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1 INNGANGUR 

Lengi hefur menn fýst að kanna það sem er undir moldum á Hlíðarenda, en aldrei 

orðið úr. Á síðustu misserum hefur mikill fjöldi tekið þátt í Njálunámskeiðum Jóns 

Böðvarssonar og ferðum á Njáluslóðir. Hefur af þessu vaknað enn frekari áhugi á að 

kanna aðstæður á Hlíðarenda. Jón Böðvarsson hafði haustið 2001 samband við Árna 

Björn Jónasson hjá Línuhönnun og í framhaldi af því var ákveðið að fá Bjarna F. 

Einarsson fornleifafræðing til liðsinnis og skoða aðstæður. Í byrjun október 2001 fór 

hópur áhugamanna í skoðunarferð að Hlíðarenda. Með í för var fenginn Gunnar 

Helgason sem fæddur er á Hlíðarenda og bjó þar til 12 ára aldurs, auk þess að vera þar 

talsvert að sumarlagi eftir það. Jörðin hefur verið í ábúð ættar hans frá því um miðja 

19. öld og er Gunnar því góður tengiliður við fortíðina á Hlíðarenda. Upplýsti Gunnar 

hópinn um staðhætti, örnefni, sögusagnir o.fl. Sigurjón Páll Ísaksson starfsmaður á 

Línuhönnun skráði eftir Gunnari og skrifaði greinargerð um það sem þar kom fram 

ásamt öðrum viðbótarupplýsingum. Greinargerð þessi: »Hlíðarendi í Fljótshlíð. 

Heimildasafn (Drög)« er birt sem fylgirit með skýrslunni. Niðurstaðan eftir 

skoðunarferðina var að sækja um styrk til forsætisráðuneytisins til að kanna svæðið 

með jarðsjá og að grafa könnunarholur. Ekki þarf að orðlengja það að ráðuneytið tók 

þessari bón vel og lagði fjármuni til verksins. Er forsætisráðuneytinu þakkað fyrir að 

skýrsla þessi lítur dagsins ljós en einnig öllum öðrum sem komu að verkinu. Svæðið 

sem til greina kom að leita á er nokkuð stórt og var niðurstaða málsins að skipta því 

niður í fjögur svæði og taka eitt svæði fyrir í einu. Að tillögu Jóns Böðvarssonar var 

ákveðið að byrja á að mæla svæðið norðan og austan við kirkjuna á Hlíðarenda, ásamt 

brekkunni sunnan undir kirkjunni og grafa prufuholur í framhaldi af því. 

Á vetrarsólstöðum 2001 var mælt yfir svæðið ofan við kirkjuna og grafin ein 

prufuhola og á sumarsólstöðum 2002 var farið í seinni hluta mælinganna. Þá var mæld 

brekkan sunnan undir kirkjunni og svæði þar sunnan við. Einnig var mælt svæði 

vestan við kirkjugarðinn, sem var viðbót frá fyrri áætlunum. Í ágúst-október 2002 

voru síðan grafnar þrjár prufuholur til viðbótar. 

Þau Friðrika Marteinsdóttir og Jón Haukur Steingrímsson á Línuhönnun, sáu um 

jarðsjármælingar og úrvinnslu þeirra, en Bjarni F. Einarsson um uppgröft. Ýmsir 

heimamenn voru okkur innan handar við rannsóknina og þökkum við þeim öllum. 

Enginn nefndur, enginn gleymdur. 
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Mynd 1.  Skoðunarferð að Hlíðarenda 7. október 2001. 

Frá vinstri: Guðmundur Ágústsson, Árni Björn Jónasson, Jón Böðvarsson, Tryggvi Sigurbjarnarson, 

Gunnar Helgason, Hafsteinn Sæmundsson og Sigurjón Páll Ísaksson. Hópurinn skoðar rústir gömlu 

bæjarhúsanna, sem faðir Gunnars Helgasonar byggði. Hér sést gaflhlaðið úr fjósinu.  

