líndal 
kemst svo að orði um brennu: „Bergstaðastræti 12. 
Þar reisti Ingimundur Þorbjörnsson tómthúsmaður 
frá Ártúnum (d.1857) torfbæ árið 1836 sem 
nefndur var Brenna eða Brennuhús. Lóð þessa 
tómthúsbýlis var talin Arnarhólsholt 17. (einnig 
15)... Árið 1881 var torfbærinn rifinn og reistur í 
staðinn steinbær sem enn stendur... Núverandi hús 
á lóðinni, önnur en steinbærinn, eru frá árunum 
1919 og 1927 og hafa síðar verið stækkuð. Í stein-
bænum var búið þar til um 1970.  Á lóð Berg-
staðastrætis 13 var byggt steinhús árið 1883 sem 
nefnt var Brenna, líklega eftir torfbænum við 
Bergstaðastræti 12 sem þá hafði verið 
rifinn.“ (Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við 
Sund. 1. bindi, bls. 84-85.) 
Í þéttbýli. 
Nú stendur stórt, nýlegt fjölbýlishús á þessum stað, nr. 12 við Bergstaðastræti. Það er að líkindum á 
djúpum grunni. Baklóð hússins er stór og stendur steinbærinn fá 1881 þar ennþá, þétt upp við fjölbýlis-
húsið en einnig er gamalt tveggja hæða timburhús í suðvesturhorni lóðarinnar. Talsvert opið svæði er á 
milli húsanna og því er ekki loku fyrir það skotið að leifar frá gamla Brennubænum kunni enn að leynast 
þar undir sverði. Er bæjarstæðið því talið í  ástandsflokki 2. 

Mynd 80:  Bæjarstæði Bergs, RV-005:091, í 
landi Reykjavíkur.  Horft í SA. 

Mynd 81:  Bæjarstæði Birgittubæjar, RV-
005:094, í landi Reykjavíkur.  Horft í S. 

Mynd 82:  Bæjarstæði Brennu, RV-005:095, 
í landi Reykjavíkur.  Horft í NV. 
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RV-005:096     Bær     bæjarstæði     býli 
Bær með þessu nafni kemur fyrir í manntölunum 1835, 1840 og 1845 og er í öllum tilvikum eitt heimili 
þar. Bærinn kemur ekki fram í manntalinu 1801 og  á hann er hvorki minnst hjá Klemens Jónssyni eða 
Páli Líndal.  Staðsetning er því alveg ókunn og gæti verið um að ræða kotbýli sem ekki var lengi í 
byggð. 
 
RV-005:097     Efstibær     bæjarstæði     býli  
Eitt heimili er sagt vera í Efstabæ í manntalinu manntalinu 1845.  Ekki minnst á bæinn í eldri mann-
tölum. Klemens Jónsson telur bæinn meðal bæja í Þingholtunum  sem taldir eru hafa byggst upp á ára-
bilinu 1830-1848.  (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 265-267).  Páll Líndal segir eftir-
farandi um Efstabæ:  „Spítalastígur 4a og 4b.  Árið 1835 var reistur torfbær á þessum stað og nefndur 
Efstibær, því hann stóð þá efst í Þingholtunum, en um 1850 Hinriksbær eftir þáverandi eiganda.  Árið 

1883 var bærinn rifinn og í staðinn reist timburhús 
sem nefnt var Efstibær.  Það var flutt í Árbæjarsafn 
árið 1967. Um 1903 var reist á lóðinni austan við 
Efstabæ timburhús sem enn stendur, Spítalastígur 
4b.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 
3. bindi, bls. 78-79.) 
Í þéttbýli. 
Tvö sambyggð timburhús standa út við götu á 
lóðum 4 og 6 við Spítalastíg sem eru með austur-
vestur stefnu. Nýleg viðbygging á einni hæð 
gengur til suðurs frá húsunum.  Ekki virðist hafa 
verið byggt aftur á þeim stað þar sem húsið sem 
flutt var á Árbæjarsafn stóð áður (Spítalastígur 4a) 
og er baklóð húsanna sem enn standa því talsvert 
stór. Því eru fremur góðar líkur á að leifar frá 
gamla Efstabæ kunni enn að leynast þar undir 
sverði. Bæjarstæðið telst því í ástandsflokki 2. 
 

RV-005:098     Þóroddsbær/Einarsbær/Brekkubær     bæjarstæði     býli  
Páll Líndal segir eftirfarandi um Brekkubæ:  „Mjóstræti 3. Fyrsta byggig sem vitað er um á þessum stað, 
var fjós tilheyrandi C.F. Faber verslunarstjóra hjá Sunchenberg...Faberfjós var síðar innréttað til íbúðar, 
en sú  bygging rifin um 1820.  Þá var reistur þarna bær sem nefndur var Þóroddsbær eftir Þóroddi Sig-
mundssyni er byggði hann.  Síðar var bærinn kallaður Brekka eða þó öllu oftar Brekkubær.  Þar bjó 
Einar Sæmundsson borgari og hattamakari eins og þá var kallað... Um 1885 lét [Sigríður dóttir Einars] 
reisa á lóð Brekkubæjar stórhýsi það sem enn stendur og rak þar hússtjórnarskóla veturinn 1891-
1892.“ (Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi, bls. 182-183). Klemens Jónsson getur 

Brekku eða Brekkukots í upptalningu sinni á 
bæjum sem byggðust upp á árunum 1830-1848 og 
var Brekka einn bæjanna í Grjótaþorpi.  „Þar 
bjuggu Einar Sæmundsson hattari og kona hans 
Guðrún Ólafsdóttir ásamt dætrum sínum Maríu, 
Sigríði og Sophiu. Brekka stóð þar sem Vinaminni 
stóð 1929. (Mjóstræti 3).“ (Klemens Jónsson Saga 
Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 271). Minnst er á þessa 
fjölskyldu í manntalinu 1845, en ekki í eldri mann-
tölum, og er bærinn þá kallaður Einarsbær.  Bærinn 
kemur ekki fram í manntalinu 1801. 
Í þéttbýli. 
Vinaminni stendur enn á lóð nr. 3 við Mjóstræti. 
Vegleg lóð er sunnan við húsið en einnig norðan 
við það og tilheyrir sú síðarnefnda gamla bakaríinu 
við Fischersund 3.  Einhverjar líkur eru á því að 
leifar frá gamla Brekkubæ kunni að leynast undir 
sverði á lóðunum og telst bæjarstæðið því í á-
standsflokki 2 . 

 

Mynd 83:  Bæjarstæði Efstabæjar, RV-
005:097, í landi Reykjavíkur.  Horft í S. 

Mynd 84:  Bæjarstæði Þórddsbæjar/
Einarsbæjar/Brekkubæjar, RV-005:098 í 

landi Reykjavíkur.  Horft í NA. 
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RV-005:099     Finnbogabær     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson telur Finnbogabæ upp með bæjum sem voru í byggð á árabilinu 1830-1848 og var 
hann einn bæjanna í Grjótaþorpi. (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1 bindi, bls. 271).  Páll Líndal 
kemst svo að orði um Finnbogabæ.  „Grjótagata 10. Um 1800 reisti þarna bæ Finnbogi Björnsson 
borgari (verslunarstjóri og kaupmaður), faðir Teits Finnbogasonar...Bær þessi , Finnbogabær, mun hafa 
verið rifinn skömmu fyrir 1870 en þá reist í stað-
inn lítið timburhús sem var rifið 1963.“ ( Páll 
Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund.  1. bindi, 
bls. 177).  Minnst er á Finnbogabæ í manntalinu 
1845 en ekki eldri manntölum. 
Í þéttbýli. 
Þetta bæjarstæði var á hinum eiginlega bæjarhól 
gamla Grjótabæjarins sem var metinn sem heild í 
3. ástandsflokki bæjarstæða. Finnbogabær var þar 
sem nú er leikvöllur á lóðum nr. 8 og 10 við 
Grjótagötu.  Þar sem um er að ræða opið svæði, 
sem ekki viðist hafa verið byggt á eftir að timbur-
húsið var rifið, verða að teljast nokkrar líkur á því 
að einhverjar leifar Finnbogabæjar megi enn finna 
undir sverði. Bæjarstæðið er því talið í ástands-
flokki 2. 
 
RV-005:101     Grímsstaðir     bæjarstæði     býli  
„Syðst og vestast í Vatnsmýrinni hét áður fyrr 
Móholt. Þar var þurrkaður mór sem tekinn var í 
mýrinni og í Kaplaskjóli.  Engin byggð var á 
þessum slóðum en 1842 reisti þar býli maður að 
nafni Grímur Egilsson og nefndi Grímsstaði.  Varð 
það til þess að tekið var að kenna holtið við býlið 
og kalla Grímsstaðaholt. Síðasti Grímsstaðabærinn 
stóð nálægt gatnamótum Dunhaga og Ægis-
síðu.“  (Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við 
Sund. 1. bindi, bls. 170). Samkvæmt óútgefnum 
kortagögnum frá Minjasafni Reykjavíkur virðast 
Grímsstaðir hafa verið þar sem nú er hús nr. 62 
við Ægisíðu. 
Í þéttbýli. 
Þétt byggð er nú á Grímsstaðaholti en stórar lóðir 
eru umhverfis mörg húsanna og eru því líkur á að 
einhverjar leifar frá Grímsstaðabænum kunni þar  
enn að finnast undir sverði. Því er bæjarstæði 
Grímsstaða í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:102     Vaktarabær     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson telur Vaktarabæinn upp með 
bæjum sem byggðust upp á árabilinu 1830-1848 
og var hann einn hinna eiginlegu Grjótabæja. 
Kemur fram að ábúandi á tímabilinu hafi verið 
Guðmundur Gissursson. (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 270). Er Guðmundur 
einnig nefndur í manntölunum 1845 og 1850 en 
ekki í eldri manntölum.  Páll Líndal kemst svo að 
orði um Vaktarabæ: „Garðastræti 25.  Húsið sem á 
þessari lóð stendur var reist 1894 á syðri hluta 
lóðar sem tilheyrði Vaktarabænum og mun upp-
haflegi Vaktarabærinn hafa staðið þarna...“  (Páll 
Líndal. Reykjavík.  Sögustaður við Sund. 1. bindi.  
bls. 156). 
Í þéttbýli. 
Þetta bæjarstæði var á hinum eiginlega bæjarhól 

Mynd 85:  Bæjarstæði  Finnbogabæjar, RV-
005:099, í landi Reykjavíkur.  Horft í NA. 

Mynd 86:  Bæjarstæði Grímsstaða, RV-
005:101, í landi Reykjavíkur.  Horft í N. 

Mynd 87:  Bæjarstæði Vaktarabæjar, RV-
005:102, í landi Reykjavíkur.  Horft í NV. 



130 

 

gamla Grjótabæjarins sem var metinn sem heild í 3. ástandsflokki bæjarstæða. Ástand Vaktarabæjarins 
verður þó metið sérstaklega. Vaktaralóð nær einnig yfir á lóð Garðastrætis 23. Þar fundust mannvistar-
leifar við fornleifauppgröft vorið 2009.  Á lóðinni stendur gamalt timburhús sem upphaflega var byggt 
sem pakkhús frá Vaktarabænum, líklega um miðja 19. öld en breytt í íbúðarhús árið 1856.  Áður virðist 
hafa staðið þar torfbær samkvæmt korti Victors Lottins frá 1836. Við uppgröft fundust m.a. veggir úr 
torfi og grjóti, sem taldar eru leifar  torfbæjarins, sem og öskuhaugur frá upphafi 19. aldar.  Virðist sem 
núverandi hús hafi verið byggt ofan í tóft torfbæjarins, en þær veggjarleifar sem fundust voru skornar af 
grunni þess. Veggjarleifarnar voru ekki fjarlægðar við uppgröftinn vorið 2009. Ekki fundust aðrar upp-
lýsingar um torfbæinn en þær sem sýndar voru á kortinu frá 1836 og því ekki hægt að staðfesta að um 
íveruhús hafi verið að ræða. (Oddgeir Hansson ofl.  Björgunaruppgröftur á lóð Vaktarabæjar við Garða-
stræti í Reykjavík, bls. 22).  Þar sem lóð nr. 23 er hluti af Vaktaralóðinni er hún skráð með bæjarstæði. 
Vaktarabæjarins.  Lóðin umhverfis Garðastræti 25, sem talið er vera á bæjarstæði upphaflega Vaktara-
bæjarins, er ekki stór en núverandi eigandi sagðist þó hafa fundið ýmsa gripi við framkvæmdir þar í 
gegnum árin.  Þótt fundist hafi mannvistarleifar við uppgröft við Garðastræti 23 þá er það á fremur litlu 
svæði auk þess sem lóðin umhverfis Garðastræti 25 er fremur lítil.  Fer bæjarstæði Vaktarabæjarins því í 
ástandsflokk 2. 
 
RV-005:103     Richdalsbær     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson telur Geirsbæ upp með bæjum sem voru í byggð á árabilinu 1830-1848 og var hann 
einn hinna eiginlegu Grjótabæja sem voru fimm á því tímabili. Kemur fram að ábúandi á tímabilinu hafi 

verið Jóhanna Jensdóttir Sandholt, „er var tvígipt, 
fyrst Þórði Þórðarsyni  frá Saurbæ á Kjalarnesi, og 
síðan Geir skóara Jónssyni frá Hákonar-
bæ...“ (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. 
bindi, bls. 270-271). Jóhanna Jensdóttir er ekki 
nefnd í manntalinu 1845 en kemur fyrir í manntal-
inu 1850. Páll Líndal kemst svo að orði um Rich-
Richdalsbæ:  „Grjótagata 9. Um 1800 var risinn 
bær á þessum stað, nefndur Richdalsbær eftir Rich-
Richdal sem var norskur skósmiður.  Bærinn var 
reistur í landi Grjóta en síðar nefndur eftir eigend-
unum:  Þórðarbær, Geirsbær og ef til vill fleiri 
nöfnum. Núverandi hús var reist 1884 og hefur um 
skeið verið í eigu borgarsjóðs.“ (Páll Líndal. 
Reykjavík. Sögustaður við Sund, bls. 177). 
Í þéttbýli 
Bæjarstæði Richdalsbæjar var á hinum eiginlega 
bæjarhól gamla Grjótabæjarins sem var metinn sem 

heild í 3. ástandsflokki bæjarstæða. Er bæjarstæðið Richdalsbæjar þó metið sérstaklega. Dágóð lóð er 
umhverfis húsið frá 1884 og er mögulegt að einhverjar leifar frá Richdalsbæ sé að finna á henni. Fer 
bærinn því í ástandsflokk 2. 
 
RV-005:104     Hóll     bæjarstæði     býli  

Klemens Jónsson telur Hól/Kófið upp með bæjum 
sem voru í byggð á árabilinu 1830-1848 og var 
hann einn hinna eiginlegu Grjótabæja  sem voru 
fimm á því tímabili. Þar bjuggu Ásmundur Björns-
son og kona hans Rósa Jónsdóttir. (Klemens Jóns-
son. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 271).  Eru þau 
einnig nefnd í manntalinu 1845.  Páll Líndal kemst 
svo að orði:  „Grjótagata 12: Um aldamótin 1800 
var þarna risinn bær í landi Grjóta og var hann 
ýmist kallaður Hóll eða Kófið. Þar bjó lengi Ei-
ríkur Ámundsson sem var helsti vegaverkstjóri 
landsins og stjórnaði meðal annars lagningu 
vegarins um Kamba á Hellisheiði...  Árið 1890 var 
reist timburhús á lóðinni sem enn stendur og heitir 
Hóll.  Árið 1895 var það hús lengt en gamli bærinn 
rifinn.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við 
Sund, bls. 177). 

Mynd 88:  Bæjarstæði Richdalsbæjar, RV-
005:103, í landi Reykjavíkur.  Horft í VSV. 

Mynd 89:  Bæjarstæði Hóls, RV-005:104, í 
landi Reykjavíkur.  Horft í VNV. 
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Í þéttbýli 
Þetta bæjarstæði var á hinum eiginlega bæjarhól gamla Grjótabæjarins sem var metin sem heild í 3. á-
standsflokki bæjarstæða. Ástand bæjarstæðis Hóls verður þó metið sérstaklega.  Litlar líkur eru á að 
leifar gamla Hólsbæjarins sé að finna undir núverandi húsi þar sem það er með niðurgröfnum kjallara. 
Dágóð lóð er þó  umhverfis húsið  og er þá meðtalið svæði austan við húsið þar sem er leikvöllur.  Eru 
líkur á að einhverjar leifar frá Hólsbænum sé að finna á lóðinni og fer þetta bæjarstæði því í ástands-
flokk 2. 
 
RV-005:105     Hákot     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson getur Hákots í upptalningu sinni á bæjum sem voru í byggð á  tímabilinu 1830-1848 
og var hann einn bæjanna í Grjótaþorpi. „Þar bjó lengi Þórður Gíslason og eptir hann Jón sonur hans 
bæjarfulltrúi...“ (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 271). Þórður Gíslason er nefndur í 
manntalinu 1845. Páll Líndal kemst svo að orði um Hákot: „Garðastræti 11 og 11a. Hákotsbærinn sem 
þarna stóð, mun hafa verið reistur rétt eftir aldamótin 1800. Hann var rifinn skömmu fyrir 1900 og þá 
reist þar steinhús úr hlöðnu grjóti sem enn stendur og búið er að endurbæta mjög rækilega... Á forlóð 
Hákots sem snýr að Garðastræti var skömmu eftir 1930 reist þrílyft steinhús (Garðastræti 11) í samræmi 
við þær hugmyndir sem skipulagstillagan frá 1927/1928 gerði ráð fyrir.  Þá er Hildibrandshús, Garða-
stræti 13, einnig reist á lóð Hákots.“ (Páll Líndal.  
Reykjavík. Sögustaður við Sund. 1. bindi, bls. 
154). 
Í þéttbýli 
Steinbærinn á lóð Hákots ber bæjarnafnið og var 
hann byggður árið 1893 samkvæmt skilti sem á 
honum er. Hildibrandshús var byggt árið 1901.  
Steinbærinn, Hildibrandshús og steinhúsið frá 
1930 eru öll með niðurgrafna kjallara og var 
vesturhluti kjallara Hildibrandshúss dýpkaður 
2009. Fremur stór garður er austan við steinbæinn 
en einnig er garður, nokkuð minni þó, austan við 
Hildibrandshús. Göngustígur liggur á milli garð-
anna og tengir hann Fishersund við Garðastræti. 
Göngustígurinn og garðarnir mynda fremur stórt, 
opið svæði og því eru einhverjar líkur á því að 
leifar gamla Hákotsbæjarins kunni enn að leynast 
undir sverði. Bæjarstæðið er því í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:106     Vigfúsarkot     bæjarstæði     býli 
Klemens Jónsson telur Vigfúsarkot upp á meðal bæja í Grjótaþorpi sem voru í byggð á tímabilinu 1838-
1834. Þar kemur fram að Vigfúsarkot hafi einnig verið kallað Helgakot. (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1. bindi, bls.272). Bærinn kemur fram í manntali frá 1845 og er þá þá nefndur Helgakot.  
Þar var eitt heimili og bjuggu þar hjónin Guð-
mundur Guðmundsson og Guðrún Vigfúsdóttir, 
ásamt börnum og vinnufólki.  Páll Líndal kemst 
svo að orði um bæinn: „ Garðastræti 5 og 7.  
Vigfúsarkot. Það var tómthúsbýli, kennt við 
Vigfús Pétursson vefara við Innréttingarnar. Í 
sóknarmannatali 1786 var Vigfús talinn meðal 
iðnnema við þá stofnun.  Um Vigfúsarkot finnast 
fáar aðgengilegar heimildir þótt þar væri talið 
myndarheimili. Bærinn brann í eldsvoðanum 
mikla árið 1903 er Glasgow brann. Lóðin er enn 
nefnd Vigfúsarkotslóð og er eign borgarsjóðs. Hún 
hefur verið óbyggð síðan Vigfúsarkot brann enn 
nú er ákveðið að hún verði hluti lóðar húss sem 
borgin ætlar að láta reisa þarna á mótum Garða-
strætis og Vesturgötu.  Í því verða íbúðir fyrir 
aldraða, þjónustumiðstöð, heilsugæslustöð og bíla-
geymslur.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður 
við Sund. 1. bindi, bls. 154). 
Í þéttbýli 

Mynd 90:  Bæjarstæði Hákots, RV-005:105, 
í landi Reykjavíkur.  Horft í V. 

Mynd 91:  Vesturgata 7 sem er byggð á 
bæjastæðum Vigfúsarkots RV-005:106, 

Hjalla RV-005:140 og Sjóbúðar RV-005:121, 
í landi Reykjavíkur.  Horft í SA. 
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Nákvæm staðsetning Vigfúsarkots/Helgakots er óljós en þó er öruggt að það hefur lent undir stórhýsinu 
Vesturgötu 7 sem hýsir m.a þjónustuíbúðir fyrir aldraða og er með djúpum bílakjallara.  Litlar líkur eru 
því á því að einhverjar leifar bæjarins sé enn að finna þar og fer þetta bæjarstæði því í ástandsflokk 1. 
 
RV-005:107     Hjalli     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson minnist mjög svo stuttlega á Hjalla í upptalningu sinni á bæjum í nágrenni Grjóta á 
árabilinu 1830-1848. Kemur bærinn fyrir tvisvar í textanum og er hann annars vegar nefndur Hjalli og 
hins vegar Hjallhús. Í atriðisorðaskrá er bærinn svo kallaður Hjallakot innan hornklofa. Í megintextanum 
kemur fram að maður að nafni Jóhannes Ólsen hafi búið í Hjallhúsi. (Klemens Jónsson. Saga Reykja-
víkur. 1. bindi, bls. 272, 274, 283). Páll Líndal fjallar um Hjallhús sem var þar sem Garðastræti 9 er nú: 
„Ekki verður fullyrt neitt um það hvenær þarna var fyrst byggt en um miðja öldina sem leið [19. öld] var 
risið hús sem nefnt var Hjallhús og er talið að það hafi verið byggt upp af fiskihjalli. Á síðari hluta 19. 
aldar bjó í Hjallhúsi einn hinna helstu útvegsmanna í Vesturbænum, Jóhannes Ólsen, sem lengi var 
bæjarfulltrúi og gegndi ýmsum trúnaðarstörfum fyrir bæjarfélagið. Kjörsonur  Jóhannesar, Guðmundur 
Ólsen, kaupmaður og slökkviliðsstjóri í Reykjavík lét í lok aldarinnar , um 1897, reisa húsið sem stóð á 
lóðinni fram til ársins 1984. Árið 1921 var veitt leyfi til að byggja eina hæð ofan á húsið.  Árið 1984 var 

húsið flutt á lóðina við Grjótagötu 6 og 8 þar sem 
Sandholtsbær stóð áður.“  (Páll Líndal. Reykjavík.  
Sögustaður við Sund. 1. bindi,  bls. 33). Bæjarins 
er ekki getið í manntölum, a.m.k. ekki undir neinu 
af þeim nöfnum sem nefnd eru hér að framan. 
Í þéttbýli. 
Þriggja hæða íbúðarhús með niðurgröfnum kjallara 
stendur nú á lóð Garðastrætis 9.  Bílastæði  nær 
yfir alla baklóð hússins sem það deilir með húsinu 
við Mjóstræti 2 b sem byggt var árið 1987. Virðist 
lóðin hafa verið lækkuð talsvert við byggingu 
þessara húsa ef hún er borin saman við lóð stein-
bæjarins í Hákoti (sjá. RV-005:105). Litlar líkur 
verða því að teljast á því að leifar frá elsta Hjalla-
bæjarins sé enn að finna á þessu svæði og fer 
bæjarstæðið því í ástandsflokk 1. 
 