2 MARKMIÐ RANNSÓKNARINNAR 

Markmið rannsóknanna var að kanna hvort og hvar fornleifar/rústir frá söguöld kynnu 

að leynast á svæðinu, einkum á hinu svokallaða Skálastæði austan við gamla bæjar-

hólinn, norðaustur af núverandi kirkju. Einnig var ákveðið að kanna útbreiðslu fornra 

mannvistarleifa á fleiri stöðum, t.d. neðan við núverandi bæjarhús, þar sem sáust 

hringform á loftmynd. Þessum markmiðum var leitast við að ná með 

jarðsjármælingum og prufuholugreftri. 

Ýmsar getgátur hafa verið uppi í seinni tíð um hvar fornar minjar leyndust á 

svæðinu. Á seinni árum hefur svæðið norðaustan við kirkjuna, öðrum fremur dregið 

að sér athygli manna sem líklegt skálastæði Gunnars á Hlíðarenda. Einnig hefur verið 

bent á hól nokkurn í bæjargilinu sem sumir hafa talið geta verið fornan haug, en Jón 

Böðvarsson hafði áhuga á að athuga hvort þar væri e.t.v. ruslahaugur.  

Ákveðið var að byrja á því að kanna hvort þessar getgátur ættu við einhver rök að 

styðjast. 

Ekki var farið út í ítarlegar rannsóknir á rituðum heimildum um staðinn, fyrir 

uppgröftinn, en bent skal á bók Jóns Skagans, Saga Hlíðarenda í Fljótshlíð, sem út 

kom árið 1973. Einnig skal bent á fylgiritið með þessari skýrslu.  
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3 JARÐSJÁRMÆLINGAR 

3.1 JARÐSJÁ 

Jarðsjármæling er jarðeðlisfræðileg aðferð til samfelldrar kortlagningar á jarðlögum. 

Tæknin byggist á því að rafsegulbylgjur eru sendar ofan í jörðina frá einu loftneti og 

tekið á móti endurvarpsbylgjum með öðru loftneti. Breytileg rafsvörun og rafleiðni 

efnis framkallar endurvarpið og má þannig greina jarðlög og óreglur í þeim. Helstu 

kostir jarðsjármælingar eru að það fást samfelld snið eftir mælileiðinni. Mæling 

veldur ekki röskun á landi. Hægt er að komast yfir stór svæði á tiltölulega skömmum 

tíma. 

 

 

Mynd 2.  Jarðsjáin með 100 MHz loftnetum á sleða. 

Aftast er veghjól sem mælir lengd sniðsins og stýrir því hversu þétt er mælt.  Stjórntækin og 

rafhlaðan eru í bakpokanum sem stjórnandinn Friðrika Marteinsdóttir ber á bakinu.  Myndin 

er tekin sunnan undir kirkjunni á Hlíðarenda.  Kirkjugarðshornið t.v. 

 

Á Hlíðarenda var mælt með 100 MHz loftnetum. Bilið milli loftnetanna var 1,0 m og 

var mælt með 0,2 m millibili eftir mælilínunni. Í fyrri mælingaferðinni var mælt upp 

og niður hlíðina fyrir ofan kirkjuna og voru hafðir 4 m milli mælilína. Þéttleiki 

mælilína var valinn með hliðsjón af því að hugsanlegt mannvirki, sem væri nálægt  

15 m á lengd, kæmi þá fram í tveimur til þremur sniðum. Mældar voru alls 14 

mælilínur eða samtals rétt tæpir 1000 m af jarðsjársniðum. Í seinni mælingaferðinni 

var ekki gert ráð fyrir að þekja heilu svæðin heldur fá hugmynd um aðstæður á 

hverjum stað. Því var ekki mælt eins þétt og í fyrri ferðinni. Á mynd 3 er loftmynd af 
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mælisvæðinu og eru allar jarðsjármælilínurnar færðar inn á myndina. Skalinn á 

jarðsjársniðunum er tímaskali, þ.e. endurvarpstími bylgjunnar. Við útreikninga á 

eiginlegu dýpi er síðan ýmist stuðst við mælingar á útbreiðsluhraða rafsegulbylgna í 

jarðlögunum, kvarðanir á dýpi í borholum eða gryfjum, eða fyrri reynslu af 

sambærilegum svæðum. 

 

Mynd 3.  Yfirlitsmynd af rannsóknarsvæðinu sem sýnir jarðsjármælilínurnar. 

Loftmynd: Landmælingar Íslands 1989. 

 

3.2 NIÐURSTÖÐUR JARÐSJÁRMÆLINGA 

3.2.1 Svæði 1 

Í fyrsta áfanga var austasti hlutinn af gamla bæjarhólnum og svæðið norðan og austan 

við kirkjuna mælt, þ.e. snið Y100-Y152 (mynd 3). Á efri hluta mælisvæðisins, þar 

sem meðal annars hafa verið uppi getgátur um hugsanlega staðsetningu á skála 

Gunnars, reyndist vera mjög grunnt á fast og lítið að sjá í jarðsjársniðunum. Neðar í 

sniðunum, nær kirkjunni, er jarðvegur mun þykkari og meira um að vera í 

jarðsjársniðunum. Á þessu svæði er mikið af óreglulegu endurkasti sem bendir til að 

jarðlögin séu hreyfð og ekki náttúrulega byggð upp. Við bæjarhólinn eru nokkrar 

kynslóðir af mannvirkjum eins og vænta má og sjá má á túnakorti frá 1919, mynd 4. 

Vatnslögn sem lögð var úr læknum að gömlu húsunum kemur m.a. mjög greinilega 

fram í sniðunum. Erfitt er að greina milli annarra mannvirkja og þyrfti fornleifa-

fræðingur að grafa í gegnum bæjarhólinn til að segja til um aldur hvers lags fyrir sig. 

Það er mikil og tímafrek vinna og rúmast ekki í þessum verkhluta.  
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Mynd 4.  Túnakort af Hlíðarenda frá 1919. 

 

Á svæði 1 kom víða í ljós endurvarp sem er einkennandi fyrir veggbrot, stóra steina, 

lagnir, sprungur í klöpp og stalla í klöpp. Við þess háttar aðstæður myndast endurvarp 

sem teiknast út eins og samhverf parabóla á jarðsjársniðið. Við leit að veggbrotum er 

til dæmis leitað að þannig merkjum sem mynda samfellu á milli mælisniða. Fyrir utan 

vatnslögnina mynduðu þessi merki ekki það samfelldar línur að hægt væri að fullyrða 

eitthvað út frá þeim. En eins og áður hefur komið fram er svæðið mikið raskað og því 

geta eldri rústir verið skemmdar af yngri mannvirkjum. Á mynd 5 eru merktir staðir 

þar sem parabólu endurvarp sást í jarðsjársniðunum.  
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Mynd 5.  Svæði 1, norðan og austan við kirkjuna.  

Inn á myndina er merkt hvar parabóluendurvarp greindist frá veggbrotum, lögnum og slíku. 

Loftmynd: Landmælingar Íslands 1989. 
 

3.2.2 Svæði 2 

Í seinni mælingaferðinni voru meðal annars mæld fjögur snið yfir brekkuna sunnan 

undir kirkjunni. Í þeim jarðsjársniðum kemur fram mikil lagskipting í hlíðinni með 

talsvert mismunandi halla, sérstaklega ofan til. Bendir þetta til að hlíðin sé talsvert 

röskuð og að efni hafi verið bætt ofan á náttúrulegt landslag. Enda er ljóst að bílastæði 

hefur verið ýtt yfir norðausturhorn á svæði sem merkt er sem kirkjugarður á 

túnakortinu frá 1919, og enn frekari röskun hefur eflaust átt sér stað á þessu svæði. 
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Mynd 6.  Svæði 2, jarðsjársnið k0-0.  Lagskipting í brekkunni sunnan við kirkjuna. 

Hæðarleiðrétting sniðsins ónákvæm, prufuhola 2 er skammt frá sniðinu.  

 

3.2.3 Svæði 3 

Í bæjargilinu skammt sunnan við kirkjuna er hóll sem sumir hafa kallað Sámshaug. 

Jón Böðvarsson hafði áhuga á að vita hvort hóllinn gæti mögulega verið ruslahaugur. 