RV-005:108     Hjallakot     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson minnist á Hjallakot í upptalningu sinni á bæjum í Grjótaþorpi sem voru í byggð á ár-
unum 1830-1848. Þar er þó notast frekar við nafnið Arabær og er sagt að þar sé þríbíli. (Klemens Jóns-
son. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 271). Í manntalinu 1845 eru þar þó tvö heimili og er bærinn 
kallaður Hjallakot þar en „Arebæ“ innan hornklofa. Páll Líndal kemst svo að orði um Hjallakot/Arabæ:  
„Mjóstræti 2 og 4.  Fyrsti bær á þessum stað, sem vitað er um hét Hjallakot og var byggður um alda-
mótin 1800. Hann var síðar nefndur Arabær eftir eigandanum, Ara Magnússyni, sem seinna bjó í Skál-
holtskoti. Það mun svo hafa verið 1902 sem reist var timburhús það sem nú stendur þarna (Mjóstræti 2) 

og hefur því verið eitthvað breytt. Nokkru áður 
hafði lóð Arabæjar verið skipt og á syðri hlutanum 
reist timburhús (1885) sem enn stendur (Mjóstræti 
4).  Það átti Egill Gunnlaugsson frá Hólmi...“ (Páll 
Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 1. bindi,  
bls. 33).Á „fjarvíddarmynd“,  teiknaðri 1962 upp 
úr kortum Olsens og Aanums frá 1801 og fleiri 
gögnum, er bærinn „Hjallakot“ sýndur meðal bæja 
í Grjótaþorpi. (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður 
við Sund. 1. bindi,  bls. 33). 
Í þéttbýli 
Nýleg viðbygging með niðurgröfnum kjallara er 
fyrir aftan (vestan) húsið við Mjóstræti 4. Þar fyrir 
vestan er svo lítill baklóð. Á milli lóðanna Mjó-
strætis 2 og 4 er gamall göngustígur (Skáldastígur) 
sem tengir Mjóstræti og Garðastræti og kemur 
hann upp í Garðastræti við Unuhús (Garðastræti 
15).  Nokkuð vegleg lóð er sunnan og vestan við 

Mynd 92:  Bæjarstæði Hjalla, RV-005:107, í 
landi Reykjavíkur.  Horft í VNV. 

Mynd 93:  Bæjarstæði Hjallakots, RV-
005:108, í landi Reykjavíkur.  Horft í SV. 
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Mjóstræti 2. Lóðirnar og göngustígurinn mynda sameiginlega nokkuð stórt, opið svæði og því verða að 
teljast líkur á að einhverjar leifar Hjallakots/Arabæjar sé þar að finna undir sverði. Telst bæjarstæðið því 
í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:109     Hólkot     bæjarstæði     býli 
Klemens Jónsson telur Hólkot upp meðal bæja í Grjótaþorpi sem voru í byggð á árunum 1830-1848. 
Hann segir ekkert um staðsetningu þess en telur það samt upp strax á eftir Vigfúsarkoti (RV-005:106) 
sem stóð við Garðastræti 5. (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 272). Líklegast var Hól-
kot í næsta nágrenni við Vigfúsarkot. Páll Líndal minnist ekki á Hólkot en það kemur samt fram í mann-
talinu 1845. Þá bjuggu þar þrjár vinnukonur  Kristín Bárðardóttir, Ingveldur Einarsdóttir og Friðrika 
Guðmundsdóttir ásamt tveimur börnum þeirra tveggja síðarnefndu. Staðsetning verður að teljast óljós 
nema að því leyti að bærinn gæti hafa verið í nágrenni við Vigfúsarbæ sem var á þeim slóðum þar sem 
nú stendur stórhýsið Vesturgata 7. 
Í þéttbýli 
Óljós staðsetning. 
 
RV-005:111     Holt     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson nefnir Holt í Sögu Reykjavíkur: „Magnús Pálsson byggði bæ þann, sunnarlega og 
ofarlega í Þingholtunum, í núverandi Ingólfsstræti, er kallaður var „Holt“, og bjó þar lengi með konu 
sinni Oddrúnu Jónsdóttur, sonur þeirra var Páll í Holti... (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, 
bls. 101). Páll Líndal kemst svo að orði um bæinn:  
„Árið 1833 er mælt út fyrir tómthúsbýli ofan við 
Stöðlakot og nefnt Holt.  Það var löngum kennt 
við Pál Magnússon sem bjó þar eftir miðja öldina 
[19. öld], og nefnt Pálsbær...Bærinn sem þótti 
einna best húsaður allra tómthúsbýla, brann 1894. 
Árið 1903 var reist þar steinhús sem enn stendur, 
Ingólfsstræti 21.“  (Páll Líndal. Reykjavík. Sögu-
staður við Sund. 2. bindi, bls. 51) 
Í þéttbýli 
Lóð Ingólfsstrætis 21 er nokkuð stór. Steinhúsið 
frá 1903 stendur út við Ingólfsstræti en á baklóð 
þess eru 6 önnur hús, þ.e. 5 íbúðarhús (Ingólfstræti 
21 a-c og Hallveigarstígur 6a og 8a) og einn bíls-
kúr. Nokkuð er um opin svæði á milli þessara húsa 
(innkeyrslur, bílastæði og garðar) og því verða því 
að teljast sæmilegar líkur á að einhverjar leifar frá 
gamla Holtsbænum kunni að leynast þar undir 
sverði. Telst bæjarstæðið því í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:112     Sandholtsbær     bæjarstæði     býli 
Bærinn Jensbær er nefndur í manntalinu 1845. Þá bjuggu það Þorlákur Þorgeirsson, sagður húseigandi 
og fiskimaður og Guðrún Ingimundsdóttir sem er 
sögð vera ráðskona, auk vinnumannsins 
(tjenestekarl)  Jóns Thorsteinssonar. Er bærinn 
einnig kallaður Þorlákshús. Klemens Jónsson 
minnist á Jensbæ, en nefnir hann einnig Sandholts-
bæ, í upptalningu sinni á bæjum í Grjótaþorpi. 
(Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur.1. bindi, bls. 
271). Páll Líndal segir um Sandholtsbæ: 
„Grjótagata 6 og 8. Á þessum stað var reistur bær 
(Sandholtsbær) um 1795 af Agli Sandholt eða Jens 
syni hans. Þeir voru ættaðir frá Sandhólum á Tjör-
nesi og er ættarnafnið af því dregið... Um hálfri 
öld síðar var byggt nýtt hús á lóðinni sem löngum 
er kennt við svonefndar Thomsenssystur Kristjönu 
og Maríu, sem þar ráku telpnaskóla og kallað 
Thomsenssystrahús...Thomsenssystrahús var rifið 
um 1905. Löngu síðar var byggt lítið almennings-
náðhús á lóðinni en það var rifið 1984 og flutt á 

Mynd 94:  Bæjarstæði Holts, RV-005:111, í 
landi Reykjavíkur.  Horft til A. 

Mynd 95:  Bæjarstæði Sandholtsbæjar í 
landi Reykjavíkur.  Horft til ANA. 
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lóðina hús sem staðið hafði við Garðastræti 9.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 1. bindi, 
bls. 176-177.) Klemens Jónsson minnist á Guðrúnu Ingimundsdóttur sem var gift Jens Sandholt sem bjó 
í Sandholtsbæ (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 168). Samkvæmt Íslendingabók lést 
Jens Sandholt árið 1837 og er hugsanlegt að Guðrún Ingimundardóttir hafi neyðst til að selja Þorláki 
Þorgeirssyni bæinn en búið þar samt áfram sem ráðskona hjá honum.  
Í þéttbýli 
Sandholtsbær var á hinum eiginlega bæjarhól gamla Grjótabæjarins sem var í heild metinn í ástands-
flokki 3. Hér er þó einnig lagt mat á bæjarstæði Sandholts sem byggðist upp um 1795.  Dálítil lóð er 
umhverfis hús nr. 6 við Grjótagötu. Lóðir Grjótagötu 8 og 10 eru hins vegar óbyggðar og er þar nú leik-
völlur (sjá einni umfjöllun um Hól RV-005:104). Ekki er alveg ljóst hvar nákvæmlega á lóðum 6 og 8 
við Grjótagötu, Sandholtsbær hefur staðið og gæti hann allt eins hafa lent alveg undir núverandi húsi við 
Grjótagötu 6. Þó verður að gera ráð fyrir þeim möguleika að bærinn hafi staðið að hluta á báðum lóð-
unum og þar sem nr. 8 er óbyggð verða að teljast einhverjar líkur á að leifar frá honum sé að finna þar 
eða á lóðinni umhverfis hús nr. 6.  Því telst bæjarstæðið í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:113     Lambhús     bæjarstæði     býli 
Bærinn Lambhús kemur fyrir í manntalinu 1845.  Þar bjuggu Magnús Ólafsson og Þóra Magnúsdóttir 
ásamt 6 börnum sínum. Hvorki Klemens Jónsson né Páll Líndal minnast á þennan bæ í ritum sínum. Þó 
er hugsanlegt að bærinn komi þar fram undir öðru nafni þar. 
Staðsetning óljós. 
 
RV-005:116     Lækjarkot     bæjarstæði     býli  
Lækjarkot kemur fyrir í manntalinu frá 1845.  Þá bjuggu þar hjónin  Þorkell Runólfsson og Guðrún 
Ólafsdóttir ásamt þremur börnum og vinnufólki. Páll Líndal kemst svo að orði um Lækjarkot: „Árið 
1799 var reist tómthúsbýli austast á Austurvelli, vestanvert við Lækinn, fyrsta býlið sem var reist þar.  
Það var nefnt Kirkjuból, enda í næsta nágrenni Dómkirkjunnar sem þá var nývígð. Þar bjó í byrjun 19. 
aldar Runólfur  Klemensson fyrrv. forstjóri Innréttinganna, en hann drukknaði í Tjörninni 1811 og var 
þó „aðeins mjög lítið drukkinn“ eins og segir í samtímaheimild.  Árið 1814 var bærinn nefndur Lækjar-
kot og var lengi í eigu fjölskyldu Runólfs. Í manntali 1870 er nefndur meðal íbúa í Lækjarkoti Þórður 
Árnason sem „lifir á landvinnu; á flækingi.“  Hér er kominn sá frægi maður Þórður malakoff... Árið 
1876 er Ólafur Ólafsson (d. 1911) orðinn eigandi Lækjarkots....Séra Ólafur fríkirkjuprestur var sonur 

hans. Þorsteinn Tómasson járnsmiður, tengdasonur 
Ólafs, eignaðist Lækjarkot og lét rífa torfbæinn 
1887.  Eigninni var árið 1927 skipt í þrjá hluta:  
Lækjargötu 10, Lækjargötu 10a og Skólabrú 2. Á 
lóðinni Lækjargötu 10a, þar sem Lækjarkot mun 
hafa staðið, var reist í staðinn hús sem járnsmiðja 
Þorsteins Tómassonar var í langa hríð... Síðar voru 
þarna skrifstofur og verslanir uns húsið var rifið 
árið 1977. Lóðin er nú eign Iðnaðarbankans [nú 
Íslandsbanka].“  (Páll Líndal.  Reykavík.  Sögu-
staður við Sund.  2. bindi, bls. 158-160.) 
Í þéttbýli. 
Óbyggt svæði, þ.e. bílastæði er á milli Lækjargötu 
10 og 12 og liggur það saman við bakgarð Skóla-
brúar 2. Eru líkur til þess að einhverjar leifar 
Lækjarkotsbæjarins kunni að leynast þar undir 
sverði og því fer bæjarstæðið í ástandsflokk 2 
 

RV-005:117     Hákonarbær     bæjarstæði     býli  
Hákonarbær kemur fyrir í manntalinu 1845. Eru þá þrjú heimili þar og mögulegt að þar hafi verið tvö 
hús þar sem húseigendurnir eru tveir. Páll Líndal kemst svo að orði um Hákonarbæ: „Hákonarbær var 
torfbær í Grjótaþorpi þar sem nú eru lóðirnar Mjóstræti 8, 8b og 10. Það var Hákon Oddsson frá Vatns-
leysu, nefndur hinn ríki, sem reisti bæinn árið 1799. Sonur Hákonar var Einar Hákonarson eða Hákon-
sen, hattari og kaupmaður... Árið 1816 eða 1817 eignaðist Hákonarbæ Jón Jóhannesson, einn af fyrstu 
hafnsögumönnum bæjarins. Munu niðjar hans hafa átt hús á lóð Hákonarbæjar allt til 1976... Hákonar-
bær var rifinn árið 1898.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi, bls. 29-30). 
Í þéttbýli. 
Þrjú hús eru nú á lóð Hákonarbæjar: Mjóstræti 10 (byggt 1898), 10b (byggt 1852) og 10a (sem virðist 
vera nýlegt), Mjóstræti 8 er óbyggt og er bílastæði þar en einnig er sameiginlegur garður umhverfis og á 

Mynd 96:  Bæjarstæði Lækjarkots, RV-
005:116, í landi Reykjavíkur.  Horft til V. 
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milli húsanna nr. 10. Því eru einhverjar líkur á að 
leifar frá Hákonarbæ kunni að leynast þar undir 
sverði og fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 2. 
 
RV-005:118     Grænaborg     bæjarstæði     býli  
Grænaborg er nefnd í manntalinu 1845 og búa þar 
hjónin Gísli Gíslason og Sigríður Hinriksdóttir 
ásamt þremur börnum og einni vinnukonu. Páll 
Líndal kemst svo að orði um Grænuborg: 
„Grænaborg var tómthúsbýli sem byggst hefur um 
1830. Það stóð suðaustan við þar sem nú er aðal-
bygging Landspítalans. Fyrsta dagmeimilið í 
Reykjavík, reist af Barnavinafélaginu Sumargjöf, 
var byggt í túni Grænuborgar. Það tók til starfa 
1931 og var nefnt Grænaborg eftir býlinu. Hafa 
önnur nöfn slíkra heimila verið af því dregin. Þetta 
hús hefur nú verið rifið og starfsemin flutt á annan 
stað. Í Grænuborg var lengi Skóli Ísaks Jónssonar, 
sem nú starfar við Bólstaðarhlíð 20.“ (Páll Líndal.  
Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  1. bindi, bls. 
182-183). 
Í þéttbýli. 
Stórt og mikið opið svæði, þ.e. almenningsgarður 
og bílastæði, er sunnan við gömlu aðalbyggingu 
Landspítalans og nær það út að gömlu Hringbraut.  
Staðsetning Grænuborgar er fremur ónákvæm en 
hafi býlið verið á þessu opna svæði verða að 
teljast nokkuð góðar líkur á því að einhverjar leifar 
þess  sé að finna undir sverði. Telst því bæjar-
stæðið í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:119     Þorfinnsbær     bæjarstæði     býli 
Melbysbær er nefndur í Manntalinu 1845.  Þá 
bjuggu þar hjónin Didrich Knudsen smiður og 
Anniche Hölter ásamt þremur börnum sínum 
Laurits, Elínu og Didrich. Þar bjuggu einnig Elín 
Sandholt móðir Anniche, Halldór Halldórsson smiður, Jóhannes Jónsen lærlingur og þjónustustúlkan 
Oddrún Magnúsdóttir. Klemens Jónsson minnist á bæinn í Sögu Reykjavíkur og kemur þar fram að Þor-
finnsbær og Melbysbær hafi verið sami bærinn. 
(Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, 
bls. 272). Páll Líndal minnist á Þorfinnsbæ á 
nokkrum stöðum í riti sínu um Reykjavík: 
„Seinast á 18. öld bjó í Seli Þorfinnur Þorbjarnar-
son frá Skildinganesi...Þorfinnur fluttist síðan í 
Þorfinnsbæ þar sem seinna reis Glasgow.“ (Páll 
Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, 
bls. 39). „Vesturgata 5a. Árið 1863 var reis stór-
hýsi þar sem áður höfður staðið tómthúsbýlin Þor-
finnsbær (Melbyesbær, Höltersbær)...og Borgara-
bær... Vorið 1903 Brann Glasgow ásamt Vigfúsar-
koti [RV-005:106] er var fyrir vestan húsið og var 
það mesti bruni sem þá hafði orðið í Reykjavík. 
Hefur þar síðan verið óbyggt. (Páll Líndal. 
Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls. 
146). 
í þéttbýli.  
Vesturgata 5 stendur út við götuna á horni hennar 
og Mjóstrætis. Þar suðvestanvið er svo lóð nr. 5a 
og því næst lóð 5b. Timburhús (hæð og ris með 
niðurgröfnum kjallara) stendur á lóð nr. 5 a en 5b 

Mynd 98:  Bæjarstæði Grænuborgar, RV-
005:118, í landi Reykjavíkur.  Horft í NV. 

Mynd 99:  Bæjarstæði Þorfinnsbæjar, RV-
005:119 og Borgarabæjar RV-005:120, í 

landi Reykjavíkur.  Horft í NA. 

Mynd 97:  Bæjarstæði Bæjarstæði 
Hákonarbæjar, RV-005:117, í landi Reykja-

víkur.  Horft í V. 
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er óbyggð. Umhverfis húsin eru baklóðir og bílastæði og mynda þau, ásamt lóð 5b, talsvert stórt, opið 
svæði. Undir venjulegum kringumstæðum mætti telja nokkuð góðar líkur á að leifar Þorfinnsbæjar og 
Borgarabæjar væri að finna á þessum slóðum. Hins vegar verður að taka með í reikninginn þá röskun 
sem orðið hefur þegar stórhýsið Glasgow var reist á þessum stað og því fara þessi bæjarstæði bæði í 
ástandsflokk 1. 
 
RV-005:120     Borgarabær     bæjarstæði     býli 
Marteinsbær er nefndur í manntalinu 1845 og er þá eitt heimili þar. Klemens Jónsson minnist einnig á 
bæinn og telur hann meðal býla í Grjótaþorpi. (Klemens Jónsson.  Saga Reykjavíkur 1. bindi, bls. 271) 
Páll Líndal kemst svo að orði um Borgarabæ: „Norðan við Brekkubæ (Mjóstræti 3) var tómthúsbýlið 
Borgarabær. Nafnið var af því dregið að þar bjó fyrst á öldinni sem leið Guðmundur Bjarnason frá 
Langárfossi á Mýrum sem fengið hafði borgarabréf í Reykjavík 1810 og rak verslun í Stýrimannshúsinu. 
Síðar bjó í Borgarabæ sonur hans Þórður sem lengi var hafnsögumaður en hann átti fimm syni sem 
nefndir voru Borgarabræður...Um 1862 keypti P.L Henderson kaupmaður frá Glasgow Borgarabæ en 
hann hafði áður eignast býlið næst fyrir norðan sem gengið hafði undir ýmsum nöfnum: Þorfinnsbær, 
Melbysbær og Höltersbær. Henderson lét rífa bæina báða, sameinaði lóðirnar og stóð fyrir byggingu 
stórhýsis þar sem nefnt var Glasgow.“ (Páll Líndal. Reykjavík.  Sögustaður við Sund. 1. bindi, bls. 94). 
„Vesturgata 5a. Árið 1863 var reist stórhýsi þar sem áður höfður staðið tómthúsbýlin Þorfinnsbær 
(Melbyesbær, Höltersbær)...og Borgarabær... Vorið 1903 brann Glasgow ásamt Vigfúsarkoti [RV-
005:106] er var fyrir vestan húsið og var það mesti bruni sem þá hafði orðið í Reykjavík.  Hefur þar síð-
an verið óbyggt.“ (Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls.146).   
Í þéttbýli.  
Vesturgata 5 stendur út við götuna á horni hennar og Mjóstrætis. Þar suðvestan við er lóð nr. 5a og því-
næst lóð 5b. Timburhús (hæð og ris með niðurgröfnum kjallara) stendur á lóð nr. 5 a en 5b er óbyggð. 
Umhverfis húsin eru baklóðir og bílastæði og mynda þau, ásamt lóð 5b, talsvert stórt, opið svæði.   
Undir venjulegum kringumstæðum mætti telja nokkuð góðar líkur á að leifar Þorfinnsbæjar og Borgara-
bæjar væri að finna á þessum slóðum. Hins vegar verður að taka með í reikninginn þá röskun sem orðið 
hefur þegar stórhýsið Glasgow var reist á þessum stað og því fara þessi bæjarstæði bæði í ástandsflokk 
1. 
 
RV-005:121     Sjóbúð     bæjarstæði     býli 
Bæjarins Sjóbúðar er getið í manntalinu 1845 og eru þá tvö heimili þar. Páll Líndal kemst svo að orði 
um Sjóbúð: „Vesturgata 7. Fyrir 1770 er þarna risinn bær sem nefndur var Litli Grjóti en síðar Sjóbúð. 
Hélst það nafn síðan í munni manna. Í Sjóbúð bjó Magnús Guðlaugsson tómthúsmaður (d. 1792) sem 
árið 1791 var fyrstur ráðinn næturvörður í Reykjavík og þar með fyrsti starfsmaður kaupstaðarins... Um 
miðja 19. öld var bærinn í eigu Þorsteins Bjarnasonar lögregluþjóns (d. 1865) og síðar sonar hans, Krist-
jáns kaupmanns... Árið 1859 lét Kristján rífa þennan bæ og hugðist reisa nýtt hús á lóðinni, en hann lést 
það ár. Árið eftir giftist Guðrún Sveinsdóttir, ekkja Kristjáns Geir Zoëga og var þá húsið risið. Það var 
stækkað verulega árið 1879, byggð hæð ofan á...  Horn Sjóbúðar [yngra hússins] skagaði út í Vestur-
götu, eða Geirsbrekku eins og gatan var í daglegu tali nefnd á þessum stað, og gat verið erfitt að komast 
framhjá því... Húsið var rifið 1962 en þremur árum áður hafði Reykjavíkurborg eignast það. Á þessari 
lóð og öðrum nærliggjandi á mótum Vesturgötu og Garðastrætis er í byggingu mikið hús sem skrásett 
verður Vesturgata 7;  þar verða m.a. íbúðir fyrir aldraða og heilsugæslustöð." (Páll Líndal. Reykjavík. 
Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls.147-148). 
Í þéttbýli.  
Sjóbúð hefur örugglega lent undir stórhýsinu Vesturgötu 7 sem er með niðurgröfnum bílakjallara og 
verða því að teljast litlar líkur á að einhverjar leifar frá bænum sé enn að finna á þessum stað.  Bæjar-
stæðið fer því í ástandsflokk 1. 
 
RV-005:122     Grænibær     bæjarstæði     býli  
Grænibær kemur ekki fyrir í manntalinu 1845.  Klemens Jónsson fjallar nokkuð um Grænabæ, greinir 
m.a. frá íbúum þar á fyrri hluta 19. aldar en segir bæinn hafa verið rifinn rétt fyrir 1850 og timburhús 
byggt á lóðinni í staðinn. (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 277-288). Virðist sem bær-
inn hafi staðið auður í einhvern tíma áður en hann var rifinn fyrst ekki er minnst á hann í manntalinu frá 
1845. Páll Líndal getur einnig um Grænabæ í sínum skrifum:  „Austurstræti 5. Árið 1794 mun Páll 
Björnsson Brekkan hafa reist torfbæ er hann nefndi Grænabæ, nyrst á lóðinni sem nú er Austurstræti 5.  
Bærinn var rifinn árið 1848 og þá reist í staðinn sérkennilegt timburhús. Tveir stólpar báru uppi kvist 
sem var á húsinu götu megin.  Var húsið því nefnt Stólpahúsið...Stólpahúsið var rifið nokkru fyrir alda-
mót [1900] og reist í stað þess annað timburhús... Í lok seinni heimsstyrjaldarinnar var þetta hús svo rifið 
og þá reist stórhýsi Búnaðarbanka Íslands [Kaupþing, Arion banka] og hefur bankinn verið þar til húsa 
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frá 1948.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við 
Sund. 1. bindi, bls. 40). 
Í þéttbýli. 
Niðurgrafinn kjallari er undir stórhýsi því sem nú 
stendur á lóð nr. 5 við Austurstræti en einnig hafa 
farið fram jarðvegsskipti í sjálfri götunni. Eru því  
afar litlar líkur á því að einhverjar leifar frá 
Grænabæ sé enn að finna undir yfirborði. Fer 
bæjarstæðið því í ástandsflokk 1. 
 
RV-005:126     Móhús     bæjarstæði     býli  
Bærinn Móhús kemur fyrir í manntalinu 1845 og 
er þá 1 heimili þar. Klemens Jónsson minnist á 
bæinn í upptalningu sinni á bæjum í Austur-
bænum. (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. 
bindi, bls. 267).  Páll Líndal segir svo um Móhús:  
„Laufás við Laufásveg/Bragagötu. Þar var áður 
býli sem hét Móhús og er talið að nafnið kunni að 
vera af því dregið að þar hafi áður verið þurrkaður 
mór úr Vatnsmýrinni.  Árið 1896 keypti Þórhallur 
Bjarnason, síðar biskup, þetta býli.  Hann reisti þar 
íbúðarhús sem enn stendur, svo og gripahús því að 
hann stundaði mikinn búskap. Náði Laufástúnið 
langt niður í Hljómskálagarð, sem nú 
heitir...Þórhallur biskup nefndi býlið Laufás eftir 
fæðingarstað sínum, Laufási við Eyja-
fjörð...búskapur var rekinn þar a.m.k fram til 
1927, var þó orðinn lítill síðustu árin.“ (Páll 
Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi, 
bls. 113.) 
Í þéttbýli. 
Stór og mikil lóð er umhverfis Laufás (Laufásveg 
48), sem er með niðurgröfnum kjallara, þó aðal-
lega að framanverðu (norðanverðu). Hafi húsið 
verið byggt á svipuðum slóðum og gamli Móhúsa-
bærinn verður að teljast hugsanlegt að einhverjar 
leifar frá gamla bænum leynist enn undir yfirborði 
í garðinum. Fer bæjarstæði Móhúsa, því í ástands-
flokk 2. 
 
RV-005:127     Norðurbær     bæjarstæði     býli 
Norðurbær er nefndur í manntalinu 1845 og er þá 
1 heimili þar. Er um að ræða Norðurbæ í Grjóta-
þorpi sem Klemens Jónsson segir að hafi verið 
„rjett hja Dúkskoti“ (Klemens Jónsson. 1. bindi, 
bls. 276). Telur hann Norðurbæ meðal bæja í 
Grjótaþorpi (Klemens Jónsson. 1. bindi, bls. 272)  
Ekki verður farið nær um staðsetningu bæjarins, 
að svo stöddu, en að hann hafi verið í Grjótaþorpi, 
nálægt Dúkskoti og telst hann því meðal óstað-
setjanlegra bæjastæða. 
 
RV-005:130     Suðurbær     bæjarstæði     býli  
Suðurbær kemur fyrir í manntalinu 1845 og eru þá 
3 heimili þar.  Páll Líndal kemst svo að orði um 
Suðurbæ: „Tjarnargata 8. Suðurbær (Suðurbæir). 
Á svæðinu norðan við Vonarstræti, milli Tjarnar-
götu og Suðurgötu, stóð svonefndur Suðurbær. 
Síðar urðu Suðurbæirnir tveir. Þeir voru hin 
örgustu óþrifabæli á sinni tíð og árið 1868 lét 

Mynd 100:  Bæjartæði Grænabæjar, RV-
005:122, í landi Reykjavíkur.  Horft í NV. 

Mynd 101:  Laufás sem stendur á bæjar-
stæði Móhúsa RV-005:126 í landi Reykja-

víkur. Horft í S. 

Mynd 102:  Bæjarstæði Suðurbæjar RV-
005: 130 og Teitsbæjar RV-005:132 í landi 

Reykjavíkur.  Horft í VNV. 
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Pétur Guðjohnsen...rífa bæina en nokkru áður virðist lóðin hafa verið sameinuð Teitsbæjarlóðinni. Í 
öðrum Suðurbænum bjó Ólafur Jónsson sá er vann sér það til frægðar að ver fyrstur settur í gapastokk-
inn hjá Sunchenbergshúsi. Sú „vígsla“ fór fram 1804.  Hafði Ólafur verið dæmdur fyrir að berja mann í 
ölæði. [Eiginkona Ólafs er nefnd í manntalinu 1845]. Í Suðurbæ bjuggu  einnig Guðmundur 
[Hannesson] „fjósarauður“, bæjarböðull, og hans ektakvinna „Manga með augað“, tvær af þessum 
gömlu fígúrum fornaldarinnar, sem nú eiga ekki sinn líka.“  (Páll Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við 
Sund.  3. bindi, bls. 117). 
Í þéttbýli. 
Lóðir númer 6 og 8 við Tjarnargötu eru óbyggðar og er þar bílastæði. Teitsbær (RV-005:132) er sagður 
hafa verið á lóð nr. 6. Þar sem um er að ræða nokkuð stórt óbyggt opið svæði verða að teljast einhverjar 
líkur á því að leifar frá þessum bæjum kunni að leynast undir yfirborði. Bæjarstæðið telst því í ástands-
flokki 2. 
 
RV-005:132     Teitsbær     bæjarstæði     býli  
Teitsbær kemur fyrir í manntalinu 1845. Klemens Jónsson minnist á Teitsbæ eða „Reykjavíkurbæ í 
þrengsta skiningi“ eins og hann kemst að orði í upptalningu sinni á bæjum á kaupstaðarlóðinni,. 
(Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 273-274). Umfjöllun Páls Líndals um bæinn er öllu 
ítarlegri:  „Tjarnargata 6.  Þarna stóð Teitsbær sem var næsti bær fyrir sunnan Brúnsbæ og byggður á 
þeirri lóð sem honum tilheyrði upphaflega. Bærinn var reistur 1797 af Teiti Sveinssyni vefara sem 
starfað hafði við Innréttingarnar... Rétt fyrir miðja öldina sem leið [19. öld] var bærinn rifinn og reist í 
staðinn timburhús. Það átti Oddur Guðjónsson snikkari (d. 1860), en eftir 1860 bróðir Odds, Pétur Guð-
johnsen (d. 1877) organisti... Húsið var nú kallað Guðjohnsenshús...Árið 1885 keypti Þorkell Gíslason 
trésmiður húsið og reisti annað hús sunnan við það (Tjarnargata 8).  Átti hann Guðjohnsenshús um hríð.  
Það mun hafa verið rifið nálægt 1930 og hefur ekki verið byggt aftur á lóðinni.“ (Páll Líndal. Reykjavík. 
Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls. 117). 
Í þéttbýli 
Lóðir númer 6 og 8 við Tjarnargötu eru óbyggðar og eru þar bílastæði. Suðurbær (RA-005:130) er 
sagður hafa verið á lóð nr. 8.  Þar sem um er að ræða nokkuð stórt óbyggt opið svæði verða að teljast 
einhverjar líkur á því að leifar frá þessum bæjum kunni að leynast undir yfirborði. Bæjarstæðið telst því 
í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:140     Hjalli     bæjarstæði     býli 
Hjalli sá er hér um ræðir kemur ekki fyrir í manntalinu 1845. Klemens Jónsson minnist á bæinn í upp-
talningu sinni á bæjum í Grjótaþorpi og er hann þá nefndur Gróubær. (Klemens Jónsson. Saga Reykja-
víkur. 1. bindi, bls. 267 og 272).  Páll Líndal segir bæinn hafa staðið þar sem nú er Garðastræti 2 og 
segir ennfremur:  „Snemma á öldinni sem leið var á þessum stað risinn bær sem nefndur var Hjalli.  
Síðar reis þar bæ sem kallaður var Gróubær eftir eiganda sínum, Gróu Ingimundardóttur frá Brennu. 
Þessi bær varð ásamt Dúkskoti, sem var þar við hliðina, einna langlífastur torfbæja í aðalþéttbýlinu í 
Reykjavík. Upp úr aldamótum var leyfð bygging á austurhluta lóðar Gróubæjar. Stendur þar hús enn 
sem nr. 3 við Garðastræti.  Hafa þar verið reknar skrifstofur og verslanir langa hríð en nú er ákveðið að 
húsið víki brátt... Gróubær mun hafa verið rifinn um 1920.“  (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við 
Sund. 1. bindi, bls. 154). 
Í þéttbýli. 
Stórhýsið Vesturgata 7 nær yfir lóðir nr. 1-7 við Garðastræti. Þar sem húsið er með niðurgrafinn bíla-
kjallara verða að teljast sáralitlar líkur á að einhverjar leifar frá Hjallabæ/Gróubæ leynist á svæðinu.  Því 
fer bæjarstæðið í ástandsflokk 1. 
 
RV-005:141     Helgabær     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson minnist stuttaralega á Helgabæ í upptalningu á bæjum vestan Grjótaþorps. (Klemens 
Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 270).  Páll Líndal kemst svo að orði um Helgabæ sem stóð á 
lóð Túngötu 12: „Árið 1847 var reist þarna smáhús sem nefnt var Helgabær. Þar bjó um skeið fræði-
maðurinn Jón Borgfirðingur... Um aldamótin [1900] keypti Einar Benediktsson skáld þessa eign en seldi 
skömmu síðar Þórði Thoroddsen lækni... Þórður lét reisa þarna veglegt íbúðarhús og kom upp fögrum 
skrautgarði sem sneri að Túngötu... Síðar var sendiráð Póllands þarna til húsa um skeið.  Hafði húsinu 
þá verið breytt nokkuð. Um 1970 var það svo rifið og nokkru síðar gerður barnaleikvöllur á lóð-
inni.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls. 132). Helgabær virðist hafa verið 
timburhús en ekki torfbær. Hann er þó skráður með í bæjarskráningu Reykjavíkur þar sem hann var 
byggður 1847. 
Í þéttbýli. 
Á lóð nr. 12 við Túngötu er nú minnisvarði frá Lettum vegna stuðnings Íslands við sjálfstæðisyfirlýs-
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ingu þeirra. Þótt lóðin teljist óbyggð þá varð 
greinilega talsvert rask á henni eftir að Helgabær 
var rifinn (sjá hér að ofan).  Því verða að teljast 
hverfandi líkur á að leifar frá bænum sé enn að 
finna þar og því telst bæjarstæðið þetta í ástands-
flokki 1. 
 
RV-005:142     Skálinn     bæjarstæði     býli  
"Grjótagata 4. Á þessum stað stóð í tíð Innrétting-
anna torfhús sem notað var sem svefnskáli handa 
starfsfólki þeirra (Skálinn sem svo var kallaður).  
Sumir hafa talið að þetta hús hafi verið hluti af 
Víkurbænum og hér sé raunar að finna bæjarstæði 
landnámsmannsins. Staðurinn hefur ekki verið 
rannsakaður svo að ekkert verður um það sagt 
hvað leynast kann undir húsinu sem þarna stendur 
nú... Benedikt Gröndal Jónsson skáld og yfir-
dómari mun hafa eignast húsið um 1811. Hann lét 
rífa það og reisa í staðinn hús sem jafnan var við 
hann kennt (Gröndalsbær) og stóð fram undir 
síðustu aldamót... Áður en Gröndal eignaðist Skál-
ann var Klúbburinn rekinn þar um skeið. Séra 
Sveinbjörn Hallgrímsson bjó í Gröndalsbæ þegar 
hann hóf útgáfu Þjóðólfs 1848... Árið 1896 var 
húsið rifið og síðan reist það hús sem enn 
stendur...Borgarsjóður eignaðist húsið 1973 og 
hefur látið gera það vel upp. Er það notað til 
íbúðar.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við 
Sund.1. bindi, bls.175-176). 
Í þéttbýli. 
Sæmilegur garður er umhverfis núverandi hús við 
Grjótagötu 4 og er mögulegt að einhverjar leifar 
frá Gröndalsbæ eða Skálanum kunni að leynast 
þar.  Fer þetta bæjarstæði því í ástandsflokk 2.  
 
RV-005:143     Stekkjarkot     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson nefnir Stekkjarkot meðal bæja 
austan við Þingholtin. Nefnir hann ábúanda á 19. 
öld Þorkel Jónsson. (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 267). Bærinn er nefndur 
í manntalinu 1845 og eru þá sögð tvö heimili þar 
og Þokell Jónsson nefndur húsbóndi á öðru þeirra. 
Páll Líndal fjallar hvergi sérstaklega um Stekkjar-
kot, en merkir það hins vegar inn á örnefnakort af 
borginni. Virðist bærinn samkvæmt því hafa verið 
á mótum Bergstaðastrætis og Njarðargötu þar sem 
nú stendur hús nr. 63 við Bergstaðastræti. (Páll 
Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 4. bindi, 
bls. 170.) 
Í þéttbýli. 
Dálítill garður er umhverfis húsið við Bergstaða-
stræti 63. Er hugsanlegt að einhverjar leifar frá 
Stekkjarkoti kunni að leynast þar. Þar sem stað-
setning kotsins er fremur ónákvæm var þó ákveðið 
að setja það í ástandsflokk 1. 
 
RV-005:144     Brúnsbær     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi er texti úr fornleifarskráningarskýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 116 eftir Önnu Lísu Guð-
mundsdóttur: „Tjarnargata 4: Brúnsbær... Brúnsbær var torfbær sem stóð sunnarlega í kaupstaðnum, 
ekki langt frá Tjörninni og skammt frá suðurhlið kirkjugarðsins. Sneri það frá norðri til suðurs. Það er 

Mynd 103:  Bæjarstæði Helgabæjar, RV-
005:141, í landi Reykjavíkur.  Horft í ANA. 

Mynd 104:  Bæjarstæði Skálans, RV-
005:142, í landi Reykjavíkur.  Horft í VNV. 

Mynd 105:  Bæjarstæði Stekkjarkots, RV-
005:105, í landi Reykjavíkur.  Horft í N. 
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sagt vera 20 álnir á lengd í skjali frá 1791. Auð-
kennt á uppdrætti Lievogs með bókstaf U. Stutt 
lýsing á dönsku finnst á húsinu í skoðunargerð um 
eignir stofnananna frá árinu 1759. Var þá Brúnsbær 
bústaður beykis við Innréttingarnar. Húsið er sagt 
hluti hins gamla Reykjavíkurbæjar, var það með 
fjögurra stafgólfa, og forskála. Lýst er í sömu grein 
skoðunargerðarinnar tveimur beykisverkstæðum. 
Bæði eru þriggja stafgólfa. Þegar konungur gefur 
hinu nýstofnaða hlutafélagi Innréttingana jörðina 
Reykjavík 1752, bjuggu á aðalbólinu tveir leigu-
liðar, Jón Oddsson Hjaltalín, sýslumaður, og Þor-
kell Þórðarson, lögréttumaður. Eru þeir síðustu 
bændurnir. Jón hætti búskap árið 1752, en Þorkell 
ári seinna. Brúnsbær dregur nafn sitt af því að Sig-
Sigvard Bruun, danskur maður sem var bústjóri við 
fangelsið að Arnarhóli, átti um skeið heima í 

bænum. Eftir hans dag hafði þar aðsetur Kristine Bruun, ekkja hans. Þessi gamla bygging mun hafa 
verið rifin árið 1834. Það gerði Hannes Erlendsson á Mel. Hannes reisti síðan hús á sama stað úr timbr-
inu og sneri það eins og gamli Brúnsbærinn. Yngri Brúnsbærinn var rifinn 1944. Gamli Brúnsbær bar 
mjög fornleg einkenni að því leyti, að gólf var þar niðurgrafið mjög. Sigurður Guðmundsson hefur skráð 
ummæli Hannesar Erlendssonar um þetta í minnisgreinum. Var svo lágt gólf í bænum að niður í hann 
varð að ganga tvö til þrjú þrep. [Þorkell Grímsson (1974). Reykjavík í 1100 ár, safn til sögu Reykja-
víkur. Reykvískar fornleifar. 57-58.]“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir (2004).  Fornleifar í Suðurgötu frá 
Melatorgi að Túngötu, í Vonarstræti frá Suðurgötu að Tjarnargötu, í Túngötu frá Suðurgötu að Garða-
stræti og næsta nágrenni.  Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 116, bls. 22) 
Í þéttbýli. 
Brúnsbær var þar sem nú er stórhýsi Happdrætis Háskólans við Tjarnargötu 4 sem er á djúpum grunni.  
Verða að teljast sáralitlar líkur á að einhverjar leifar bæjarins sé enn að finna á þessum stað og því fer 
bæjarstæðið í ástandsflokk1 
 
RV-005:300     Örfirisey     bæjarhóll     bústaður  
Eftirfarandi er samsettur texti úr óútgefnum skráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur: „Örfirisey 
var ein af eyjum Kollafjarðar, um 4.7 km2 nú tengd með landfyllingu.Talið er að Örfirisey hafi all-
snemma orðið sjálfstæð jörð en litlum sögum fer af henni framan af. Þess er þó getið í heimildum frá 
1397 að Víkurkirkja hafi átt þar „landsælding“ og selalátur. Bendir hið fyrrnefnda til að kornyrkja hafi 
þá verið í eyjunni því land slæðingur mun þýða akurland. Örfirisey var eign klaustursins í Viðey en þó 
ekki fyrr en tiltölulega skömmu fyrir siðaskipti eftir því sem best er vitað. Síðan varð eyjan konungseign 
eins og aðrar klaustur jarðir. Í Jarðarbókinni frá 1703 eru, auk aðalbýlisins sem stóð norðarlega á 
eyjunni, taldar fjórar hjáleigur. Þar kemur fram að vatnsból sé í ,,....lakasta máta, þrýtur bæði sumar og 
vetur og þarf þá að sækja vatn til lands á skipum að sækja eður sæta sjávarfalla að þurr megi ganga um 
fjörurif það sem kallað er Grandi“ [ Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. bindi.  Gull-

bringu- og Kjósarsýsla, bls. 255]. Nokkru seinna 
eru býlin í Örfirisey orðinn níu...Jörðin Örfirisey 
var landlítil; átti selstöðu undir Selfjall. Árið 1787 
voru í Örfirisey 4 bæir Heimabær, Hólshús, Stein-
hóll og Eyrahús og tvö timburhús syðst þar sem 
verslunin var. Verslun, sem þá var í eigu konungs, 
var flutt til Reykjavíkur 1779-1780. Þá var töluverð 
útgerð stunduð í Örfirisey og voru landsetar 
skyldaðir til að róa á konungsskipum.  Þetta var 
næstvestasta eyjan í Kollafirði, nú tengd með land 
fyllingu. Talið er að Örfirisey hafi allsnemma orðið 
sjálfstæð jörð en litlum sögum fer af henni framan 
af. Þess er þó getið í heimildum frá 1397 að Víkur-
kirkja hafi átt þar „landsælding“ og selalátur. 
Bendir hið fyrrnefnda til að kornyrkja hafi þá verið 
í eyjunni því land slæðingur mun þýða akurland. 
Örfirisey var eign klaustursins í Viðey en þó ekki 
fyrr en tiltölulega skömmu fyrir siðaskipti eftir því 

Mynd 106:  Bæjarstæði Brúnsbæjar, RV-
005:144, í landi Reykjavíkur.  Horft í SV. 

Mynd 107:  Bæjarstæði Örfiriseyjar/
Heimabæjar, RV-005:300  Horft í NA. 
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sem best er vitað. Síðan varð eyjan konungseign eins og aðrar klausturjarðir. Í Jarðarbókinni frá 1703 
eru, auk aðalbýlisins sem stóð norðarlega á eyjunni, taldar fjórar hjáleigur. Þar kemur fram að vatnsból 
sé í „....lakasta máta, þrýtur bæði sumar og vetur og þarf þá að sækja vatn til lands á skipum að sækja 
eður sæta sjávarfalla að þurr megi gangaum fjörurif það sem kallað er Grandi“ [Jarðabók Árna Magnús-
sonar og Páls Vídalíns.  3. bindi.  Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 255]. Nokkru seinna eru býlin í Ör-
firisey orðinn níu...Þegar hafnargerðin hófst 1913 var lagður grjótgarður eftir Grandanum út í eyjuna. 
Var grjótið flutt á járnbraut sem lögð var sérstaklega í þessu skyni frá Öskjuhlíð að Granda.“ (Texti úr 
óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur.) 
Í þéttbýli. 
Í óútgefnum kortagögnum frá Minjasafni Reykjavíkur er bærinn Heimabær merktur inn þar sem nú er 
malarplan austan við olíutanka sem eru nyrst á eyjunni.  Eins og kom fram í textanum hér að framan þá 
var aðalbýlið norðarlega á eyjunni og eru því líkur til að það hafi verið Heimabær.  Mögulegt er að leifar 
bæjarins leynist undir áðurnefndu malarplani og telst bæjarstæðið því í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:301     Hólshús     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi er texti úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur: „Árið 1787 
voru í Örfirisey 4 bæir Heimabær, Hólshús, Steinhóll og Eyrahús og tvö timburhús syðst þar sem 
verslunin var. Verslun, sem þá var í eigu konungs, var flutt til Reykjavíkur 1779-1780. Þá var töluverð 
útgerð stunduð í Örfirisey og voru landsetar 
skyldaðir til að róa á konungsskipum.  Nokkru 
seinna eru býlin í Örfirisey orðinn níu...Þegar 
hafnargerðin hófst 1913 var lagður grjótgarður 
eftir Grandanum út í eyjuna. Var grjótið flutt á 
járnbraut sem lögð var sérstaklega í þessu skyni 
frá Öskjuhlíð að Granda.“  (Úr óútgefnum forn-
leifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykja-
víkur) 
Í þéttbýli. 
Byggt á óútgefnum kortagögnum frá Minjasafni 
Reykjavíkur var bærinn Hólshús um 90 suður frá 
Heimabæ (RV-005:300).  Engar byggingar eru á 
þeim slóðum þar sem bærinn á að hafa staðið og er 
þar göngustígur meðfram sjónum. Mögulegt er því 
að einhverjar leifar frá bænum sé að finna þarna 
undir yfirborði og fer þetta bæjarstæði því í á-
standsflokk 2. 
 