Mæld voru þrjú snið yfir hólinn og tvö þeirra látin ná upp í brekkuna austan lækjar ef 

möguleiki væri á því að bærinn hefði staðið þeim megin. 
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Mynd 7.  Svæði 3, jarðsjársnið H10-30. 

Hæðarleiðrétting sniðsins ágiskuð, prufuhola 3 er vinstra megin við hápunkt.  

 

Hóllinn kemur að sjálfsögðu greinilega fram á sniðunum og virðist lagskiptingin vera 

nokkurn veginn lárétt neðan til í hólnum en ofan á leggjast lög með meiri halla og frá 

þeim lögum kemur skálaga endurvarp í sniðið. Efst leggjast svo lög yfir með heldur 

minni halla. Bröttu lögin í miðjunni gætu vel verið manngerð. Skálaga endurkastið 

sem sést út frá hólnum er sambærilegt við endurkast frá stökum steinum líkt og sést 

víða á svæði 1. Í hlíðinni austan lækjarins er nokkuð regluleg lagskipting og ekkert 

sérstakt sem dregur að sér athygli. En bent skal á að einungis tvö snið voru mæld upp 

hlíðina og útilokar það því ekki að eitthvað geti verið þar austar. 
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3.2.4 Svæði 4 

Á loftmynd sem tekin var fyrir Landmælingar Íslands 1964 má greina tvo hringi efst í 

túninu vestan kirkjugarðsins og neðan íbúðarhúss sem þar stendur. Hringir þessir sjást 

ekki í landinu a.m.k. ekki við venjulegar aðstæður. 

 

Mynd 8.  Svæði 4, sjá má móta fyrir hringjum  vestan við kirkjugarðinn. 

Loftmynd LMÍ 1964. 

 

Ákveðið var að bæta mælingu yfir þessa hringi inn í áætlunina. Mæld voru fjögur snið 

yfir hringina, þrjú N-S og eitt A-V eins og sjá má á mynd 3. Í ljós kom mjög 

athyglisvert endurkast sem sker sig frá lagskiptum yfirborðsjarðlögum og dýpri 

jarðlögum. Í miðju minni hringsins kemur fram áberandi lægð sem síðan er fyllt upp í 

með nokkurn vegin láréttum lögum. Þá kemur lagskipt bunga og tvær aðrar lægðir 37 

- 38 m neðar í túninu, sem einnig er fyllt upp í með láréttum lögum. 

 

 
Mynd 9.  Jarðsjársnið HR30. 

Byrjað var að mæla vestan við efri enda íbúðarhússins (vinstri endi sniðsins) og endað niðri á túni 

(hægri endi sniðs). 
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4 PRUFUHOLUR 

4.1 AÐFERÐ  

Ákveðið var að forðast gamla bæjarhólinn að sinni vegna þess hve flókið það er að 

fara niður úr honum í leit að minjum frá söguöld. Það verður þó að teljast líklegt að 

undir bæjarhólnum séu minjar frá fyrstu byggð á staðnum. 

Teknar voru stafrænar myndir, en litskyggnur aðeins í undantekningartilfellum. 

Ekki þótti ástæða til að teikna snið prufuholanna, þau voru hins vegar ljósmynduð og 

kemur sú einfalda jarðlagaskipan sem þar er vel í ljós á myndunum. Gjóskulög voru 

að mestu leyti afar ógreinileg og aðeins í prufuholu 4 var hægt að áætla aldur þeirra. 

 

 

Mynd 10.  Loftmynd af Hlíðarenda með staðsetningu prufuhola og einstakra örnefna. 

 Loftmynd: Landmælingar Íslands 1989.  Breytingar BFE. 
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4.2 PRUFUHOLA 1 

Holan var grafin á hinu svokallaða »Skálastæði«, norðaustan við kirkjuna. Stærð 

holunnar var 1 x 1 m/0,25 m3. Staðsetning hennar var undir barði norðaustur af gamla 

bæjarhólnum, skammt frá áberandi steini. Nákvæm hnit holunnar skv. landskerfinu 

voru: X 453293.4 Y 358379.1 Z 184.01.  Við holuna mátti sjá garðsbrot sem 

heimamenn telja að séu leifar af húsveggjum. 