RV-005:302     Steinhóll     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi er texti úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur: „Árið 1787 
voru í Örfirisey 4 bæir Heimabær, Hólshús, Steinhóll og Eyrahús og tvö timburhús syðst þar sem 
verslunin var. Verslun, sem þá var í eigu konungs, 
var flutt til Reykjavíkur 1779-1780. Þá var tölu-
verð útgerð stunduð í Örfirisey og voru landsetar 
skyldaðir til að róa á konungsskipum...Nokkru 
seinna eru býlin í Örfirisey orðinn níu...Þegar 
hafnargerðin hófst 1913 var lagður grjótgarður 
eftir Grandanum út í eyjuna. Var grjótið flutt á 
járnbraut sem lögð var sérstaklega í þessu skyni 
frá Öskjuhlíð að Granda.“  (Úr óútgefnum forn-
leifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykja-
víkur) 
Samkvæmt óútgefnum kortagögnum frá Minja-
safni Reykjavíkur virðist bæjarstæði Steinhóls 
hafa verið þar sem nú er norður endigötunnar 
Hólmaslóðar.  Er hugsanlegt að einhverjar leifar 
frá bænum sé að finna undir götunni og fer bæjar-
stæðið því í ástandsflokk 2. 
 
RV-005:303     Eyrarhús     bæjarstæði     býli  
Eftirfarandi er texti úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur: „Árið 1787 

Mynd 108:  Bæjarstæði Hólshúsa, RV-
005:301, í Örfirisey.  Horft í NA. 

Mynd 109:  Bæjarstæði Steinshóls, RV-
005:302, í Örfirisey.  Horft í A. 
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voru í Örfirisey 4 bæir Heimabær, Hólshús, Stein-
hóll og Eyrahús og tvö timburhús syðst þar sem 
verslunin var. Verslun, sem þá var í eigu konungs, 
var flutt til Reykjavíkur 1779-1780. Þá var töluverð 
útgerð stunduð í Örfirisey og voru landsetar 
skyldaðir til að róa á konungsskipum...Nokkru 
seinna eru býlin í Örfirisey orðinn níu...Þegar 
hafnargerðin hófst 1913 var lagður grjótgarður eftir 
Grandanum út í eyjuna. Var grjótið flutt á járnbraut 
sem lögð var sérstaklega í þessu skyni frá Öskju-
hlíð að Granda.“  (Úr óútgefnum fornleifaskrán-
ingargögnum frá Minjasafni Reykjavíkur) 
Í þéttbýli. 
Samkvæmt óútgefnum kortagögnum frá Minjasafni 
Reykjavíkur var bærinn Eyrarhús þar sem nú er 
malarplan austan við hús nr. 1 við Eyjarslóð.  Er 
hugsanlegt að einhverjar leifar frá bænum sé enn 

að finna undir sverði og telst bæjarstæðið í ástandsflokki 2. 
 
RV-005:304     Kot     bæjarstæði     býli 
Hjáleigan Kot er sögð í Örfirisey 1703 (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gull-
bringu og Kjósarsýsla bls. 255). Staðsetning hennar er þó óljós með öllu. Hugsanlegt er þó að um sé að 
ræða einhverja af hjáleigunum sem nefndar eru 1787 (sjá t.d umfjöllun Hólshús 301).  Þar sem ekki er 
hægt að skera um þetta er býlið þó skráð undir sér númeri. 
 
RV-005:305     Ónefnt     bæjarstæði     býli 
Ónefnd hjáleiga er sögð  í Örfirisey 1703 (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 3. bindi.  Gull-
bringu og Kjósarsýsla bls. 255). Staðsetning hennar er þó óljós.  Hugsanlegt er þó að um sé að ræða 
einhverja af hjáleigunum sem nefndar eru 1787 (sjá t.d umfjöllun Hólshús 301). Þar sem ekki er hægt að 
skera um þetta er býlið þó skráð undir sér númeri. 
Í þéttbýli. 
 
 
RV-006     Landakot 
"Landakot var ein af hjáleigum Víkur og þótti einna best þeirra. Um heiti býlisins kemst Ólafur Lárus-
son svo að orði:  "Landakot er líklega byggt á fornu akurlandi frá Reykjavík. Það er ekki ósennileg 
tilgáta, að -land- 
nöfn eigi rót sína að rekja til notkunar landsins til kornyrkju, og akrar uppi í Landakotshæðinni hafa 
legið vel við sól og suðri".  Um upphaf byggðar í Landakoti er ekkert vitað. Getið er um Jón nokkurn 
Arason í Landakoti í fógetareikningum árið 1548. Landakot hefur fylgt með er Reykjavík varð konungs-
eign um 1600.  Árið 1703 er þar einn ábúandi og heimilismenn fjórir.  Bæjarhús munu hafa staðið 
nokkuð suðvestur af Kristskirkju.  Í Jarðabókinni frá 1703 er m.a. eftirfarandi upplýsingar að finna um 
kvaðir þær sem hvíldu á ábúanda:  „Kvaðir eru mannslán um vertíð.  Dagsláttur einn.  Að styrkja til 
flutnínga, þá Bessastaðamenn kalla...Kvikfjenaður iiii kýr, i ær með lambi, ii hestar. Fóðrast kunna iii 
kýr.  Heimilismenn iiii.“  Við stofnun Innréttinganna upp úr miðri 18. öld var ákveðið að leggja Landa-
kot til þeirra og hafði það þau áhrif að búskapur dróst mjög saman. Allann seinni hluta 18. aldar bjó Jón 
Magnússon (d. 1803) hafnsögumaður í Landakoti, annálaður sjógarpur. Hann var auknefndur "skjallari" 
því hann þótti vilja viðra sig upp við höfðingja. Eftir að Innréttingarnar höfðu lagst niður eignaðist 
Westy Petræus [sjá einnig Hólkot]...sá kunni Reykjavíkurkaupmaður, Landakot. Mun það hafa verið 
skömmu eftir aldamótin 1800. Landakot var lagt undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur árið 1806.  Árið 
1821 eignaðist Landakot Lars M. Knudsen (d. 1828), sem hafði verið í félagi með Petræusi, og bjó þar 
til dauðadags og síðar ekkja hans... Árið 1837 keypti Helgi G. Thorodsen, þáverandi dómkirkjuprestur 
og síðar biskup, Landakot og bjó þar um skeið. Hann reisti þar vænt timburhús 1838 sem mun enn 
standa að stofni til, gamla presthúsið í Landakoti sem stendur út við Túngötu.  Rétt þar fyrir vestan voru 
gömlu bæjarhúsin en þar bjó Guðrún ekkja dr. Gísla Brynjúlfssonar sem verið hafði prestur að Hólmum 
í Reyðarfirði...“  (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2 bindi, bls. 109-110) 
 

Mynd 110:  Bæjarstæði Eyrarhúsa, RV-
005:303, í Örfirisey.  Horft í S. 
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RV-006:001     Landakot     bæjarhóll     bústaður  
„Árið 1837 keypti Helgi G. Thorodsen, þáverandi dómkirkjuprestur og síðar biskup, Landakot og bjó 
þar um skeið.  Hann reisti þar vænt timburhús 1838 sem mun enn standa að stofni til, gamla presthúsið í 
Landakoti sem stendur út við Túngötu.  Rétt þar fyrir vestan voru gömlu bæjarhúsin en þar bjó Guðrún 
ekkja dr. Gísla Brynjúlfssonar sem verið hafði prestur að Hólmum í Reyðarfirði...“  (Páll Líndal. 
Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi, bls.110). Elstu húsin á lóð Landakotsskóla eru áðurnefnt hús 
frá 1838 og önnur bygging þar fyrir sunnan sem er 
frá árinu 1909.  Fyrir vestan þessi hús er nokkuð 
stórt opið svæði þar sem eru bílastæði, en að 
stærstum hluta leiksvæði nemenda við skólann. 
Mun Landakotsbærinn að hafa staðið á þessu svæði. 
Í stóru túni í þéttbýli. 
Ef frá eru taldar Kristskirkja og byggingar Landa-
kotsskóla þá hefur Landakotstún að mestu verið 
látið ósnortið. Það, ásamt þeirri staðreynd að engar 
byggingar standa á bæjarstæði síðasta Landakots-
bæjarins, gerir það að verkum að nokkra líkur verða 
að teljast á því að fornleifar geti leynst þarna í 
jörðu. Landakot á sér nokkuð mikla sögu og er ein 
af elstu hjáleigum Reykjavíkur og því má gera ráð 
fyrir að talsverð mannvistarlög hafi safnast upp í 
gegnum árin auk þess sem líklegt er að bærinn hafi 
eitthvað færst til um svæðið í gegnum aldirnar.  Því 
telst bæjarstæði Landakots í ástandsflokki 3. 
 
RV-006:002     Melur     bæjarstæði     býli  
Melur er kemur fyrir í manntalinu 1845 og eru þá þrjú heimili þar. Klemens Jónsson minnist einnig á 
bæinn á nokkrum stöðum í Sögu Reykjavíkur og er hann þá einnig kallaður Melurinn. Bærinn virðist 
kominn til sögunnar á 18. öld. (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi. 142, 195, 268. 2. bindi, 
62.)  Páll Líndal minnist einnig á Mel/Melinn í 
sínum skrifum.  Þar segir: „Melurinn hét kot á 
þeim slóðum sem nú eru húsin Ás og Hof 
(Sólvalllagata 23 og 25). Kotið fylgdi með Landa-
koti þegar það var lagt undir lögsagnarumdæmi 
Reykjavíkur árið 1806.“  (Páll Líndal. Reykjavík. 
Sögustaður við Sund.  3. bindi, bls. 76) 
Í þéttbýli. 
Sólvallagata 23 og 25 eru hvoru tveggja stór og 
mikil einbýlishús og virðast bæði vera með niður-
grafna kjallara. Standa húsin nokkuð þétt og eru 
lóðirnar umhverfis þær í smærra lagi, miðað við 
það sem gengur og gerist í gamla vesturbænum.  
Einhverjar líkur eru á að leifar Mels-bæjarins 
kunni að leynast á lóðunum sem og út við götu, en 
þær eru þó í minna lagi. Telst bæjastæðið í á-
standsflokki 2, en þó við neðri mörk hans. 
 
RV-007     Arnarhóll 
Jarðardýrleiki óviss 1703. [Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 3. bindi. Gullbringu- og 
Kjósarsýsla, bls. 268]  Arnarhóll hefur í gegnum aldirnar verið einn af miðpunktum Reykjavíkur. 
Sunnan í hólnum liggur fyrsti þjóðvegurinn til Reykjavíkur, Arnarhólstraðirnar. Af þykkum mannvistar-
lögum, sem hafa fundist á stórum hluta hólsins, má draga þá ályktun að þar hafi verið búið fljótlega eftir 
að Ísland byggðist. Elstu jarðlög sem gefa til kynna byggð á hólnum eru eldri en gjóska sem féll 1226. 
[Ragnar Edvardsson (1994). Arnarhóll, Fornleifarannsókn 1993. Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 
39]. Páll Líndal kemst svo að orði um Arnarhól:  „Arnarhóll er ein fyrsta bújörðin sem hvarf undir 
byggð höfuðborgarinnar.  Sennilegt má telja að nafnið sé dregið af hólnum þar sem Ingólfsstyttan 
stendur enda stóðu bæjarhúsin þar. Þó er hugsanlegt að Arnarhóll hafi upphaflega verið nafnið á klettum 
eð a höfða sem gekk út í sjó þar norður af, Arnarhólskletti. Landnámabók hermir að öndvegissúlur 
Ingólfs Arnarsonar hafi fundist „...við Arnarhvál fyrir neðan heiði“ [Íslensk fornrit I. bindi. Íslendinga-

Mynd 111:  Bæjarstæði Landakots, RV-
006:001.  Horft í SA. 

Mynd 112:  Bæjarstæði Mels í landi Landa-
kots.  Horft í VSV. 
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bók/Landnámabók bls. 45] og mun þá átt við Mosfellsheiði.  Ekkert verður fullyrt um það hvenær 
Arnarhóll verður sérstök jörð; frá 1534 er gjafabréf Hrafns Guðmundssonar þar sem hann lýsir yfir að 
hann gefi jörðina „heilögu klaustri í Viðey til ævinlegrar eignar“ en sjálfum sér „til eilífs bænahalds“. 
[Íslenskt fornbréfasafn IX. bindi, bls. 694].  Við siðaskiptin skömmu síðar kastaði konungur eign sinni á 
klaustrið og eignir þess og má því ætla að bænahald hafi orðið nokkuð endasleppt... Aðalleiðirnar til og 
frá Reykjavík og þar með Hólmskaupstað lágu um land Arnarhóls, núverandi Arnarhólstún lágu hinar 
svonefndu Arnarhólstraðir. Norður af bænum skammt frá Arnarhólskletti var smábýli, ýmist nefnt Litli 
Arnarhóll eða Arnarhólskot... Sölvhóll reis og í landi Arnarhóls; en fremur Garðshorn, [Bankastræti 7 a] 
og Gata, [Laugavegur 3]... Árið 1763 var ákveðið að reisa fangahús í landi Arnarhóls niðri við lækinn 
og hófust framkvæmdir skömmu síðar... Eitt hið fyrsta verk forstöðumanns  þar, eða tuktmeistarans, var 
að byggja út ábúanda Arnarhóls, Gissuri Jónssyni lögréttumanni og hreppstjóra Seltjarnarneshrepps. 
Gissur var tengdasonur Jóns Oddssonar Hjaltalíns sem var síðastur ábúanda í Reykjavík (d. 1755)... Eftir 
þetta tók mjög að hnigna búskap á Arnarhóli og árið 1828 lét stiftamtmaður rífa bæjarhúsin sem þá voru 
orðin mjög léleg... Sá sem bjó síðastur á Arnarhóli hét Sveinn Ólafsson og bjó eftir það á Þingvelli sem 
var tómthúsbýli þar sem nú er Bankastræti 4... Eftir að Arnarhóll var rifinn var túnið notað til beitar fyrir 
búpening stiftamtmanns og síðar landshöfðingja. Leiðin um Arnarhólstraðir lagðist af og því er haldið 
fram að þessir höfðingjar hafi komið í veg fyrir að á túninu risu byggingar... Árið 1863 varpaði Sigurður 
Guðmundsson málari fram þeirri hugmynd að Ingólfi landnámsmanni yrði reist minnismerki á Arnarhóli 
og yrði það fullbúið 1874. Ekkert varð úr því. Árið 1906 hóf iðnarðarmannafélagið í Reykjavík undir-
búning þess að minnismerkið yrði gert... Var samið við Einar Jónsson myndhöggvara um gerð þess. 
Minnismerkið var þó ekki afhjúpað fyrr en 24. febrúar 1924. Arnarhólstúnið er núorðið nánast eini ó-
byggði bletturinn  sem eftir er af jörðinni Arnarhóli.“  (Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við Sund. 1. 
bindi, bls. 26-28.) 
 
RV-007:001     Arnarhóll     bæjarhóll     bústaður  
Bæjarstæði Arnarhóls nær yfir allan háhólinn sem styttan af Ingólfi Arnarsyni stendur á. 
Óbyggt svæði í þéttbýli. 
Eftirfarandi minjalýsing er úr skýrslu Minjasafns Reykjavíkur nr. 117 eftir Önnu Lísu Guðmundsdóttur 
o.fl.: „Bæjarstæðið nær nánast yfir allan há hólinn (á að giska 50 m í þvermál). Húsið hefur verið tvær 
burstir um 10 x 20 m samkvæmt korti Sveins Sveinsonar 1887. [Sveinn Sveinsson.  Reykjavík 1887] 
Við ráðsmannsskiptin í tukthúsinu voru gerðar úttektir á Arnarhólsbýlinu, sú fyrri í maí 1786 og sú 
seinni í júní 1787. [ÞÍ 185. Skjalasafn stiftamtmanns 1684-1873. III, 231. Skjöl um tukthúsið á Arnar-
hóli 1786-1787, 30 maí, 1786. ÞÍ 461. Skjalasafn stiftamtmanns 1684-1873. III, 231. Skjöl um tukthúsið 
á Arnarhóli 1786-1787. 25 júní, 1787.)  Úttektunum ber nokkurn veginn saman hvað varðar innihald en 
í þeim kemur fram að býlið var í mikilli niðurníðslu og oft er nefnt að viðgerð sé nauðsynleg. Baðstofan 
mældist við úttektina aðeins 10 álna löng og 3 3/4 álna breið. Göng frá baðstofu voru 3 álna löng og 2 
álna breið. Skálinn mældist 12 álna langur og 4 álna breiður. Eldhúsið var 8 álna langt og 4 álna breitt, 
nokkuð viðgert. Íbúðarhúsið virðist því hafa verið gangabær, sem var ráðandi byggingarstíll á Íslandi 
fram á 18. öld. Fornleifakönnun: Fornleifakönnun fór fram á Arnahóli 1993. Grafið var í hólinn og 
komu þá í ljós miklar mannvistarleifar. Eru mannvistarlög á bilinu 2 - 3m á þykkt, þar sem þau eru mest. 

Helstu niðurstöður eru þær að á staðnum fundust 
mannvirki frá síðari hluta 18. aldar og fyrri hluta 
þeirra 19., eða þar til býlið var rifið. Bærinn var 
ekki kannaður að fullu, þannig að undir eru enn 
eldri leifar. . [Ragnar Edvardsson (1994). Arnar-
hóll, Fornleifarannsókn 1993. Skýrsla Minjasafns 
Reykjavíkur nr. 39]“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir 
o.fl. (2005). Húsakönnun og fornleifaskráning 
vegna fyrirhugaðs tónlistar- og ráðstefnuhús við 
Reykjavíkurhöfn. Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur. 
nr. 117, bls. 22).  Bæjarstæði Arnarhóls verður að 
teljast nokkuð vel varðveitt. Þar eru nútímamann-
virki, ef undan eru skilin styttan af Ingólfi Arnar-
syni, göngustígar og einstaka lagnaskurður. Forn-
leifarannsóknir hafa auk þess sýnt fram á að þar er 
þykk mannvistarlög að finna. Bæjarstæðið telst því 
í ástandsflokki 4. 
 

Mynd 113:  Bæjarstæði Arnarhóls, RV-
007:001.  Horft í A. 
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RV-007:006     Litli Arnarhóll     bæjarstæði     býli  
„Litli Arnarhóll var hjáleiga frá Arnarhóli. ,,Litli Arnarhóll, hjáleiga og ráða ábúendur báðir saman til 
jafns. Jarðardýrleiki er óviss, ábúandi Pétur Sighvatsson. Landskuld xl álnir. Betalast með ii vættum 
fiska til heimabænda. Við til húsbóta leggur ábúandinn. Leigukúgildi ekkert, hefur áður eitt verið og er 
með vilja heimabændanna aflagt fyrir meira en 20 árum. Kvaðir eru mannslán árið um um kring sitt árið 
hjá hvorum heimabænda. Meðan hjáleigumaðurinn átti sjálfur bát, galt hann mannslán alleina um vertíð. 
Að styrkja til flutninga þegar Bessastað-menn kalla. Dagssláttur sitt ár til hvers af bændum. Kvikfénaður 
i kýr, Fóðrast kann i kýr ríflega. Heimilismenn vi.“ (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns.  3. 
bindi.  Gullbringu og Kjósarsýsla, bls. 259-260)  Litli Arnarhóll eða Arnarhólskot stóð norður af Arnar-
hóli rétt við Arnarhólsklett. Þar var Battaríið reist. 
(Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund, 
1.bindi, 1991, bls. 27) Arnarhólskot er merkt inn á 
kort Lievogs af Kaupstaðarlóðinni 1787. (Rasmus 
Lievog. Kaupstaðarlóðin 1787 Reykjavíkurkort.). 
„Lýsing: Nú er þarna risið hús Seðla-
bankans.“ (Anna Lísa Guðmundsdóttir o.fl. 2005. 
Húsakönnun og fornleifaskráning vegna fyrir-
hugaðs tónlistar- og ráðstefnuhús við Reykjavíkur-
höfn. Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur. nr. 117, 
bls. 24)   
Í þéttbýli. 
Hús Seðlabankans er stórt og mikið og með 
djúpum kjallara.  Því eru litlar líkur á að leifar 
Litla-Arnarhóls sé enn að finna undir sverði á 
þessum stað. Telst bæjarstæðið því í ástandsflokki 
1. 
 
RV-007:040     Klöpp     bæjarstæði     býli  
Á korti Sveins Sveinssonar er merktur inn bær á móts við Skúlagötu 3 í götunni, þar stóð bærinn Klöpp. 
[Sveinn Sveinsson 1887.  Reykjavíkurkort.] (Úr óútgefnum fornleifaskráningargögnum frá Minjasafni 
Reykjavíkur.)  „Klöpp var tómthúsbýli byggt úr landi Arnarhóls 1838. Bærinn stóð á hárri klöpp við 
sjóinn þar sem seinna var bensínstöð Olíuverslunar Íslands norðan við Skúlagötu. Athafnasvæði Eim-
skipafélags Íslands, sem áður var, og enn fyrr út-
gerðarfélagsins Kveldúlfs, svo og lóð Timbur-
verslunarinnar Völundar, eru úr landi Klappar að 
miklu leyti.  Klapparstígur dregur nafn af 
Klöpp.“ (Páll Líndal. Reykjavík: Sögustaður við 
Sund. 2.bindi, bls. 103). Páll Líndal merkir Klöpp 
inn á örnefnakort af Reykjavík þar sem nú er bíla-
stæði norðan við gatnamót Klapparstígs og Skúla-
götu, nokkurn veginn á móts við húsin sem standa 
á svonefndri Völundarlóð (Klapparstígur 1-7) 
(Páll Líndal. Reykjavík: Sögustaður við Sund. 
4.bindi). 
Í þéttbýli 
Íveruhúsið voru tvær burstir og snéri norður suður. 
(Óútgefin fornleifaskráningargögn frá Minjasafni 
Reykjavíkur). Bærinn var þar sem er óbyggt svæði 
og hugsanlegt er einhverjar leifar frá honum kunni 
að leynast undir yfirborði. Hann er því í ástands-
flokki 2. 
 