Undir grasrótinni, og jafnvel í henni, komu í ljós smábrot af brenndum beinum. 

Voru þau aðalega í lagi sem virtist vera úr grófum vikri og möl. Lag þetta var ca. 10-

15 sm þykkt. Aðeins einn viðarkolamoli fannst efst í þessu lagi. Holan var 0,25 m 

djúp og neðst var komið niður á sprungna sandsteinshellu. Engir munir fundust og 

engin sýni voru tekin. 

Lagið með brenndu beinunum er túlkað sem minjar um kálgarð, en lagið minnti 

mjög á lag sem undirritaður skoðaði við eyðibýlin Gamla-Sel í Landssveit og 

Fífilbrekku í Ásahreppi í Rangárvallasýslu. (Bjarni F. Einarsson 1999 og 2000).  

Hlíðarendi var þekktur fyrir mikla garðrækt snemma (Ingólfur Guðnason 1998: 

148-150. Jón Skagan 1973:93-94). Gísli Magnússon, Vísi Gísli, sem þar bjó á árunum 

1653 - 1686, var frumkvöðull í garðrækt á Íslandi og reyndi m.a. að rækta bygg, rúg, 

hör, hamp, káltegundir, ertur, rófur, salat og kúmen á Hlíðarenda. Hann sýndi einnig 

ákveðna tilburði til að hefja skóg- og kartöflurækt, en það gekk þó ekki eftir.  

4.3 PRUFUHOLA 2 

Stærð holunnar var 1 x 1 m/0,68 m3. Staðsetning hennar var mæld út frá SA-horni 

kirkjunnar. Fyrst var mæld 10 m löng vegalengd til suðurs og þá 15 m til austurs. Þar 

var SV-horn holunnar. Holan var sett í jarðsjármælilínu K0-10. Mesta dýpt holunnar 

var 1,23 m. Fyrst var öll holan grafin niður um 0,3 m, þá var 0,5 m breitt svæði í 

vesturhluta hennar grafið niður í 0,9 m dýpt og að endingu var 0,5 x 0,5 m blettur í 

NV - horni holunnar grafinn niður í 1,23 m. 

Á 0,4 m dýpi fannst lítið glerbrot (ungt rúðugler) og 2-3 sm undir því kom í ljós 

öskuhaugur. Í haugnum voru viðarkol, aska, sót og einstaka brennd og óbrennd bein. 

Hin óbrenndu bein voru mjög fúin og ekki hægt að taka þau til greiningar. Lagið 

(öskuhaugurinn) var mislitt og skellótt og raunar mörg illsundurgreinanleg lög. Ekki 

tókst að grafa niður á dautt (þ.e. óraskað). Vatn (grunnvatn vegna nálægðar við 

lækinn) var farið að renna í holuna þegar hún var fullgrafin. 

Engir gripir fundust í holunni aðrir en glerbrotið (ekki tekið til handargagns) og 

engin gjóskulög greinanleg. 

 

                                                      
1  Aðrar prufuholur voru ekki mældar inn með þessari nákvæmni, en það kemur vart að sök. 
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Mynd 11.  Yfirlit yfir svæðið við prufuholu 2. 

Holan var í hvarfi við brekkuna, í lækjardraginu neðan við dráttavélina. Ljósm. BFE. 

 

 

 
 

Mynd 12.  Snið prufuholu 2. 

Sjá má hvernig öskuhaugurinn (þar sem línan hefur verið dregin) hallar niður á við eða til suðurs. 

Ljósm. BFE. 
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4.4 PRUFUHOLA 3 

Stærð holunnar var 1 x 0,55 m/0,60 m3. Hún var grafin í hól austan megin í 

lækjardragi (bæjarlækurinn), skammt suðaustur af kirkjugarðinum. Hóllinn hefur 

stundum verið nefndur Sámshaugur í seinni tíð og þá gefið í skyn að þarna kunni 

Sámur, hundur Gunnars, að vera dysjaður. 