RV-007:041     Garðshorn     bæjarstæði     býli  
Garðshorns er getið í manntalinu 1845 og býr þá ein kona þar, Guðrún Helgadóttir sem hafði lifibrauð af 
hannyrðum. Klemens Jónsson minnist á Garðhorn á þremur stöðum og segir það vera „ofarlega við 
Bakarastíginn neðanverðan“. Er bærinn jafnframt talinn upp með bæjum í Skuggahverfinu. (Klemens 
Jónsson.  Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 256, 265 2.; bindi, bls. 44)  Bakarastígur var þar sem nú heitir 
Bankastræti (Páll Líndal, Reykjavík: Sögustaður við Sund. 1. bindi, bls.75-76). Má skilja Klemens svo 
að bærinn hafi verið ofarlega sjávarmegin við Bakarastíginn/Bankastræti. Páll Líndal kemst svo að orði 
um Garðshorn:  „Norður af bænum [Arnarhóli] skammt frá Arnarhólskletti var smábýli, ýmist nefnt 

Mynd 114:  Bæjarstæði Litla Arnarhóls.  
RV-007:006.  Horft í ANA. 

Mynd 115:  Bæjarstæði Klappar, RV-
007:040, í landi Arnarhóls.  Horft í A. 
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Litli-Arnarhóll eða Arnarhólskot. Þar var Batteríið 
reist. Sölvhóll reis og í landi Arnarhóls; en fremur 
Garðshorn, Bankastræti 7a...“ (Páll Líndal. Reykja-
vík.  Sögustaður við Sund. 1. bindi, bls. 27) 
Í þéttbýli 
Stór skrifstofu-, veitinga- og verslunarhúsnæði 
standa á lóðum 7 og 7a (Sólon Íslandus) við 
Bankastræti.  Er húsið með kjallara.  Verða að 
teljast litlar líkur á því að leifar frá Garðshorni sé 
enn að finna á þessum slóðum. Fer bæjarstæðið því 
í ástandsflokk 1. 
 
 
 
 
 
 

 
RV-007:042     Arnarholt     bæjarstæði     bústaður  
Minnst er á Arnarholt í manntalinu 1845. Klemens Jónsson getur á einum stað um bæinn, þar sem hann 

telur upp bæi í Skuggahverfi sem taldir eru hafa 
byggst upp á árabilinu 1830-1848. (Klemens Jóns-
son. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 1. bindi, bls. 
265). Ekki kemur fram hvar bærinn var staðsettur.  
Páll Líndal minnist ekki á þennan bæ að öðru leyti 
en því að hann er merktur inn á kort yfir örnefni í 
borginni. Virðist bærinn hafa verið á horni Smiðju-
stígs og Lindargötu, nánar tiltekið á lóðum Lindar-
götu 6 og Smiðjustígs 13-15.  (Páll Líndal.  
Reykjavík.  Sögustaður við Sund. 4. bindi, bls. 
167) 
Í þéttbýli 
Sameiginlegur bakgarður er á milli húsa nr. 13 og 
15 við Smiðjustíg og Lindargötu 6 og er hann 
aðeins niðurgrafinn. Öll húsin eru auk þess á niður-
gröfnum kjöllurum.  Verða því að teljast miklar 
líkur á að bæjarstæði Arnarholts sé mikið raskað og 
fer það því í ástandsflokk 1 

 
RV-007:043     Nikulásarkot     bæjarstæði     bústaður  
Nikulásarkot kemur fyrir í manntölunum 1830, 1840 og 1845 og er bærinn nefndur Nýibær þar. Telur 
Klemens Jónsson bæinn upp meðal bæja sem voru í byggð á árabilinu 1830-1848. Er Nýibær talinn upp 

strax á eftir Garðshorni [041] í Skuggahverfi og því 
líklegt að bærinn hafi verið í næsta nágrenni. 
(Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, 
bls.265). Páll Líndal er öllu ítarlegri í umfjöllun 
sinni um bæinn en hann segir: „Sölvhólsgata 13. 
Þar stóð Nikulásarkot, nefnt eftir eiganda sínum, 
Nikulási Erlendssyni tómthúsmanni, sem reisti 
bæinn um 1830. Síðar byggði Matthías Guðmunds-
son tómthúsmaður bæ áfastan Nikulásarkoti. Sá 
bær var nefndur Nýibær og færðist það nafn brátt 
yfir á bæði býlin... Árið 1941 var steinhús Lands-
smiðjunnar, sem stofnuð var 1930, reist á lóðinni; 
síðar hækkað og breytt... Hluti lóðarinnar Sölvhóls-
götu 13, á horni Klapparstígs og Sölvhólsgötu, 
taldist áður við Klapparstíg. Á fyrsta áratug 
þessarar aldar [20. aldar] var reist þar hús sem 
landssjóður notaði sem áhaldahús. Síðar hafði 
Vegagerð ríkisins þar bækistöðvar sínar og því 

Mynd 116:  Bæjarstæði Garðshorns, RV-
007:041, í landi Arnarhóls.  Horft í ANA. 

Mynd 117:  Bæjarstæði Arnarholts, RV-
007:042, í landi Arnarhóls.  Horft í NA. 

Mynd 118:  Bæjarstæði Nikulásarkots, RV-
007:043, í landi Arnarhóls.  Horft í NV. 
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næst Landssmiðjan fyrst eftir stofnun.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls.109). 
Húsið við Sölvhólsgötu 13 hýsir nú starfsemi frá Listaháskóla Íslands. 
Í þéttbýli 
Nokkuð stórt opið svæði er austan- og vestanvert við húsið. Það liggur talsvert lægra en Sölvhólsgatan 
og virðist sem lóðin hafi verið lækkuð eitthvað.  Verða að teljast frekar litlar líkur á að leifar Nikulásar-
kots sé enn að finna á þessum slóðum og því fer bæjarstæðið í ástandsflokk1. 
 
RV-007:044     Skuggi     bæjarstæði     bústaður  
. Klemens Jónsson minnist einnig á Skugga í upptalningu á bæjum í Reykjavík. (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 265). Páll Líndal kemst svo að orði um Skugga: „Skuggi hét tómthúsbýli sem 
reist var 1802-1803 í landi Arnarhóls, spölkorn suðaustan við Klöpp, nálægt því þar sem nú eru gatna-
mót Skúlagötu og Klapparstígs. Skuggi var fyrsta býlið  sem reist var á þessum slóðum. Í upphafi var 
það nefnt Jensbær eða Jenskot eftir fyrsta ábúandanum, Jens Jenssyni. Um 1845 er Skuggi svo kominn í 
eyði.  Ekki er fullvíst hvernig nafn þetta er til komið... Eftir að byggð hófst í Skugga risu upp nokkur 
býli eða öllu heldur kotaþyrping þar í grennd og var kennd við Skugga. Var það upphaf Skugga-
hverfis."  (Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við 
Sund. 3. bindi, bls. 66-67). Skuggi kemur fyrir í 
manntalinu 1845 og eru þá 2 heimili þar.  Því er 
ekki rétt að bærinn hafi verið kominn í eyði 1845 
eins og Páll Líndal Heldur fram, en hugsanlegt er 
að það hafi gerst stuttu eftir að manntalið var gert. 
Staðsetning Skugga er ekki alveg skýr en Páll 
Líndal merkir bæinn inn á örnefnakort af Reykja-
vík, þar sem Skúlagata liggur hjá stórhýsinu 
Klapparstíg 3.  (Páll Líndal. Reykjavík: Sögu-
staður við Sund. 4.bindi). 
Í þéttbýli 
Hugsanlegt er að Skuggi hafi lent undir stórhýsinu 
Klapparstíg 3 sem stendur á horni Klapparstígs og 
Skúlagötu.  Mögulegt er að einhverjar leifar sé þó 
að finna undir götunni sjálfri. Líklegast er þó að 
lítið sem ekkert sé eftir af leifum Skugga og telst 
bæjarstæðið í ástandsflokk 1. 
 
RV-007:045     Litlu-Bergstaðir     bæjarstæði     býli  
„Bergstaðastræti er í Austurbænum, að hluta í Þingholtunum. Gatan er nefnd eftir Bergs-
töðum...Bergstaðabæirnir voru tveir: Stóru Bergstaðir og Litlu Bergstaðir.... Bergstaðastræti 4. Þar var 
tómthúsbýlið sem nefnt var Litlu-Bergstaðir til aðgreiningar frá Stóru Bergstöðum... Árið 1911 var leyft 
að byggja þar steinhús sem síðan hefur verið stækkað og breytt... Bergstaðastræti 6b.  Árið 1834 fékk 
Jón Jónsson úthlutað tómthúslóð í Arnarhólsholti, sunnan við þar sem nú eru gatnamót Bergstaðastrætis 
og Skólavörðustígs. Þar reisti hann torfbæ sem nefndur var Bergstaðir (Stóru Bergstaðir). Sá bær stóð til 
1873 en þá var hann rifinn og reisti eigandinn, Páll Eyjólfsson gullsmiður, steinbæ í staðinn... Steinbær-
inn var síðar rifinn og reist árið 1896 steinhús í 
staðinn sem stóð til 1963. Þar voru og fjós og 
hlaða og var þarna kúabúskapur til 1944.  Þessar 
byggingar reisti Guðmundur Ingimundarson sem 
bjó á Bergstöðum fram yfir 1920. Þá keypti Guð-
jón Gamalíelsson eignina og komst hún síðar í 
eigu Húsfélags iðnaðarmanna...og er lóðin nú hluti 
af Hallveigarstíg 1.“  (Páll Líndal. Reykjavík. 
Sögustaður við Sund. 1. bindi, bls. 83).  
„Bergstaðastræti dregur nafn sitt af tveimur 
bæjum.  Litlu- og Stóru-Bergstöðum. Litlu-
Bergstaðir stóðu þar sem bílageymsluhúsið 
stendur nú við Bergstaðastræti en Stóru-Bergstaðir 
lítið eitt sunnar.“ (Páll V. Bjarnason og Helga 
Maureen Gylfadóttir. 2004. Húsakönnun. Berg-
staðastræti-Bjargarstígur-Grundarstígur-
Óðinsgata- Spítalastígur. Skýrsla Minjasafns 
Reykjavíkur nr. 110). Páli Líndal og þeim sem 

Mynd 119:  Bæjarstæði Skugga, RV-
007:044, í landi Arnarhóls.  Horft í V. 

Mynd 120:  Bæjarstæði Litlu-Bergsstaða, 
RV-007:045, í landi Arnarhóls.  Horft í VNV. 
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rituðu skýrslu Minjasafnsins ber klárlega ekki saman um staðsetningu Stóru- og Litlu-Bergstaða.  Lýs-
ing Páls er þó talsvert ítarlegri og er henni fylgt hér. 
Í þéttbýli. 
Steinhúsið sem byggt var 1911 stendur enn á bæjarstæði Litlu-Bergstaða og er það með niðurgröfnum 
kjallara  Verða að teljast litlar líkur á að leifar þessara bæjar sé enn að finna á þessum slóðum og fer 
bæjarstæðið því í ástandsflokk 1. 
 
RV-007:046     Bergstaðir     bæjarstæði     býli  
„Bergstaðastræti er í Austurbænum, að hluta í Þingholtunum.  Gatan er nefnd eftir Bergstöðum... Berg-
staðabæirnir voru tveir:  Stóru Bergstaðir og Litlu Bergstaðir.... Bergstaðastræti 4. Þar var tómthúsbýlið 
sem nefnt var Litlu Bergstaðir til aðgreiningar frá Stóru Bergstöðum...árið 1911 var leyft að byggja þar 
steinhús sem síðan hefur verið stækkað og breytt... Bergstaðastræti 6b. Árið 1834 fékk Jón Jónsson út-
hlutað tómthúslóð í Arnarhólsholti, sunnan við þar sem nú eru gatnamót Bergstaðastrætis og Skóla-
vörðustígs. Þar reisti hann torfbæ sem nefndur var Bergstaðir (Stóru Bergstaðir). Sá bær stóð til 1873 en 
þá var hann rifinn og reisti eigandinn, Páll Eyjólfsson gullsmiður, steinbæ í staðinn... Steinbærinn var 
síðar rifinn og reist árið 1896 steinhús í staðinn sem stóð til 1963. Þar voru og fjós og hlaða og var þarna 
kúabúskapur til 1944. Þessar byggingar reisti Guðmundur Ingimundarson sem bjó á Bergstöðum fram 
yfir 1920.  Þá keypti Guðjón Gamalíelsson eignina og komst hún síðar í eigu Húsfélags iðnaðar-
manna...og er lóðin nú hluti af Hallveigarstíg 1.“  (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 1. 
bindi, bls 83.) „Bergstaðastræti dregur nafn sitt af tveimur bæjum.  Litlu- og Stóru-Bergstöðum.  Litlu-

Bergstaðir stóðu þar sem bílageymsluhúsið stendur 
nú við Bergstaðastræti en Stóru-Bergstaðir lítið eitt 
sunnar.“ (Páll V. Bjarnason og Helga Maureen 
Gylfadóttir. 2004 Húsakönnun. Bergstaðastræti-
Bjargarstígur-Grundarstígur-Óðinsgata- Spítala-
stígur. Skýrsla Minjasafns Reykjavíkur nr. 110). 
Páli Líndal og þeim sem rituðu skýrslu Minja-
safnsins ber klárlega ekki saman um staðsetningu 
Stóru- og Litlu-Bergstaða.  Lýsing Páls er þó tals-
vert ítarlegri og er henni fylgt hér. 
Í þéttbýli. 
Stórt bílastæðahús stendur þar sem Stóru-
Bergsstaðir stóðu. Bílastæðahúsið er á þremur 
hæðum og er sú neðsta niðurgrafin.  Er húsið nr. 6 
við Bergstaðastræti og nær það inn á lóð Hall-
veigarstígs.  Verða að teljast litlar líkur á að leifar 
þessara bæjar sé enn að finna á þessum slóðum og 
telst hann í ástandsflokki 1. 

 
RV-007:047     Grímsbær     bæjarstæði     býli  
Grímsbær er nefndur í manntalinu 1845 og var þá eitt heimili þar. Var bærinn nefndur eftir Grími 
Bjarnasyni sem bjó þar á þeim tíma ásamt fjölskyldu sinni.  Klemens Jónsson minnist á hann á tveimur 

stöðum.  Annars vegar þar sem hann telur bæinn 
meðal býla í Þingholtunum sem talin eru hafa risið 
á árabilinu 1830-1848 of hins vegar þar sem sagt er 
frá breikkun Skólavörðustígs. Þar tekur hann fram 
að einkum hafi hann verið lagaður við gatnamótin 
neðan til og hafi verið „tekin til þess lóð frá Hól-
húsalóð og Grímsbæjarlóð.“ (Klemens Jónsson. 
Saga Reykjavíkur. 1 bindi, bls. 267, 2. bindi, bls. 
58).  „Ingólfsstræti 9. Amtmannshúsið, sem stóð á 
þessari lóð, var reist 1879-1880.  Þar stóð áður 
svonefndur Grímsbær eða Melbyesbær, reistur um 
1840.“  (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við 
Sund. 2. bindi, bls. 75). 
Í þéttbýli. 
Stórt verslunar og skrifstofuhúsnæði 
(Hallveigarstígur 1) og bílastæði við það ná yfir 
lóðir 9, 11, 13, 15, og 17. við Ingólfsstræti.  Er 
bílastæðið norðan við húsið og nær það yfir lóð 

Mynd 121:  Bæjarstæði Stóru-Bergsstaða, 
RV-007:046, í landi Arnarhóls.  Horft í SV. 

Mynd 122:  Bæjarstæði Grímsbæjar, RV-
007:047, í landi Arnarhóls.  Horft í ANA. 
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Ingólfsstrætis 9, út að lóðum húsa við Ingólfsstræti 7 (7a og 7b).  Óljóst er hve miklu hefur verið raskað 
við gerð bílastæðisins en þar sem um opið svæði er að ræða, án bygginga, er mögulegt að einhverjar 
leifar frá Grímsbæ geti leynst undir yfirborði.  Fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 2. 
 
RV-007:048     Kasthús     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson nefnir Kasthús meðal bæja í Skuggahverfi. Nefnir hann bæinn bara á nafn en lætur 
vera að segja hvar bærinn var nákvæmlega eða hve mörg heimili voru þar. (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1. bindi,  bls. 265). Kasthúsa er getið í manntalinu 1845 og voru þá sögð 3 heimili þar.  
Samkvæmt Páli Líndal voru 6 býli í Kasthúsum sem bendir til þess að þeim hafi fjölgað á síðari hluta 
19. aldar:  „Kasthús:  Þetta var þyrping 6 tómthúsbýla og tók að rísa um miðja síðustu öld á svæðinu 
austan Klapparstígs, milli Laugavegar og Hverfisgötu. Þegar Hverfisgata...var framlengd vestur á bóg-
inn raskaðist þetta hverfi töluvert. Má vera að nafnið Kasthús hafi einhver tengsl við býli með því nafni 
á Álftanesi. Þar sem nú er Hverfisgata 37, eða því sem næst, var um 1875 reistur torfbær og var hann 
talinn til Kasthúsa. Bærinn var rifinn 1895 og reistur í staðinn steinbær en 1905 reisti Ámundi Árnason 
kaupmaður timburhúsið sem enn stendur. Regínubær var einn af Kasthúsabæjunum og var þar sem nú er 
lóð nr. 40 við Hverfisgötu.  Hann var reistur um 1860 og stóð rétt fram yfir aldamótin síðustu.  Þar sem 
nú er lóðin Laugavegur 25b var annar Kasthúsabær, byggður um 1875 og stóð eitthvað fram á þessa öld.  
Þar bjó Kristján Hróbjartsson sem var aðalvatnsberi þeirra sem bjuggu í Austurbænum þá... Höltersbær 
[nefndur í manntalinu 1845] (Hverfisgata 41) er yfirleitt einnig talinn til Kasthúsahverfis. Hann er 
kominn til sögunnar 1850...Höltersbær var rifinn 
skömmu eftir aldamót [1900].  (Páll Líndal. 
Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi, bls. 83-
84).  
Í þéttbýli. 
Ljóst er að Kasthúsahverfi hefur tekið að byggjast 
upp fyrir 1845 en ekki er þó alveg skýrt hvar elstu 
bæirnir hafa staðið.  Er því tekin sú afstaða hér að 
meta hverfið sem heild.  Þótt nokkuð sé um opin 
svæði á milli húsa þar sem minjar frá þessum 
bæjum gætu leynt, verður ástand Kasthúsahverfis 
að teljast fremur lélegt og helgast það af því að 
ekki er ljós staðsetning allra bæjanna og að bygg-
ingar þær sem standa á áðurnefndum lóðum eru 
talsvert veglegar (stórhýsi) og á djúpum grunnum. 
Fara Kasthús eða Kasthúsahverfi því í ástands-
flokk 1.  
 
RV-007:049     Litlibær     bæjarstæði     býli  
Litlibær kemur fyrir í manntalinu 1845. Þá bjuggu þar Tómas Sveinsson (husejer, fisker), Guðríður 
Hannesdóttir (husholderske) og Daníel Tómasson sonur hennar. Klemens Jónsson kemst svo að orði um 
Litlabæ: „Litli bær, síðar bygður upp með timburþaki ofan á grjótveggi, og þá nefnt Hólshús, eða í dag-
legu tali Snússa.“ (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 266). Páll Líndal segir svo um 
bæinn: „Laugavegur 2 og 4. Á þessum stað reis 
fyrir miðja síðustu öld torfbær sem nefndur var 
Litlibær. Árið 1848 eignaðist bæinn Lárus Hall-
grímsson, bróðir sr. Sveinbjarnar Hallgrímssonar 
sem stofnaði Þjóðólf... Lárus varð skömmu síðar 
dyravörður Lærða skólans. Hann byggði bæinn 
upp og nefndi hús sitt Hólshús en gárungar 
bæjarins létu þá nafngift ekki í friði og nefndu 
bæinn Snússu og við það sat að mestu leyti... Árið 
1886 er Halldór Þórðarson bókbindari og prent-
smiðjustjóri orðinn eigandi Snússu. Hann reisti á 
vesturhluta lóðarinnar stórt timburhús sem enn 
stendur... Í framhaldi af byggingu timburhússins 
lét Halldór rífa torfbæinn gamla og reisti í staðinn 
(1890) hús handa félagsprentsmiðjunni, sem hann 
veitti forstöðu, og var innangengt þangað úr aðal-
húsinu. Lóð þess var talin Laugavegur 4.“ (Páll 
Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi, 

Mynd 123:  Hverfisgata á slóðum Kasthúsa-
hverfis í landi Arnarhóls.  Horft í ASA. 

Mynd 124:  Bæjarstæði Litlabæjar, RV-
007:049, í landi Arnarhóls.  Horft í ASA. 
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bls.130-131) 
Í þéttbýli. 
Þétt er byggt á bæjarstæði Litlabæjar/Hólshúsa/Snússu. Á lóðunum Laugavegi 2 og 4 standa tvö gömul 
timburhús, á niðurgröfnum kjöllurum, sem tengd eru með lítilli steyptri byggingu.  Verða að teljast 
fremur litlar líkur á að leifar bæjarins sé enn að finna á þessum stað og fer bæjarstæðið því í ástands-
flokk 1.  
 
RV-007:050     Gata     bæjarstæði     býli  
Baldvinshús kemur fyrir í manntalinu 1845. Þá bjuggu þar Baldvin Hinriksson járnsmiður og Jón Jóels-
son járnsmiður. Klemens Jónsson  minnist á hús sem byggt árið 1847 af Baldvini Hinrikssyni sem 
nefndist Smiðja og götunafnið Smiðjustígur er komið af. Klemens segir jafnframt að húsið hafi staðið 
þar sem nú er Laugavegur 3 og verið lítið eitt vestan við götuhornið. Samkvæmt honum stóð húsið fram 
undir aldamótin 1900  (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 2. bindi, bls. 43-44). Hugsanlegt er að það 
byggingarár sem Klemens nefnir sé ekki allskostar rétt og húsið hafi þegar verið til 1845 ef marka má 
manntalið frá 1845.  Páll Líndal kemst svo að orði um bæinn: „Laugavegur 3. Þar var áður torfbær sem 
nefndist Gata og hafði byggst út úr Arnarhólslandi. Um miðbik síðustu aldar mun Baldvin Hinriksson 

járnsmiður hafa reist þarna lítið timburhús og 
smiðju... Sagt er að í þessu timburhúsi hafi hlóðir 
verið síðast notaðar í Reykjavík. Um 1920 var reist 
þarna stórhýsi og var þar lengi rekin Klæðaverslun 
Andrésar Andréssonar en það fyrirtæki var stofnað 
1908. Árið 1959 eignaðist Búnaðarbanki Íslands 
húsið.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við 
Sund. 2. bindi, bls. 132). 
Í þéttbýli. 
Áðurnefnt stórhýsi stendur enn á lóðinni og er það 
á fjórum hæðum.  Ekki er ljóst hvort kjallari er 
undir því en grunnur þess er þó að öllum líkindum 
djúpur. Dálítil baklóð er á bak við húsið en þó 
verða líkur á því að leifar Götu/Baldvinshúsa sé 
enn að finna á þessum stað að teljast litlar vegna 
stærðar hússins og þess rasks sem fylgt hefur bygg-
ingu þess. Fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 1. 
 

RV-007:051     Miðbýli     bæjarstæði     býli  
Miðbýli kemur fyrir í manntalinu 1845. Klemens Jónsson nefnir Miðbýli í upptalningu sinni á bæjum í 
Þingholtunum. (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 266).  Páll Líndal fjallar einnig um 
Miðbýli og kemst svo að orði: „Við Bankastræti sunnanvert, milli Ingólfsstrætis og Skólavörðustígs 

(Bankastræti 14), reis rétt fyrir 1840 bærinn Mið-
býli sem einnig var nefndur Skaftabær eftir eiganda 
sínum, Skafta Skaftasyni (d.1869) járnsmið, sem 
áður hafði búið í Stöðlakoti...bærinn var rifinn 189-
0.“  (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 
2. bindi, bls. 177). 
Í þéttbýli. 
Stórt skrifstofu-/verslunar-/íbúðarhús stendur á lóð 
Bankastrætis 14 sem að öllum líkindum er á 
djúpum grunni. Lítið er um opin og óbyggð svæði 
á lóðinni ef frá er talið lítið port fyrir aftan það sem 
er sameiginlegt með aðliggjandi húsum. Litlar líkur 
eru á að leifar Miðbýlis/Skaftabæjar sé enn að 
finna á þessum stað og ekki heldur undir gang-
stéttum eða Laugavegi sjálfum þar sem hafa farið 
fram umfangsmikil jarðvegsskipti á undanförnum 
árum. Telst bæjarstæðið því í ástandsflokki 1. 
 

RV-007:052     Miðhús     bæjarstæði     býli  
Miðhús kemur fyrir í manntalinu 1845 og er þá eitt heimili þar. Klemens Jónsson minnist á Miðhús í 
upptalningu sinni á bæjum í Skuggahverfi. (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 265.)  
Páll Líndal segir svo um bæinn: „Lindargata 43a.  Þar var reistur torfbær fyrir miðja síðustu öld og 

Mynd 125:  Bæjarstæði Götu, RV-007:050, í 
landi Arnarhóls.  Horft í ANA. 

Mynd 126:  Bæjarstæði  Miðbýlis, RV-
007:051, í landi Arnarhóls.  Horft í VSV. 
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nefndist Miðhús. Árið 1897 var reist samnefnt 
timburhús á lóðinni. Það var flutt í Árbæjarsafn 
1974.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við 
Sund. 2. bindi, bls. 142.) 
Í þéttbýli. 
Á þeim slóðum þar sem Miðhús stóðu á eru nú 
risnar stórar Íbúðarblokkir (Lindargata 35, 37 og 
39) sem allar eru á djúpum grunnum og með 
niðurgröfnum bílakjöllurum. Teljast því hverfandi 
líkur á að leifar Miðhúsa sé enn að finna á svæð-
inu og því fer bæjarstæðið í ástandsflokk 1. 
 
RV-007:053     Ofanleiti     bæjarstæði     býli  
Ofanleiti kemur fyrir í manntalinu 1845 og er þá 
eitt heimili þar. Klemens Jónsson telur bæinn upp 
meðal bæja í Þingholtunum. (Klemens Jónsson. 
Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 267). Páll Líndal 
kemst svo að orði um Ofanleiti: „Ingólfsstræti 7, 7a og 7b. Snemma á öldinni, sem leið, hefur Grímur 
Árnason smiður og úttektarmaður reist þar torfbæ en eftir að Grímur drukknaði ásamt mörgum fleiri 
mönnum árið 1830 eignaðist bæinn Jón Árnason (d.1849). Var bærinn nefndur Ofanleiti og Jón jafnan 
við hann kenndur. Bærinn var rifinn 1886 en þá-
verandi eigendur, Guðmundur Sigurðsson, 
verslunarmaður hjá Smith...og  Magnúss Magnús-
son steinsmiður, reistu timburhús sem enn stendur, 
eins konar parhús, og tölusett er 7 og 7a.  Húsið 
var lengi í eigu fjölskyldna þeirra. Árið 1923 reisti 
Magnús prentari, sonur áðurnefnds Magnúsar, 
steinhúsið sem talið er 7b.“ (Páll Líndal. Reykja-
vík. Sögustaður við Sund. 2. bindi, bls. 75.) 
Í þéttbýli. 
Áðurnefnd hús 7, 7a og 7 b standa enn á lóðinni 
og eru þau með niðurgröfnum kjöllurum. Bíla-
stæði er á baklóð auk þess sem nokkuð stór garður 
er á milli húsanna sem nær út að bílastæði við 
Hallveigarstíg 1. Verða því að teljast einhverjar 
líkur á að leifar gamla Ofanleitisbæjarins geti 
leynst á lóðinni og fer bæjarstæðið því í ástands-
flokk 2. 
 
RV-007:054     Steinsstaðir     bæjarstæði     býli  
Steinsstaðri koma fyrir í manntalinu 1845 og eru þá tvö heimili þar. Klemens Jónsson telur Steinstaði 
upp meðal bæja í Skuggahverfi. (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 265)  Páll Líndal 
minnist einnig á bæinn í Reykjavíkurriti sínu: 
„Hverfisgata 29. Sú lóð mun hafa verið úr lóð 
tómthúsbýlisins Steinsstaða. Þarna reistu þeir 
„Sturlubræður“  Friðrik og Sturla Jónssynir kaup-
menn glæsilegt timburhús árið 1903 og bjuggu þar 
ásamt móður sinni. Þetta hús brann í október 1912. 
Árið eftir byggðu þeir steinhús á sama stað en 
seldu dönsku stjórninni það árið 1919 og þar er 
danska sendiráðið og bústaður danska sendi-
herrans.  (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við 
Sund. 2. bindi, bls. 66.) 
Í þéttbýli. 
Nákvæm staðsetning Steinsstaða er ekki alveg ljós 
en eins og áður sagði þá stendur Danska sendi-
ráðið á lóð bæjarins. Nokkuð stór garður er um-
hverfis sendiráðið og því verður að teljast mögu-
legt að leifar Steinsstaða sé þar að finna. Er bæjar-
stæðið því flokkað í ástandsflokk 2. 

Mynd 127:  Bæjarstæði  Miðhúsa, RV-
007:052, í landi Arnarhóls.  Horft í VNV. 

Mynd 128:  Bæjarstæði Ofanleitis, RV-
007:053, í landi Arnarhóls.  Horft í ANA. 

Mynd 129:  Bæjarstæði Steinsstaða, RV-
007:054, í landi Arnarhóls.  Horft í N. 
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RV-007:055     Þingvöllur.     bæjarstæði     býli  
Þingvöllur kemur fyrir í manntölunum 1835, 1840, 1845 og eru þá sögð tvö heimili þar. Páll Líndal 
kemst svo að orði um Þingvöll:  „Bankastræti 4.  Þar var reistur fyrir 1830 torfbær, lítilfjörlegur mjög, 
sem bar stórt nafn, Þingvöllur. Eigandi hans var Sveinn Ólafsson sem áður hafði búið á Arnarhóli. Eftir 
Svein eignaðist Sæmundur Arngrímsson járnsmiður...bæinn, lét rífa hann og reisa lítið timburhús í stað-
inn. Síðar var annað timburhús stærra reist á lóðinni. Fyrir 1880 eignaðist það Björn Guðmundsson 
múrari, kola og timburkaupmaður... Björn lét rífa eldra húsið á lóðinni en stækka hið síðara mjög veru-
lega. Eftir daga Björns eignaðist stjúpsonur hans, Hans Petersen kaupmaður hús og lóð.  Hann lét flytja 
húsið nokkuð sunnar og er það nú Skólastræti 1.  Á lóðinni byggði hann síðan verslunarhús og þar hefur 

verslunarfyrirtæki sem ber nafn hans verið rekið 
um áratugi.“ (Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður 
við Sund. 1. bindi, bls. 77). 
Í þéttbýli. 
Þrjú hús eru á lóðinni og standa þau þétt: Hús Hans 
Petersens sem er við Bankastræti, Skólastræti 1 
sem er stórt og mikið timburhús (tvær hæðir og ris 
með niðurgröfnum kjallara) og minna timburhús á 
tveimur hæðum á baklóð þess sem er í talsverðri 
niðurníðslu. Stóra timburhúsið er líklega það sem 
Björn Guðmundsson stækkaði og var síðan fært 
eftir að Hans Petersen eignaðist lóðina, en húsið á 
baklóðinni er hluti af húsi nr. 4 við Ingólfsstræti 
sem byggt er árið 1884.  Vegna byggingarfram-
kvæmda á lóðinni í gegnum tíðina verða að teljast 
fremur litlar líkur á að leifar Þingvallar sé enn að 
finna þar.  Fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 1. 
 

RV-007:056     Traðarkot     bæjarstæði     býli  
Traðarkot kemur fyrir í manntalinu 1845 og er þá eitt heimili þar. Klemens Jónsson minnist einnig á 
Traðarkot í upptalningu á bæjum í Skuggahverfi.  (Klemens Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 

265). Páll Líndal tæpir á því helsta úr sögu 
bæjarins í Reykjavíkurriti sínu. Þar segir: 
„Hverfisgata 20. Arnarhólstraðir voru lengi aðal-
leiðin niður í meginbyggð Reykjavíkur. Um 1820 
var reistur bær við traðirnar og nefndur Traðarkot. 
Skömmu fyrir aldamótin [1900]  síðustu var reistur 
steinbær í stað upphaflega bæjarins og stóð hann 
fram undir 1960 en var þá rifinn. Hefur ekki verið 
aftur byggt á þeim stað.“ (Páll Líndal. Reykjavík. 
Sögustaður við Sund. 2. bindi, bls. 64). 
Í þéttbýli. 
Stórt bílastæða- og verslunarhús á djúpum grunni, 
stendur nú á lóð nr. 20 við Hverfisgötu og er þétt 
byggð umhverfis.  Fremur litlar líkur eru á að leifar 
Traðarkots sé enn að finna á þessum slóðum og 
telst bæjarstæðið í ástandsflokki 1. 
 

RV-007:057     Veghús     bæjarstæði     býli  
Bærinn Veghús er nefndur í manntölunum 1830, 1840 og 1845 og hefur því verið kominn til sögunnar 
þá. Minnist Klemens Jónsson á Veghús í upptalningu sinni á bæjum í Skuggahverfi, þar sem hann fjallar 
um bæi í Austurbænum sem hann segir flesta byggða á árabilinu 1830-1848. (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1.bindi, bls. 265). Páll Líndal segir eftirfarandi um Veghús: „Veghúsastígur er í Austur-
bænum, nánar tiltekið í Skuggahverfi. Veghús hét bær, byggður 1849, er stóð á þeim slóðum þar sem nú 
er Veghúsastígur 1 og dregur gatan nafn af honum. Nafnið kann að vera upprunalega til komið af því að 
vegurinn inn í Laugarnes lá þarna rétt hjá.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls. 
139). Þar sem bærinn kemur fyrir í manntölum allt frá 1830 er ljóst að það byggingarár bæjarins sem 
Páll gefur upp er rangt. 
Í þéttbýli. 

Mynd 130:  Bæjarstæði Þingvallar, RV-
007:055, í landi Arnarhóls.  Horft í NA. 

Mynd 131:  Bæjarstæði Traðarkots, RV-
007:056, í landi Arnarhóls.  Horft í ASA. 
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Við Veghúsastíg 1 stendur gamalt timburhús sem 
er vægast sagt í mjög slæmu ásigkomulagi. Deilir 
það lóð með húsi nr. 19 við Klapparstíg, einnig í 
eldri kantinum, sem virðist byggt í tveimur hlutum 
og er annar hlutinn steinhlaðinn en hin úr timbri 
(með bárujárni). Samanlagt mynda lóðir þessara 
húsa nokkuð stórt opið svæði sem virðist hafa 
sloppið að mestu við rask. Því er hugsanlegt að 
leifar frá Veghúsabænum sé enn að finna á þessum 
slóðum undir sverði og telst bæjarstæðið því í á-
standsflokki 2. 
 
RV-007:058     Vindheimar     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson telur bæinn upp með bæjum í 
Skuggahverfi. (Klemens Jónsson. Saga Reykja-
víkur, bls. 265). Páll Líndal minnist einnig stutt-
lega á Vindheima í Reykjavíkurriti sínu: 
„Klapparstígur 1  Skömmu eftir aldamótin síðustu 
keypti bærinn svokallaða Klapparlóð... á horni 
Klapparstígs og Skúlagötu. Þar stóð þá svonefnt 
Klapparhús, reist 1901, og kotin Vindheimar og 
Pálshús.“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við 
Sund. 2. bindi, bls. 99)  Bærinn Vindheimar kemur 
fyrir í manntölunum, 1835, 1840 1845 og eru þá 
sögð tvö heimili þar en ekki er minnst á Pálshús. 
Í þéttbýli. 
Á horni Klapparstígs og Skúlagötu standa nú stór-
hýsin/íbúðarturnarnir  Klapparstígur 1, 3, 5 og7.  
Eru þau öll á djúpum grunnum og með niður-
gröfnum bílakjallara.  Sáralitlar líkur eru á að 
leifar Vindheima sé enn að finna á þessum 
slóðum. Bæjarstæðið telst því til  ástandsflokks 1. 
 
RV-007:059     Bjarg     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson nefnir bæinn Bjarg í upptalningu 
sinni á bæjarstæðum í Reykjavík og er hann talinn upp með bæjum í Þingholtunum. (Klemens Jónsson. 
Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 265). Páll Líndal minnist einnig á Bjarg: „Ingólfsstræti 3. Um 1833 var 
tómthúsbýlið Bjarg risið í Nýju Þingholtunum sem svo voru kölluð... Lárus G. Lúðvíksson skósmiður 
(d. 1913)...eignaðist bæinn 1892, lét rífa hann og byggði í staðinn steinhús... Fjölskylda Lárusar G. 
Lúvíkssonar átti og bjó í Ingófsstræti 3 til 1941. 
Sjóvártryggingafélag Íslands hf. eignaðist húsið 
um 1960. Það var rifið 1986 og er nú risið skrif-
stofu og verslunarhús á lóðinni.“ (Páll Líndal. 
Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi, bls. 75). 
Bærinn er nefndur í manntalinu 1835 en ekki 1840 
og 1845.  Er hugsanlegt að bærinn hafi staðið 
auður þá. 
Í þéttbýli. 
Stórt skrifstofu- og verslunarhúsnæði (fjórar hæðir 
og ris), með veitingastað á 1. hæð  stendur á 
lóðum nr. 1 og 3 við Ingólfsstræti.  Líklegt er að 
húsið hvíli á djúpum grunni og eru líkur á að leifar 
Bjargs sé enn að finna á þessum slóðum undir 
sverði að teljast litlar. Bæjarstæðið er telst í á-
standsflokki 1. 
 
RV-007:060     Stafn     bæjarstæði     býli  
„Ingólfsstræti 5.  Þar var bærinn Stafn og 1842 var Alexíus Árnason lögregluþjónn orðinn eigandi hans 
en lóðin náði á þeim tíma vestur yfir Ingólfsstræti.  Síðar bjó þar Jón Jónsson prentari sem var bæjar-
fulltrúi á árunum 1849-1852. Jón samdi skrá um torfbæi í Reykjavík 1830 (að viðbættum nokkrum sem 

Mynd 132:  Bæjarstæði Veghúsa, RV-
007:57, í landi Arnarhóls.  Horft í NA. 

Mynd 133:  Bæjarstæði Vindheima, RV-
007:058, í landi Arnarhóls.  Horft í NA. 

Mynd 134:  Bæjarstæði Bjargs, RV-007:059, 
í landi Arnarhóls.  Horft í SA. 
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byggðust á næstu árum). Árið 1896 var reist timburhús á lóðinni... 
Timburhúsið frá 1896 var rifið um 1945 og þá var reist núverandi 
hús.“ (Páll Líndal.  Reykjavík. Sögustaður við Sund. 2. bindi, bls. 
75). Bærinn Stafn kemur fyrir í Sögu Reykjavíkur eftir Klemens 
Jónsson þar sem taldir eru upp bæir í Þingholtunum. (Klemens 
Jónsson. Saga Reykjavíkur. 1. bindi, bls. 267). Bærinn er hvorki 
nefndur í manntalinu 1845 né eldri manntölum en Alexíus Árnason 
er nefndur 1845 þar og sagður vera sjómaður (fisker) og er bær 
hans nefndur Þingholt. Er hugsanlegt að 1845 hafi hann búið á 
einum hinna sex Þingholtsbæja sem skráðir eru hér undir nr. RV-
007:061-067, en einnig er mögulegt að um misritun sé að ræða. 
Í þéttbýli. 
Stórt skrifstofu- og verslunarhúsnæði (5 hæðir) stendur nú á lóð nr. 
5 við Ingólfsstræti, líklega á djúpum grunni.  Ólíklegt er að nokkrar 
leifar Stafns sé enn að finna á þessum stað, nema þá helst að það sé 
undir Ingólfsstræti sjálfu.  Fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 1. 
 

RV-007:061     Þingholt     bæjarstæði     býli  
Klemens Jónsson telur Þingholt meðal býla í kringum Reykjavík á þeim tíma sem bærinn fékk kaup-
staðarréttindi. „...Þingholt. Þar bjó aðeins ein ekkja með börnum sínum.“  (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1 bindi, bls. 140-143). „Árið 1765 var reist tómthúsbýli skammt frá þinghúsinu [í Þingholt-
unum, þar sem nú eru Skólastræti 5 og 5b]. Sá bær mun aðeins hafa staðið í sex ár  og var á þeim 
slóðum sem nú er Þingholtsstræti 3.  Árið 1774 var reist annað býli er hlaut sama nafn og mun það hafa 
staðið nokkurn vegin þar sem nú er Þingholtsstræti 6. Þyrping torfbæja reis í námunda við Þingholt og 
smám saman færðist nafnið Þingholtin yfir á þann hluta Arnarhólsholts (síðar Skólavörðuholts) sem var 

ofna túngarða Stöðlakots og Skálholtskots...“ (Páll 
Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, 
bls.181). Samkvæmt manntalinu 1835 eru talin 6 
heimili á bænum, 1840 eru þau orðin sjö en 1845 
voru þau tólf.  Nokkuð skýrt er í manntalinu að um 
6 aðskilin húsnæði sé að ræða sem og 1840, en það 
er ekki eins ljóst í manntalinu 1845.  Eru því 
einungis skráð 7 bæjarstæði hér, þar af tvö sem eru 
staðsetjanleg (061-062). 
Í þéttbýli. 
Stórt bárujárnsklætt timburhús,  2 hæðir og ris með 
grjóthlöðnum niðurgröfnum kjallara og stein-
steyptri viðbyggingu að sunnanverðu, einnig með 
niðurgröfnum kjallara, stendur á lóð nr. 6 við Þing-
holtsstræti.  Nær húsið nánast yfir alla lóðina og 
verða því að teljast fremur litlar líkur á að leifar 
bæjarins sé enn að finna þar.  Fer þetta bæjarstæði 
því í ástandsflokk 1. 
 

RV-007:062     Þingholt     bæjarstæði     býli 
Klemens Jónsson telur Þingholt meðal býla í kringum Reykjavík á þeim tíma sem bærinn fékk kaup-
staðarréttindi. „...Þingholt. Þar bjó aðeins ein ekkja með börnum sínum.“  (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1 bindi, bls. 140-143). „Árið 1765 var reist tómthúsbýli skammt frá þinghúsinu [í Þingholt-
unum, þar sem nú eru Skólastræti 5 og 5b]. Sá bær mun aðeins hafa staðið í sex ár  og var á þeim 
slóðum sem nú er Þingholtsstræti 3.  Árið 1774 var reist annað býli er hlaut sama nafn og mun það hafa 
staðið nokkurn vegin þar sem nú er Þingholtsstræti 6. Þyrping torfbæja reis í námunda við Þingholt og 
smám saman færðist nafnið Þingholtin yfir á þann hluta Arnarhólsholts (síðar Skólavörðuholts) sem var 
ofna túngarða Stöðlakots og Skálholtskots...“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, 
bls.181). Samkvæmt manntalinu 1835 eru talin 6 heimili á bænum, 1840 eru þau orðin sjö en 1845 voru 
þau tólf.  Nokkuð skýrt er í manntalinu að um 6 aðskilin húsnæði sé að ræða sem og 1840, en það er 
ekki eins ljóst í manntalinu 1845.  Eru því einungis skráð 7 bæjarstæði hér, þar af tvö sem eru stað-

Mynd 135:  Bæjarstæði 
Stafns, RV-007:060, í landi 

Arnarhóls.  Horft í SA. 

Mynd 136:  Bæjarstæði Þingholtsbæjar-
sins, RV-007:061, í landi Arnarhóls, sem 

stóð þar sem nú er Þinholtsstræti 6.  Horft í 
N. 
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setjanleg (061-062). 
Í þéttbýli.  
Stórhýsið Hótel Þingholt og Ísafoldarhúsið standa 
nú á lóðum 3 og 5 við Þingholtsstræti. Bæði eru 
þau með niðurgröfnum kjöllurum og eru því 
fremur litlar líkur á að leifar Þingholtsbæjarins, 
sem sagður er hafa staðið á lóð nr. 3 sé enn að 
finna þar, nema þá helst undir Þingholtsstræti 
sjálfu.  Fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 1. 
 