 

 
Mynd 13.  Hóllinn í lækjarskorningnum sem prufuhola 3 var grafin í. 

Holan var sett þar sem lítilsháttar rof var í hólinn við efstu brún hans. Ljósm. BFE. 

 
Holan var staðsett norðan við efstu brún hólsins þannig að suðurbrún hennar var 

efsti hluti hólsins. Holan er rétt norðan við skurðpunkta jarðsjármælilína H10-30, H3 

og H2a. 

Mesta dýpt holunnar var ca. 1,2 m (allar dýptartölur miðaðar við suður- og efri 

brún holunnar). Skilinn var eftir dálítill stallur vestast í holunni. 

Á ca. 0,5 m dýpi fór að verða vart við viðarkol og agnir brenndra beinflísa. Á 0,8 

m dýpi komu í ljós skellur úr sóti, ösku og viðarkolum. Þessar skellur hljóta að vera 

útkast úr eldstæði eða eldstæðum. Á sama dýpi voru einnig nokkrir hraunmolar (gjall) 

sem þó er ekki að finna á svæðinu. Þegar komið var neðst í mannvistarlagið var mun 

meira af viðarkolum þar en annarstaðar í laginu. Lagið var 0,36 - 0,4 m á þykkt. 

Undir mannvistarlaginu var 0,1 - 0,2 m þykkt áfokslag og þar undir tvö áberandi 

sandkennd gjóskulög. Undir þeim voru nokkur gjósku- og áfokslög á víxl. 

Rétt ofan við miðju mannvistarlagsins fundust tvö bein sem tekin voru til 

handargagns. Reyndust þau vera úr kind/geit (ovis/capra), annarsvegar, Distal joint, 
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humerus (neðri liður upphandleggs, olnbogi) og hinsvegar Prox. joint, ulna (efri liður 

framhandleggs, olnbogi).2 Beinin voru úr sömu skepnunni. 

Hóllin er því náttúrulegur að upplagi en í hann hefur verið kastað ösku úr 

eldstæðum. Austan við hólinn, þar sem nú er tún, heitir Eldhústunga. Hugsanlega má 

rekja þangað tilurð mannvistarlagsins í hólnum, þó að aðrir möguleikar komi til 

greina. Hóllinn er ekki dys hunds eða manns. 

 

 
Mynd 14.  Snið prufuholu 3. 

Sjá má bein úr kind/geit t.v. í sniðinu. Lína hefur verið dregin á milli lagskila og við neðri línuna er 

mest af viðarkolum.  Ljósm. BFE. 

 

4.5 PRUFUHOLA 4 

Stærð holunnar/prufuskurðarins var 1,2 x 8,2m /22,14 m3. Holan var grafin u.þ.b. 12,5 

m suður af SV - horni gamla bæjarhússins sem þarna stendur, eða í jarðsjármælingar-

línu HR20. Mesta dýpt hennar var 2,40 m. Fyrst var 1 m2 hola grafinn niður á 1 m, en 

þá var aðeins nyrðri helmingur hennar grafin niður á 1,7 m dýpt og að lokum vestur 

hluti þessa hlutar niður á 2,07 m. þessi fyrsti áfangi holunnar var 18 m suður af 

húsinu. 

Undir grasrótinni komu strax í ljós agnarsmáar flísar úr viðarkolum. Voru þær afar 

fáar niður á ca. 0,88 m dýpi (færri en 5), en þá fóru heldur fleiri viðarkolamolar að 

koma í ljós, auk brenndra og óbrenndra beina. Ekki er þó beinlínis hægt að tala um 

mannvistarlag, heldur áfokslag sem í hefur blásið viðarkol, móaska og einstaka 

beinflísar frá bæjarstæðinu sem er nokkru ofar og austar. 

                                                      
2  Beinin eru greind af Kristjáni Mímissyni, Fornleifafræðistofunni. 
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Ákveðið var að stækka prufuholuna og grafa sunnan og norðan við hana til að 

skera nánar úr um hvort torfflyksur neðst í holunni kynnu að vera leifar af torfvegg. 

Ef lagskiptin í skurðinum eru tekin saman þá eru þau svohljóðandi: 

0 - 0,8 m:  Brúnt áfokslag með einstaka viðarkolamolum og brenndum beinum, annars 

mjög tíðindalaust.  0,8 m: Svört gjóska sem gæti verið Katla 1500.  0,8 - 1,23 m: 

Aftur brúnt áfokslag, en þó aðeins ljósara og rauðara. Einstaka viðarkolamolar og 

brennd bein.  1,23 - 1,65 m: Dekkra brúnt áfokslag ríkara af viðarkolum og brenndum 

beinum, auk lífrænna leifa (feitara lag). Efst í þessu lagi voru móöskuslettur og undir 

þeim ágerðust ummerki um mannvist og héldust þau niður á meint landnámslag neðst 

í skurðinum.  1,65 - 1,85 m: Torfveggur. Lítilfjörlegur torfveggur sem ekki er úr húsi 

og er ekki eiginlegur túngarður. Veggurinn var ca. 18 m suður af íbúðarhúsinu og 

aðeins 1 - 1,5 m breiður og 0,1 - 0,26 m hár eða þykkur.  1,85 m: Landnámslagið (þ), 

tvílitt, ljóst og dökkt. Lagið var mjög slitrótt og greinilega raskað. Sýni var tekið úr 

laginu. Engir gripir fundust í holunni og beinum ekki safnað (of smá eða morkin). 

 

 
 

Mynd 15.  Yfirlit yfir svæðið þar sem prufuhola 4 var grafin. 

Bungan fyrir miðri mynd var talin geta geymt mannvirki og holan var grafin dálítið fyrir ofan hana. 

Ljósm. BFE. 

 
Ástæða þess að grafið var á þessum stað er að á loftmynd mátti grilla í hringlaga 

form og þúst inni í því. Jarðsjármæling sýndi ennig vísbendingu um að þarna kynnu 

að leynast veggir á ca. 2 m dýpi. Ekki er hægt að skera úr um hvers kyns mannvirki 

þarna kann að hafa staðið, annað en að það hefur ekki verið hús og ekki venjulegur 

túngarður. 
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Mynd 16.  Snið prufuholu 4, 1. áfangi. 

Dregin hefur verið lína á lagskilum. Svarta samfellda lagið er ógreint gjóskulag.  Ljósm. BFE. 

 

 
 

Mynd 17. Neðst í prufuholu 4 var þessi óhrjálegi veggur.  Ljósm. BFE. 
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Mynd 18.  Þúfurnar sem ekki mátti slá. 

Greinileg dæld er í þúfunni nær. Ljósm. BFE. 

 

4.6 ÝMSAR ATHUGANIR 

Í skoðunarferðinni 7. október 2001 vakti Gunnar Helgason máls á því, að þegar Þverá 

braut úr bökkunum neðan við bæinn komu í ljós beinahrúgur. Nánar var litið á staðinn 

af því tilefni. Í barði niður við brekkurótina þar sem lítillega var farið að blása, mátti 

sjá í einu sárinu, nálægt læknum, bein (mannvistarlag?) á ca. 1 m dýpi. Í framhaldi af 

því var spurst fyrir um örnefni á þessu svæði (sjá myndir 10 og 19). Kom í ljós að 

svæðið austan við hólinn sem prufuhola 3 var grafin í, heitir Eldhústunga eins og að 

framan greinir. Þar niður af heitir Beinarófa, en hún nær niður að gamla þjóðveginum 

sem liggur neðarlega í brekkunni.  

Fyrir nokkrum áratugum, þegar túnið var sléttað, var ýtt jarðvegi niður brekkuna 

og fundust þar bein. Er sagt að þau hafi verið mannabein. Þetta hefur ekki fengist 

staðfest og ekki víst hvað um beinin varð.  