RV-007:063     Þingholt     bæjarstæði     býli 
Klemens Jónsson telur Þingholt meðal býla í 
kringum Reykjavík á þeim tíma sem bærinn fékk 
kaupstaðarréttindi. „...Þingholt. Þar bjó aðeins ein 
ekkja með börnum sínum.“  (Klemens Jónsson. 
Saga Reykjavíkur. 1 bindi, bls. 140-143). „Árið 
1765 var reist tómthúsbýli skammt frá þinghúsinu 
[í Þingholtunum, þar sem nú eru Skólastræti 5 og 
5b]. Sá bær mun aðeins hafa staðið í sex ár  og var á þeim slóðum sem nú er Þingholtsstræti 3.  Árið 
1774 var reist annað býli er hlaut sama nafn og mun það hafa staðið nokkurn vegin þar sem nú er Þing-
holtsstræti 6. Þyrping torfbæja reis í námunda við Þingholt og smám saman færðist nafnið Þingholtin 
yfir á þann hluta Arnarhólsholts (síðar Skólavörðuholts) sem var ofna túngarða Stöðlakots og Skálholts-
kots...“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls. 181). Samkvæmt manntalinu 1835 
eru talin 6 heimili á bænum, 1840 eru þau orðin sjö en 1845 voru þau tólf.  Nokkuð skýrt er í manntalinu 
að um 6 aðskilin húsnæði sé að ræða sem og 1840, en það er ekki eins ljóst í manntalinu 1845.  Eru því 
einungis skráð 7 bæjarstæði hér, þar af tvö sem eru staðsetjanleg (061-062). 
Í þéttbýli. 
Óstaðsetjanlegt 
 
RV-007:064     Þingholt     bæjarstæði     býli 
Klemens Jónsson telur Þingholt meðal býla í kringum Reykjavík á þeim tíma sem bærinn fékk kaup-
staðarréttindi. „...Þingholt. Þar bjó aðeins ein ekkja með börnum sínum.“  (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1 bindi, bls. 140-143). „Árið 1765 var reist tómthúsbýli skammt frá þinghúsinu [í Þingholt-
unum, þar sem nú eru Skólastræti 5 og 5b]. Sá bær mun aðeins hafa staðið í sex ár  og var á þeim 
slóðum sem nú er Þingholtsstræti 3.  Árið 1774 var reist annað býli er hlaut sama nafn og mun það hafa 
staðið nokkurn vegin þar sem nú er Þingholtsstræti 6. Þyrping torfbæja reis í námunda við Þingholt og 
smám saman færðist nafnið Þingholtin yfir á þann hluta Arnarhólsholts (síðar Skólavörðuholts) sem var 
ofna túngarða Stöðlakots og Skálholtskots...“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, 
bls.181). Samkvæmt manntalinu 1835 eru talin 6 heimili á bænum, 1840 eru þau orðin sjö en 1845 voru 
þau tólf.  Nokkuð skýrt er í manntalinu að um 6 aðskilin húsnæði sé að ræða sem og 1840, en það er 
ekki eins ljóst í manntalinu 1845.  Eru því einungis skráð 7 bæjarstæði hér, þar af tvö sem eru stað-
setjanleg (061-062). 
Í þéttbýli. 
Óstaðsetjanlegt 
 
RV-007:065     Þingholt     bæjarstæði     býli 
Klemens Jónsson telur Þingholt meðal býla í kringum Reykjavík á þeim tíma sem bærinn fékk kaup-
staðarréttindi. „...Þingholt. Þar bjó aðeins ein ekkja með börnum sínum.“  (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1 bindi, bls. 140-143). „Árið 1765 var reist tómthúsbýli skammt frá þinghúsinu [í Þingholt-
unum, þar sem nú eru Skólastræti 5 og 5b]. Sá bær mun aðeins hafa staðið í sex ár  og var á þeim 
slóðum sem nú er Þingholtsstræti 3.  Árið 1774 var reist annað býli er hlaut sama nafn og mun það hafa 
staðið nokkurn vegin þar sem nú er Þingholtsstræti 6. Þyrping torfbæja reis í námunda við Þingholt og 
smám saman færðist nafnið Þingholtin yfir á þann hluta Arnarhólsholts (síðar Skólavörðuholts) sem var 
ofna túngarða Stöðlakots og Skálholtskots...“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, 
bls. 181). Samkvæmt manntalinu 1835 eru talin 6 heimili á bænum, 1840 eru þau orðin sjö en 1845 voru 
þau tólf.  Nokkuð skýrt er í manntalinu að um 6 aðskilin húsnæði sé að ræða sem og 1840, en það er 
ekki eins ljóst í manntalinu 1845.  Eru því einungis skráð 7 bæjarstæði hér, þar af tvö sem eru stað-
setjanleg (061-062). 
Í þéttbýli. 
Óstaðsetjanlegt 

Mynd 137:  Bæjarstæði Þingholtsbæjarins, 
RV-007:062, í landi Arnarhóls, þar sem nú 

er Þingholtsstræti 3. Horft í NA. 
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RV-007:066     Þingholt     bæjarstæði     býli 
Klemens Jónsson telur Þingholt meðal býla í kringum Reykjavík á þeim tíma sem bærinn fékk kaup-
staðarréttindi. „...Þingholt. Þar bjó aðeins ein ekkja með börnum sínum.“  (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1 bindi, bls. 140-143). „Árið 1765 var reist tómthúsbýli skammt frá þinghúsinu [í Þingholt-
unum, þar sem nú eru Skólastræti 5 og 5b]. Sá bær mun aðeins hafa staðið í sex ár  og var á þeim 
slóðum sem nú er Þingholtsstræti 3.  Árið 1774 var reist annað býli er hlaut sama nafn og mun það hafa 
staðið nokkurn vegin þar sem nú er Þingholtsstræti 6. Þyrping torfbæja reis í námunda við Þingholt og 
smám saman færðist nafnið Þingholtin yfir á þann hluta Arnarhólsholts (síðar Skólavörðuholts) sem var 
ofna túngarða Stöðlakots og Skálholtskots...“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, 
bls.181). Samkvæmt manntalinu 1835 eru talin 6 heimili á bænum, 1840 eru þau orðin sjö en 1845 voru 
þau tólf.  Nokkuð skýrt er í manntalinu að um 6 aðskilin húsnæði sé að ræða sem og 1840, en það er 
ekki eins ljóst í manntalinu 1845.  Eru því einungis skráð 7 bæjarstæði hér, þar af tvö sem eru stað-
setjanleg (061-062). 
Í þéttbýli. 
Óstaðsetjanlegt. 
 
RV-007:067     Móakot     bæjarstæði     býli  
Móakot kemur fyrir í manntölunum 1840 og 1845 og er þá eitt heimili þar. Klemens Jónsson minnist á 
Móakot í upptalningu sinni á bæjum í Skuggahverfi. (Klemens Jónsson. 1. bindi , bls. 265). Páll Líndal 
segir um Móakot: „Móakot var torfbær í Skuggahverfi. Hann var reistur skömmu fyrir 1840 og mun 
hafa staðið norðan núverandi gatnamóta Lindargötu og Vatnsstígs vestan megin, skammt þaðan sem 
síðar risu hús útgerðarfélagsins Kveldúlfs að Skúlagötu 12 en þau eru reist á Móakotslóð. Árið 1893 var 
torfbærinn rifinn en steinbær reistur í hans stað...Í landi Móakots var vatnsból sem töluvert var notað af 
íbúum Skuggahverfis og nefndist það Móakotslind. Lindin var austan við Móakotsbæinn, á þeim slóðum 

sem Vatnsstígur er nú. Af henni draga nafn bæði 
Lindargata og Vatnsstígur. Seint á árinu 1906 kom 
upp töluverður taugaveikifaraldur í Skuggahverfi 
og var útbreiðsla hans rakin til Móakotslindar sem 
þá var lokað og var fyllt upp í hana í byrjun árs 
1907. Varð þetta mál öðrum fremur til þess að 
skriður komst á lagningu vatnsveitu í Reykjavík. 
Móakotsvör var í fjörunni fram undan Vatns-
stíg.“  (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við 
Sund. 2.  bindi, bls. 184-185) 
Í þéttbýli. 
Á því svæði sem Móakot stóð eru nú stórhýsin 
Vatnsstígur 13, 15, 17, 19 og 21 og Lindargata 31 
og 33.  Eru þetta háar íbúðarblokkir með niður-
gröfnum bílageymslum. Afar litlar líkur eru á að 
leifar Móakots sé enn að finna á þessum slóðum og 
fer bæjarstæði þess því í ástandsflokk 1. 
 

RV-007:068     Þingholt     bæjarstæði     býli 
Klemens Jónsson telur Þingholt meðal býla í kringum Reykjavík á þeim tíma sem bærinn fékk kaup-
staðarréttindi. „...Þingholt. Þar bjó aðeins ein ekkja með börnum sínum.“  (Klemens Jónsson. Saga 
Reykjavíkur. 1 bindi, bls. 140-143). „Árið 1765 var reist tómthúsbýli skammt frá þinghúsinu [í Þingholt-
unum, þar sem nú eru Skólastræti 5 og 5b]. Sá bær mun aðeins hafa staðið í sex ár  og var á þeim 
slóðum sem nú er Þingholtsstræti 3.  Árið 1774 var reist annað býli er hlaut sama nafn og mun það hafa 
staðið nokkurn vegin þar sem nú er Þingholtsstræti 6. Þyrping torfbæja reis í námunda við Þingholt og 
smám saman færðist nafnið Þingholtin yfir á þann hluta Arnarhólsholts (síðar Skólavörðuholts) sem var 
ofna túngarða Stöðlakots og Skálholtskots...“ (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, 
bls.181). Samkvæmt manntalinu 1835 eru talin 6 heimili á bænum, 1840 eru þau orðin sjö en 1845 voru 
þau tólf.  Nokkuð skýrt er í manntalinu að um 6 aðskilin húsnæði sé að ræða sem og 1840, en það er 
ekki eins ljóst í manntalinu 1845.  Eru því einungis skráð 7 bæjarstæði hér, þar af tvö sem eru stað-
setjanleg (061-062). 
Í þéttbýli 
Óstaðsetjanlegt. 
 
 

Mynd 138:  Bæjarstæði Móakots, RV-
007:067, í landi Arnarhóls.  Horft í NV. 
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RV-008     Sölvhóll 
„Hjáleigan Sölvhóll mun hafa byggst úr landi Arnarhóls laust fyrir 1780. Nafnið Sölvahóll er einnig til í 
gömlum heimildum og kann að vera dregið af því að söl hafi verið breidd til þerris á hólnum. Upphaf-
lega eru ábúendur tveir grashúsmenn en 1801 er Einar Eiríksson talinn einn ábúandi.  Ábúendur í Sölv-
hóli stunduðu útræði og var Sölvhólsvör beint niður undan bænum. Lítil vör var nokkru austar, nefnd 
Krummaskuð, var nauðlendingarvör. Einnig  höfðu þeir lengst af eina kú, einn eða tvo hesta og nokkrar 
kindur og voru vel bjargálna.  Sölvhólsbærinn var hlaðinn úr torfi og grjóti og torfveggir tengdu saman 
framhús og eldhús. Þakið á framhúsinu var meira en krossreist og gaflar úr timbri, tjörubikaðir, og sneru 
í suðaustur og norðvestur. Útlendingum þótti bærinn forvitnilegur og fengu iðulega að skoða hann. 
Gengið var inn um skúrdyr á suðurhlið. Í framhúsinu voru timburgólf, jafnan hvítskúruð, tvö herbergi 
niðri og strandklæðning þar á veggjum en skarsúð að gólfi á öðrum tveim herbergjum uppi á loftinu. Í 
eldhúsinu baka til var þakið reft undir torfi og moldargólf, hart sem timbur. Eldað var á hlóðum og í 
rjáfri voru bitar sem hengd voru á matvæli til reykingar og ýmis eldhúsáhöld. Vatnstunna stóð innan við 
dyrnar, pottar og fötur við hlóðirnar. Loftið var þar oftast mettað reykjarsvælu . . . Eldhúsið var í raun 
eina vistarveran sem minnti óþyrmilega á þægindaleysið, sem þarna var búið við. Vatn var sótt í Sölv-
hólslind skammt fyrir neðan bæinn. Hún var grunn og vatnslítil og jafnan opin. Reykvíkingar nefndu 
slík vatnsból holur. Sölvhólsbærinn var rifinn 1930, eftir því sem næst verður komist, og hafði þá staðið 
í tæp 100 ár.“ (Páll Líndal. Reykjavík Sögustaður við Sund. 3.bindi, 1991. bls. 107) 
 
RV-008:001     Sölvhóll     bæjarhóll     bústaður  
Sölvhóll kemur fyrir í manntalinu 1845 og er þá eitt heimili þar. Páll Líndal kemst svo að orði um Sölv-
hól:  „Sölvhóll mun hafa byggst úr landi Arnarhóls laust fyrir 1780.  Nafnið Sölvahóll er einnig til í 
gömlum heimildum og kann að vera dregið af því að söl hafi verið breidd til þerris á hólnum. Upphaf-
lega eru ábúendur tveir „grashúsmenn“ en 1801 er Einar Eiríksson talinn einn ábúandi... Ábúendur í 
Sölvhól stuðuðu útræði og var Sölvhólsvör beint niður undan bænum. Lítil vör nokkru austar, nefnd 
Krummaskuð, var nauðlendingarvör... Sölvhólsbærinn var rifinn 1930, eftir því sem næst verður komist, 
og hafði þá staðið í tæp 100 ár.“  (Páll Líndal. Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi, bls. 107-108).  
Sölvhóll virðist hafa staðið þar sem nú eru lóðir númer 6 og 8  Sölvhólsgötu sem eru óbyggðar 
(bílastæði).  (Óútgefin kortagögn frá Minjasafni Reykjavíkur) 
Í þéttbýli. 
„Sölvhólsbærinn var hlaðinn úr torfi og grjóti og torfveggir tengdu saman framhús og eldhús. Þakið á 
framhúsinu var meira en krossreist og gaflar úr timbri, tjörubikaðir, og sneru í suðaustur og norðvestur. 
Útlendingum þótti bærinn forvitnilegur og fengu iðulega að skoða hann. Gengið var inn um skúrdyr á 
suðurhlið. Í framhúsinu voru timburgólf, jafnan 
hvítskúruð, tvö herbergi niðri og strandklæðning 
þar á veggjum en skarsúð að gólfi á öðrum tveim 
herbergjum uppi á loftinu. Í eldhúsinu baka til var 
þakið reft undir torfi og moldargólf, „hart sem 
timbur“. Eldað var á hlóðum og í rjáfri voru bitar 
sem hengd voru á matvæli til reykingar og ýmis 
eldhúsáhöld. Vatnstunna stóð innan við dyrnar, 
pottar og fötur við hlóðirnar. Loftið var þar oftast 
mettað reykjarsvælu . . . Eldhúsið var í raun eina 
vistarveran sem minnti óþyrmilega á  þæginda-
leysið, sem þarna var búið við “ (Páll Líndal. 
Reykjavík. Sögustaður við Sund. 3. bindi bls.108). 
Þar sem Sölvhóll virðist hafa verið á hinum ó-
byggðu lóðum, nr. 6 og 8 við Sölvhólsgötu, verða 
að teljast einhverjar líkur á að leifar hans sé enn að 
finna þar.  Fer bæjarstæðið því í ástandsflokk 2. 
 
 
RV-009     Rauðará 
„Jarðardýrleiki óviss 1703.  Konungseign 1847. Dýrleiki 16 5/6 hdr. Rauðará (Reyðará) er fyrst getið 
árið 1395 í skrá um þær jarðir sem Viðeyjarklaustur hafði eignast í tíð Páls ábóta og var hún metin á 
sextán hundruð. [Íslensk fornbréfasafn. III.bindi, bls. 598].“ (Texti úr óútgefnum fornleifaskráningar-
gögnum frá Minjasafni Reykjavíkur) „Jörðin sem stundum var nefnd Reyðará (einnig Roderaa og Rayd-
eraa upp á dönsku), er talin hafa byggst nokkuð snemma úr landi Víkur. Nafnið kann að tengjast mýrar-
rauða. Rauðará virðist hafa orðið eign Viðeyjarklausturs einhvern tíma á árunum 1378-1395. Um siða-

Mynd 139:  Bæjarstæði Sölvhóls, RV-
008:001.  Horft í VSV. 
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skipti er jörðin orðin konungseign. Rauðará var 
lögð undir Reykjavíkurkaupstað 1835 en bæjar-
stjórn keypti hana um 1885... Af ábúendum 
Rauðarár fyrr á tímum fara litlar sögur. Þó má geta 
þess að um miðja átjándu öld bjó þar um skeið 
Oddur Jónsson Hjaltalín (1797) lögréttumaður, 
sonur Jóns Hjaltalíns lögréttumanns og sýslumanns 
í Kjalarnesþingi, sem var síðati ábúandi í Reykja-
vík... Í Jarðabókinni frá 1703 eru heimilismenn að 
Rauðará taldir fimm. Búpeningur: fimm kýr,  ein 
kýr, ein kvíga, sex ær, fimm sauðir veturgamlir, tvö 
lömb og eitt hross. Þar kemur og fram að torfrista 
og mótekja er nægileg en fjörugrastekja lítil, svo 
og rekavon; hrognkelsafjara óveruleg og skelfisk-
fjara næstum engin, engjar eru þar taldar engar. 
Kvaðir sem hvíldu þá á ábúanda voru: „...mannslán 
um vertíð...Dagslættir tveir til Viðeyjar eldiviðar-

torf af þerrivelli til skips. Skipaferðir þegar Bessastaðamenn kalla... Heyhestur einn til fálkanna“ “(Páll 
Líndal.  Reykjavík.  Sögustaður við Sund.  3. bindi, bls. 5-7).  
 
RV-009:001     Rauðará     bæjarhóll     bústaður  
Bæjarstæði Rauðarár er talið hafa verið þar sem nú er bílastæði við hús Frímúrara á mótum Rauðarár-
stígs og Skúlagötu (Skúlagata 53-55). (Óútgefin kortagögn frá Minjasafni Reykjavíkur). 
Í þéttbýli 
Þar sem bæjarstæðið er á óbyggðu svæði, þ.e. þar sem nú er bílastæði fer það í ástandsflokk 2.  Það skal 
þó tekið fram að staðsetning þess er ekki alveg skýr. 
 
 
RV-010     Lækjarkot/Fúlilækur 
Fúlilækur. Hjáleiga Rauðarár 1847. (J Johnsen 1847.  Jarðatal á Íslandi) 
 
RV-010:001     Lækjarkot     bæjarhóll     bústaður 
„Fúlatjörn við Borgartún. Á mörkum Kirkjusands ytri og innri var tjörn eða lón sem nefnt var Fúlatjörn. 
Á öldinni sem leið [19. öld] var reist býli á þessum stað nefnt Fúlatjörn eða Lækjarbakki. Ekki mun bú-
skapur hafa staðið þar lengi en búið var á staðnum fram undir 1960... Tjörnin er nú horfin fyrir löngu en 
hún mun hafa verið en hún mun hafa verið vestan við þar sem nú er veitingahúsið Evrópa“ (Páll Líndal.  
Reykjavík. Sögustaður við Sund.1. bindi, bls.150.) Líklega er um að ræða Fúlalæk sem nefndur er í 
jarðatali Johnsen. Páll Líndal merkir bæjarstæðið inn á örnefnakort af Reykjavík og var hann samkvæmt 

því þar sem höfuðstöðvar strætisvagna Reykjavíkur 
voru til skamms tíma (Borgartún 41). (Páll Líndal 
Reykjavík. Sögustaður við Sund. 4. bindi) 
í þéttbýli.  
Staðsetning Lækjarkots/Fúlalækjar er ekki alveg 
skýr þótt ljóst sé að kotið hafi verið á þeim slóðum 
þar sem mætast Borgartún og Kringlumýrarbraut.  
Er það metið út frá merkingu Páls Líndals á ör-
nefnakort af Reykjavík.  Á svæðinu eru bæði stór-
hýsi og breiðgötur og því er líklegt að búið sé að 
raska mannvistarleifum sem þar kunna að hafa 
verið. Sá möguleiki er þó alltaf fyrir hendi að 
bæjarstæðið hafi verið þar sem eru óbyggð svæði 
eins og t.d bílastæðið við gömlu höfuðstöðvar 
strætisvagna Reykjavíkur. Fer bæjarstæði í ástands-
flokk 2.  

Mynd 140:  Bæjarstæði Rauðarár, RV-
009:001.  Horft í NA. 

Mynd 141:  Bæjarstæði Lækjarkots/
Fúlalækjar, RV-010:001.  Horft í SV. 



 159

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki 2.  Töflur.
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Tafla 4:  Skrá staðsetjanlegra bæjarstæða með ástandsmati og hnattstöðu í ISN93 
Heiti Jarðar Númer jarðar Samtala Sérheiti Sérheiti-2 Ástandsflokkur LONGITUDE LATITUDE 
Hólmur GK-213 GK-213:001 Hólmur   4 367378,4487 401574,7601 
Hólmur GK-213 GK-213:016 Hrauntún   4 366665,6406 401028,6158 
Elliðavatn GK-214 GK-214:001 Elliðavatn   3 365062,3155 401173,7809 
Elliðavatn GK-214 GK-214:013 Ónefnt   4 365170,006 401148,5348 
Elliðavatn GK-214 GK-214:044 Ónefnt   2 365121,2889 400954,8498 
Breiðholt GK-218 GK-218:001 Breiðholt   3 361342,0649 403057,5745 

Skildinganes GK-220 GK-220:001 
Skildínganes - 
Vesturbær   3 356013,9527 406411,7566 

Skildinganes GK-220 GK-220:002 
Skildínganes - 
Austurrbær   3 356013,5583 406405,8395 

Skildinganes GK-220 GK-220:003 Nauthóll   4 357328,3282 405556,5447 
Skildinganes GK-220 GK-220:028 Margrétarkot Litla-Skildinganes 1 355965,0384 406423,3934 
Skildinganes GK-220 GK-220:029 Harðarkot Litla-Skildinganes 1 355965,2356 406423,3934 
Skildinganes GK-220 GK-220:030 Austurkot Skildinganeskot 4 356048,2717 406117,2844 
Eiði á Seltjarnarnesi GK-228 GK-228.001 Eiði   1 354885,1756 408746,2326 
Eiði á Seltjarnarnesi GK-228 GK-228.002 Eiði   1 354926,7922 408803,0363 
Engey GK-229 GK-229:001 Engey   4 358125,7502 411057,0404 
Engey GK-229 GK-229:024 Kross   4 358258,4895 411132,5815 
Engey GK-229 GK-229:026 Sólbrekka   4 357922,9924 411041,656 
Engey GK-229 GK-229:027 Hagi   4 358437,5791 410554,485 
Engey GK-229 GK-229:028 Ráðagerði   4 358038,9667 411226,071 
Engey GK-229 GK-229:029 Kot   4 358392,215 410862,5664 
Lauganes GK-230 GK-230:001 Lauganes   4 359768,3251 408699,4878 
Lauganes GK-230 GK-230:083 Barnhóll   3 359987,4534 408795,1469 
Lauganes GK-230 GK-230:085 Norðurkot Sjávarhólar/Naustakot 4 359651,3646 408855,6981 
Lauganes GK-230 GK-230:086 Suðurkot   1 359502,452 408635,3864 
Kleppur GK-231 GK-231:001 Kleppur   2 361557,2485 407514,6959 
Bústaðir GK-232 GK-232:001 Bústaðir   2 360889,0156 404995,016 
Viðey GK-233 GK-233:001 Viðey   4 361261,3957 409803,4133 
Úlfmannsfell 
(Úlfarsfell) GK-253 GK-253:001 Úlfmannsfell  Úlfarsfell 3 368724,3818 406473,2939 
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Heiti Jarðar Númer jarðar Samtala Sérheiti Sérheiti-2 Ástandsflokkur LONGITUDE LATITUDE 
Reynisvatn GK-257 GK-257:001 Reynisvatn   4 366794,4352 405368,974 
Kálfakot GK-258 GK-258:001 Kálfakot Úlfarsá 4 367051 406220 
Lambhagi GK-259 GK-259:001 Lambhagi   2 365938,8288 406440,9474 
Gröf (Suður-Gröf) GK-260 GK-260:001 Gröf (Suður-Gröf)   4 364625,4395 405840,7606 
Gröf (Suður-Gröf) GK-260 GK-260:028 Oddagerði   3 364539,2477 401939,6453 
Grafarkot GK-261 GK-261:001 Grafarkot   4 365002,1588 405273,1176 
Árbær GK-262 GK-262:001 Árbær   4 362666,1049 404786,3411 
Ártún GK-263 GK-263:001 Ártún   4 361865,3299 405053,5948 
Keldur GK-264 GK-264:001 Keldur   4 364654,4331 406154,1674 
Keldur GK-264 GK-264:005 Keldnakot   3 364548,1233 406580,3927 
Gufunes GK-265 GK-265:001 Gufunes   2 362982,4702 408592,1919 

Knútskot (Núpakot) GK-266 GK-266:001 
Knútskot 
(Núpakot)   2 363329,9986 408008,3756 

Eiði GK-267 GK-267:001 Eiði   4 363989,5532 408911,7129 
Korpúlfsstaðir GK-268 GK-268:001 Korpúlfsstaðir   3 365448,5021 408317,6404 
Sel RV-001 RV-001:001 Sel Stóra-Sel 3 356113,162 408700,474 
Sel RV-001 RV-001:006 Litla-Sel   2 356284,165 408774,8317 
Sel RV-001 RV-001:013 Miðsel   2 356231,3059 408710,9275 
Sel RV-001 RV-001:020 Sauðagerði   2 355978,0559 408150,7795 
Sel RV-001 RV-001:021 Steinsholt   2 356007,0495 408581,9356 
Sel RV-001 RV-001:022 Pálshús   2 356209,6101 408627,6942 
Bráðræði RV-002 RV-002:001 Bráðræði   2 355882,5941 408568,5236 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:001 Hlíðarhús Austurbær 2 356695,0059 408613,0988 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:002 Hlíðarhús Norðurbær 2 356706,4456 408656,6878 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:011 Ónefnt   2 356709,6013 408599,6868 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:053 Garðhús   2 356505,8574 408818,8151 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:067 Helluland Höll 1 356811,5719 408503,0416 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:068 Merkisteinn   1 356790,0733 408530,0628 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:069 Klettakot   1 356843,1296 408550,7725 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:090 Dúkskot   2 356793,6235 408513,2978 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:091 Hali   2 356441,7559 408655,8988 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:093 Þorgrímsstaðir   2 356345,5051 408476,0203 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:094 Jaðar Skakkakot 2 356498,1652 408499,0968 
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Heiti Jarðar Númer jarðar Samtala Sérheiti Sérheiti-2 Ástandsflokkur LONGITUDE LATITUDE 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:095 Götuhús   2 356630,3128 408386,2783 
Hlíðarhús RV-003 RV-003:096 Rimma Hjallli 2 356759,3046 408572,2711 
Ánanaust RV-004 RV-004:001 Ánanaust   2 356387,7135 408878,7746 
Reykjavík RV-005 RV-005:001 Reykjavík   3 356828,9286 408274,4459 
Reykjavík RV-005 RV-005:056 Melhús   1 356638,5967 408063,996 
Reykjavík RV-005 RV-005:070 Skólabær   2 356668,5764 408075,8301 
Reykjavík RV-005 RV-005:073 Hólakot   2 356682,9746 408143,679 
Reykjavík RV-005 RV-005:077 Melkot   2 356618,2814 407924,3534 
Reykjavík RV-005 RV-005:079 Grundtvighús Aníkuhús 1 356736,8198 408125,3361 
Reykjavík RV-005 RV-005:081 Brunnhús   1 356774,2945 408132,0421 
Reykjavík RV-005 RV-005:082 Skálholtskot   2 357036,8146 407949,0078 
Reykjavík RV-005 RV-005:083 Stöðlakot   2 357097,563 408074,4494 
Reykjavík RV-005 RV-005:088 Grjóti   3 356754,9654 408344,07 
Reykjavík RV-005 RV-005:091 Berg   1 357171,9207 407973,6622 
Reykjavík RV-005 RV-005:094 Birgittubær Sigmundarbær 2 356795,2014 408353,34 
Reykjavík RV-005 RV-005:095 Brenna   2 357238,1917 407991,8079 
Reykjavík RV-005 RV-005:097 Efstibær   2 357197,9557 407950,1912 
Reykjavík RV-005 RV-005:098 Brekkubær Brekkukot/Brekka 2 356812,9526 408373,2608 
Reykjavík RV-005 RV-005:099 Finnbogabær   2 356781,9867 408334,2082 
Reykjavík RV-005 RV-005:101 Grímsstaðir   2 355819,4788 407328,7031 
Reykjavík RV-005 RV-005:102 Vaktarabær   2 356752,4014 408359,0598 
Reykjavík RV-005 RV-005:103 Richdalsbær Geirsbær/Þórðarbær 2 356770,3498 408342,8866 
Reykjavík RV-005 RV-005:104 Hóll Kófið 2 356776,8585 408346,4368 
Reykjavík RV-005 RV-005:105 Hákot   2 356801,3157 408412,3134 
Reykjavík RV-005 RV-005:106 Vigfúsarkot Helgakot 1 356797,7655 408488,0517 
Reykjavík RV-005 RV-005:107 Hjalli Hjallhús/Hjallakot 1 356789,2844 408454,7189 
Reykjavík RV-005 RV-005:108 Hjallakot Arabær 2 356777,6475 408401,4654 
Reykjavík RV-005 RV-005:111 Holt   2 357200,717 408021,3932 
Reykjavík RV-005 RV-005:112 Sandholtsbær Jensbær/Þorláksbær 2 356792,6374 408335,1944 
Reykjavík RV-005 RV-005:116 Lækjarkot   2 357002,6929 408134,6062 
Reykjavík RV-005 RV-005:117 Hákonarbær   2 356780,0143 408378,9806 
Reykjavík RV-005 RV-005:118 Grænaborg   2 357547,851 407202,0781 
Reykjavík RV-005 RV-005:119 Þorfinnsbær Melbyesbær/Höltersbær 1 356816,5028 408492,5881 
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Heiti Jarðar Númer jarðar Samtala Sérheiti Sérheiti-2 Ástandsflokkur LONGITUDE LATITUDE 
Reykjavík RV-005 RV-005:120 Borgarabær Marteinsbær 1 356813,1498 408494,5604 
Reykjavík RV-005 RV-005:121 Sjóbúð Litli-Grjóti 1 356809,9941 408496,73 
Reykjavík RV-005 RV-005:122 Grænibær   1 356942,9306 408345,8451 
Reykjavík RV-005 RV-005:126 Móhús   2 357059,4966 407573,0775 
Reykjavík RV-005 RV-005:130 Suðurbær   2 356816,7001 408210,9362 
Reykjavík RV-005 RV-005:132 Teitsbær   2 356816,7001 408211,1334 
Reykjavík RV-005 RV-005:140 Hjalli Gróubær 1 356804,6687 408494,9549 
Reykjavík RV-005 RV-005:141 Helgabær   1 356740,1728 408320,9934 
Reykjavík RV-005 RV-005:142 Skálinn Gröndalsbær 2 356823,8005 408323,163 
Reykjavík RV-005 RV-005:143 Stekkjarkot   1 357171,5262 407549,0148 
Reykjavík RV-005 RV-005:144 Brúnsbær   1 356859,3029 408210,1473 
Reykjavík RV-005 RV-005:300 Örfisey Heimabær 2 357092,8294 409745,0317 
Reykjavík RV-005 RV-005:301 Hólshús   2 357094,4072 409654,5007 
Reykjavík RV-005 RV-005:302 Steinhóll   2 356921,8264 409572,0564 
Reykjavík RV-005 RV-005:303 Eyrarhús   2 357046,2819 409378,7659 
Landakot RV-006 RV-006:001 Landakot   3 356450,8287 408350,3815 
Landakot RV-006 RV-006:002 Melur Melurinn 2 356329,7263 408267,5427 
Arnarhóll RV-007 RV-007:001 Arnarhóll   4 357281,5835 408312,5123 
Arnarhóll RV-007 RV-007:006 Litli Arnarhóll   1 357298,1512 408414,6802 
Arnarhóll RV-007 RV-007:040 Klöpp   2 357595,7792 408330,4607 
Arnarhóll RV-007 RV-007:041 Garðshorn   1 357228,33 408191,0154 
Arnarhóll RV-007 RV-007:042 Arnarholt   1 357449,6279 408244,8607 
Arnarhóll RV-007 RV-007:043 Nikulásarkot Nýibær 1 357499,1339 408311,3289 
Arnarhóll RV-007 RV-007:044 Skuggi   1 357588,4815 408329,0801 
Arnarhóll RV-007 RV-007:045 Litlu-Bergsstaðir   1 357288,4867 408050,3867 
Arnarhóll RV-007 RV-007:046 Stóru-Bergstaðir   1 357285,1337 408040,7222 
Arnarhóll RV-007 RV-007:047 Grímsbær   2 357228,1327 408096,5398 
Arnarhóll RV-007 RV-007:048 Kasthús   1 357501,5007 408095,5536 
Arnarhóll RV-007 RV-007:049 Litlibær Hólshús/Snússa 1 357299,1374 408143,4818 
Arnarhóll RV-007 RV-007:050 Gata Baldvinshús 1 357309,9853 408179,3786 
Arnarhóll RV-007 RV-007:051 Miðbýli   1 357272,5106 408165,3749 
Arnarhóll RV-007 RV-007:052 Miðhús   1 357679,9986 408139,1426 
Arnarhóll RV-007 RV-007:053 Ofanleiti   2 357246,8701 408108,9656 
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Heiti Jarðar Númer jarðar Samtala Sérheiti Sérheiti-2 Ástandsflokkur LONGITUDE LATITUDE 
Arnarhóll RV-007 RV-007:054 Steinsstaðir   2 357437,0048 408171,4892 
Arnarhóll RV-007 RV-007:055 Þingvöllur   1 357182,7686 408194,5657 
Reykjavík RV-007 RV-007:056 Traðarkot   1 357356,9273 408183,915 
Arnarhóll RV-007 RV-007:057 Veghús   2 357510,7708 408166,9527 
Arnarhóll RV-007 RV-007:058 Vindheimar   1 357560,6713 408280,1658 
Arnarhóll RV-007 RV-007:059 Bjarg   1 357237,4028 408149,3988 
Arnarhóll RV-007 RV-007:060 Stafn   1 357240,7558 408146,6375 
Arnarhóll RV-007 RV-007:061 Þingholt   1 357202,4921 408152,1601 
Arnarhóll RV-007 RV-007:062 Þingholt   1 357207,8175 408161,0357 
Reykjavík RV-007 RV-007:067 Móakot   1 357641,5377 408222,7703 
Sölvhóll RV-008 RV-008:001 Sölvhóll   2 357420,8315 408339,5336 
Rauðará RV-009 RV-009:001 Rauðará   2 358290,8361 407874,0584 
Rauðará RV-010 RV-010:001 Lækjarkot Fúlilækur 2 359263,6002 408126,5195 
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Tafla 5:  Skrá staðsetjanlegra bæjarstæða eldri en 1703 með ástandsmati (raðað eftir 
ástandsflokki) 
Samtala Heiti Jarðar Númer jarðar Sérheiti Sérheiti-2 Ástandsflokkur 
GK-220:028 Skildinganes GK-220 Margrétarkot Litla-Skildinganes 1
GK-220:029 Skildinganes GK-220 Harðarkot Litla-Skildinganes 1
GK-228.002 Eiði á Seltjarnarnesi GK-228 Eiði   1
GK-230:086 Lauganes GK-230 Suðurkot   1
RV-005:056 Reykjavík RV-005 Melhús   1
RV-007:006 Arnarhóll RV-007 Litli Arnarhóll   1
GK-231:001 Kleppur GK-231 Kleppur   2
GK-232:001 Bústaðir GK-232 Bústaðir   2
GK-259:001 Lambhagi GK-259 Lambhagi   2
GK-265:001 Gufunes GK-265 Gufunes   2
GK-266:001 Knútskot (Núpakot) GK-266 Knútskot (Núpakot)   2
RV-003:001 Hlíðarhús RV-003 Hlíðarhús Austurbær 2
RV-003:095 Hlíðarhús RV-003 Götuhús   2
RV-004:001 Ánanaust RV-004 Ánanaust   2
RV-005:073 Reykjavík RV-005 Hólakot   2
RV-005:082 Reykjavík RV-005 Skálholtskot   2
RV-005:083 Reykjavík RV-005 Stöðlakot   2
RV-005:300 Reykjavík RV-005 Örfisey Heimabær 2
RV-005:301 Reykjavík RV-005 Hólshús   2
RV-009:001 Rauðará RV-009 Rauðará   2
GK-214:001 Elliðavatn GK-214 Elliðavatn   3
GK-218:001 Breiðholt GK-218 Breiðholt   3
GK-220:001 Skildinganes GK-220 Skildinganes - Vesturbær   3
GK-220:002 Skildinganes GK-220 Skildinganes - Austurrbær   3
GK-230:083 Lauganes GK-230 Barnhóll   3
GK-253:001 Úlfmannsfell (Úlfarsfell) GK-253 Úlfmannsfell  Úlfarsfell 3
GK-260:028 Gröf (Suður-Gröf) GK-260 Oddagerði   3
GK-264:005 Keldur GK-264 Keldnakot   3
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Samtala Heiti Jarðar Númer jarðar Sérheiti Sérheiti-2 Ástandsflokkur 
GK-268:001 Korpúlfsstaðir GK-268 Korpúlfsstaðir   3
RV-005:001 Reykjavík RV-005 Reykjavík   3
RV-005:088 Reykjavík RV-005 Grjóti   3
RV-006:001 Landakot RV-006 Landakot   3
GK-213:001 Hólmur GK-213 Hólmur   4
GK-213:016 Hólmur GK-213 Hrauntún   4
GK-229:001 Engey GK-229 Engey   4
GK-229:024 Engey GK-229 Kross   4
GK-229:026 Engey GK-229 Sólbrekka   4
GK-229:027 Engey GK-229 Hagi   4
GK-229:028 Engey GK-229 Ráðagerði   4
GK-230:001 Lauganes GK-230 Lauganes   4
GK-230:085 Lauganes GK-230 Norðurkot Sjávarhólar/Naustakot 4
GK-233:001 Viðey GK-233 Viðey   4
GK-257:001 Reynisvatn GK-257 Reynisvatn   4
GK-258:001 Kálfakot GK-258 Kálfakot Úlfarsá 4
GK-260:001 Gröf (Suður-Gröf) GK-260 Gröf (Suður-Gröf)   4
GK-261:001 Grafarkot GK-261 Grafarkot   4
GK-262:001 Árbær GK-262 Árbær   4
GK-263:001 Ártún GK-263 Ártún   4
GK-264:001 Keldur GK-264 Keldur   4
GK-267:001 Eiði GK-267 Eiði   4
RV-001:001 Sel RV-001 Sel Stóra-Sel 4
RV-007:001 Arnarhóll RV-007 Arnarhóll   4
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Tafla 6:  Skrá óstaðsetjanlegra bæjarstæða eldri en 1703 
Heiti Jarðar Númer jarðar Samtala Sérheiti Sérheiti-2 
Elliðavatn GK-214 GK-214:076 Elliðavatn Vatnskot 
Skildinganes GK-220 GK-220:036 Ónefnt   
Skildinganes GK-220 GK-220:037 Ónefnt   
Skildinganes GK-220 GK-220:038 Ónefnt   
Eiði á Seltjarnarnesi GK-228 GK-228:025 Ónefnt   
Eiði á Seltjarnarnesi GK-228 GK-228:026 Ónefnt   
Lauganes GK-230 GK-230:005 "Á Hlaðinu"   
Kleppur GK-231 GK-231:002 Vindás   
Kleppur GK-231 GK-231:003 Götuhús   
Kleppur GK-231 GK-231:004 Þórarinskot   
Kleppur GK-231 GK-231:005 Kleppur   
Gufunes GK-265 GK-265:033 Brandskot   
Gufunes GK-265 GK-265:034 Hólkot   
Gufunes GK-265 GK-265:035 Helguhjáleiga   
Reykjavík RV-005 RV-005:084 Ónefnt   
Reykjavík RV-005 RV-005:085 Ónefnt   
Reykjavík RV-005 RV-005:086 Ónefnt   
Reykjavík RV-005 RV-005:304 Kot   
Reykjavík RV-005 RV-005:305 Ónefnt   
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Tafla 7:  Skrá staðsetjanlegra bæjarstæða yngri en 1703 með ástandsmati (raðað eftir 
ástandsflokki) 
Heiti Jarðar Númer jarðar Samtala Sérheiti Sérheiti-2 Ástandsflokkur 
Eiði á Seltjarnarnesi GK-228 GK-228.001 Eiði   1
Hlíðarhús RV-003 RV-003:067 Helluland Höll 1
Hlíðarhús RV-003 RV-003:068 Merkisteinn   1
Hlíðarhús RV-003 RV-003:069 Klettakot   1
Reykjavík RV-005 RV-005:079 Grundtvighús Aníkuhús 1
Reykjavík RV-005 RV-005:081 Brunnhús   1
Reykjavík RV-005 RV-005:091 Berg   1
Reykjavík RV-005 RV-005:106 Vigfúsarkot Helgakot 1
Reykjavík RV-005 RV-005:107 Hjalli Hjallhús/Hjallakot 1
Reykjavík RV-005 RV-005:119 Þorfinnsbær Melbyesbær/Höltersbær 1
Reykjavík RV-005 RV-005:120 Borgarabær Marteinsbær 1
Reykjavík RV-005 RV-005:121 Sjóbúð Litli-Grjóti 1
Reykjavík RV-005 RV-005:122 Grænibær   1
Reykjavík RV-005 RV-005:140 Hjalli Gróubær 1
Reykjavík RV-005 RV-005:141 Helgabær   1
Reykjavík RV-005 RV-005:143 Stekkjarkot   1
Reykjavík RV-005 RV-005:144 Brúnsbær   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:041 Garðshorn   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:042 Arnarholt   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:043 Nikulásarkot Nýibær 1
Arnarhóll RV-007 RV-007:044 Skuggi   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:045 Litlu-Bergsstaðir   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:046 Stóru-Bergstaðir   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:048 Kasthús   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:049 Litlibær Hólshús/Snússa 1
Arnarhóll RV-007 RV-007:050 Gata Baldvinshús 1
Arnarhóll RV-007 RV-007:051 Miðbýli   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:052 Miðhús   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:055 Þingvöllur   1
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Heiti Jarðar Númer jarðar Samtala Sérheiti Sérheiti-2 Ástandsflokkur 
Arnarhóll RV-007 RV-007:056 Traðarkot   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:058 Vindheimar   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:059 Bjarg   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:060 Stafn   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:061 Þingholt   1
Arnarhóll RV-007 RV-007:062 Þingholt   1
Reykjavík RV-007 RV-007:067 Móakot   1
Elliðavatn GK-214 GK-214:044 Ónefnt   2
Sel RV-001 RV-001:006 Litla-Sel   2
Sel RV-001 RV-001:013 Miðsel   2
Sel RV-001 RV-001:020 Sauðagerði   2
Sel RV-001 RV-001:021 Steinsholt   2
Sel RV-001 RV-001:022 Pálshús   2
Bráðræði RV-002 RV-002:001 Bráðræði   2
Hlíðarhús RV-003 RV-003:002 Hlíðarhús Norðurbær 2
Hlíðarhús RV-003 RV-003:011 Ónefnt   2
Hlíðarhús RV-003 RV-003:053 Garðhús   2
Hlíðarhús RV-003 RV-003:090 Dúkskot   2
Hlíðarhús RV-003 RV-003:091 Hali   2
Hlíðarhús RV-003 RV-003:093 Þorgrímsstaðir   2
Hlíðarhús RV-003 RV-003:094 Jaðar Skakkakot 2
Hlíðarhús RV-003 RV-003:096 Rimma Hjallli 2
Reykjavík RV-005 RV-005:070 Skólabær   2
Reykjavík RV-005 RV-005:077 Melkot   2
Reykjavík RV-005 RV-005:094 Birgittubær Sigmundarbær 2
Reykjavík RV-005 RV-005:095 Brenna   2
Reykjavík RV-005 RV-005:097 Efstibær   2
Reykjavík RV-005 RV-005:098 Brekkubær Brekkukot/Brekka 2
Reykjavík RV-005 RV-005:099 Finnbogabær   2
Reykjavík RV-005 RV-005:101 Grímsstaðir   2
Reykjavík RV-005 RV-005:102 Vaktarabær   2
Reykjavík RV-005 RV-005:103 Richdalsbær Geirsbær/Þórðarbær 2
Reykjavík RV-005 RV-005:104 Hóll Kófið 2
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Heiti Jarðar Númer jarðar Samtala Sérheiti Sérheiti-2 Ástandsflokkur 
Reykjavík RV-005 RV-005:105 Hákot   2
Reykjavík RV-005 RV-005:108 Hjallakot Arabær 2
Reykjavík RV-005 RV-005:111 Holt   2
Reykjavík RV-005 RV-005:112 Sandholtsbær Jensbær/Þorláksbær 2
Reykjavík RV-005 RV-005:116 Lækjarkot   2
Reykjavík RV-005 RV-005:117 Hákonarbær   2
Reykjavík RV-005 RV-005:118 Grænaborg   2
Reykjavík RV-005 RV-005:126 Móhús   2
Reykjavík RV-005 RV-005:130 Suðurbær   2
Reykjavík RV-005 RV-005:132 Teitsbær   2
Reykjavík RV-005 RV-005:142 Skálinn Gröndalsbær 2
Reykjavík RV-005 RV-005:302 Steinhóll   2
Reykjavík RV-005 RV-005:303 Eyrarhús   2
Landakot RV-006 RV-006:002 Melur Melurinn 2
Arnarhóll RV-007 RV-007:040 Klöpp   2
Arnarhóll RV-007 RV-007:047 Grímsbær   2
Arnarhóll RV-007 RV-007:053 Ofanleiti   2
Arnarhóll RV-007 RV-007:054 Steinsstaðir   2
Reykjavík RV-007 RV-007:057 Veghús   2
Sölvhóll RV-008 RV-008:001 Sölvhóll   2
Rauðará RV-010 RV-010:001 Lækjarkot Fúlilækur 2
Elliðavatn GK-214 GK-214:013 Ónefnt   4
Skildinganes GK-220 GK-220:003 Nauthóll   4
Skildinganes GK-220 GK-220:030 Austurkot Skildinganeskot 4
Engey GK-229 GK-229:029 Kot   4
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Tafla 8:  Skrá óstaðsetjanlegra bæjarstæða yngri en 1703 
Heiti Jarðar Númer jarðar Samtala Sérheiti 
Elliðavatn GK-214 GK-214:010 Vatnsnes 
Sel RV-001 RV-001:019 Ónefnt 
Reykjavík RV-005 RV-005:096 Bær 
Reykjavík RV-005 RV-005:109 Hólkot 
Reykjavík RV-005 RV-005:113 Lambhús 
Reykjavík RV-005 RV-005:127 Norðurbær 
Arnarhóll RV-007 RV-007:063 Þingholt 
Arnarhóll RV-007 RV-007:064 Þingholt 
Arnarhóll RV-007 RV-007:065 Þingholt 
Arnarhóll RV-007 RV-007:066 Þingholt 
Arnarhóll RV-007 RV-007:068 Þingholt 
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Viðauki 3.  Minjakort. 
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