Neðan við gamla þjóðveginn, eða á milli hans og barðsins í brekkurótinni, eru 

þúfur, tvær eða þrjár (sjá forsíðumynd og mynd 10, 18 og 19). Þessar þúfur mátti ekki 

slá og mun Ingvar Þórðarson bóndi á Rauðuskriðum, tengdasonur Helga Erlendssonar 

á Hlíðarenda, hafa talið að í þessum þúfum hafi hvílt menn. Ein þessara þúfna minnir 

mjög á haug og í henni miðri er dæld. 
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4.7 NIÐURSTAÐA ÚR PRUFUHOLUGREFTRI 

Niðurstaða rannsóknarinnar er að ólíklegt er að hús hafi staðið í Skálastæðinu 

svokallaða, þar sem prufuhola 1 var grafin og líklega ekki heldur austan við kirkjuna 

þar sem prufuhola 2 var grafin. 

Hóllinn í Bæjargilinu, þar sem prufuhola 3 var grafin, er að mestu leyti 

náttúrulegur, en efst á honum er þó mannvistarlag. Ofan á því er svo aftur áfok. 

Hóllinn er ekki dys. 

Ýmislegt bendir til þess að svæðið austan megin við bæjarlækinn, neðarlega, kunni 

að geyma margt forvitnilegt. 

Í prufuholu 4 voru mannvistarlög nær alla leið frá grasrót niður á ca. 2 m dýpi, eða 

niður að meintu landnámslagi sem féll 871 - 872. Ummerki um mannvist urðu tíðari 

eftir því sem neðar dró í holunni. Um holuna miðja, ca. 18 m suður af íbúðarhúsinu, 

var ógreinilegur torfveggur sem er ekki hluti af húsi né túngarði.  
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5 SAMANTEKT  

Það finnast mannvistarleifar af einhverju tagi í öllum prufuholunum, sem er að mörgu 

leyti eðlilegt þar sem um gamalt höfuðból er að ræða. Jarðsjársniðin sýna einnig ýmis 

ummerki mannvistar vítt og breitt um rannsóknarsvæðið. 

Hugmyndir um hugsanlegt bæjarstæði suðaustur frá kirkjunni ganga tæplega upp. 

Þar finnst öskuhaugur en engin ummerki um gólf eða hús í prufuholu. Á 

jarðsjársniðum af þessu svæði sjást möguleg mannvistarlög en engin örugg merki um 

vegghleðslur eða slíkt. 

Almennar hugmyndir um bæjar- eða skálastæði norð-norðaustan við kirkjuna geta 

vart staðist vegna aðstæðna. Þar er of grunnt á fasta móbergsklöpp, sbr. prufuholu 1. 

Á því svæði sést hins vegar á nokkrum stöðum svokallað parabóluendurvarp á 

jarðsjársniðum, sem getur komið frá sprungu eða stalli í klöpp, veggbroti, stórum 

steinum eða lögnum. Í þessari rannsókn var ekki hægt að tengja slík merki saman að 

öðru leyti en því, að vatnslögnin heim að bænum er mjög greinileg. 

Haugur í Bæjargilinu neðan við kirkjuna, af sumum kallaður Sámshaugur: Í efri 

hluta hólsins fanst mannvistarlag sem er líklegast leifar af öskuhaug. Það staðfestir 

fyrri hugmyndir um að þarna hafi verið öskuhaugur frá fornri tíð. Á jarðsjársniðunum 

sést skálaga endurvarp sem bendir til þess að þar sé eitthvað grafið niður. 

Hringirnir vestan við kirkjugarðinn: Svæðið er fyrst og fremst áhugvert út frá þeim 

formum sem sáust á loftmyndinni. Því var bætt við jarðsjármælingu á því svæði. 

Jarðsjársniðin sýna jarðvegsfyllingar í lægðum. Lítilfjörleg vegghleðsla úr torfi fannst 

djúpt í prufuholu 4. 

Eins og fram kemur í inngangi er svæðið sem mælt var, eitt af fjórum sem til 

greina komu. Hefur því aðeins hluti af hinum fornu byggingarleifum verið kannaður, 

þó að farið hafi verið nokkuð út fyrir hið áætlaða svæði. Er allnokkurt verk því enn 

óunnið.  
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Mynd 19.  Hlíðarendi.  A merkir beinafund 2001.  B er blettur sem ekki mátti slá (álagablettur). 

Horft til norðurs.  Ljósm.: BFE. 
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