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Forsíðumyndin sýnir snið í skurði sem grafinn var hornrétt á lagnarskurðinn
(aðalskurðinn) í þeim tilgangi að skoða þykkt gjóskuknnar frá 1104 og yfirborðið fyrir
gosið. (Horft mót N. Ljósm. BFE 2017).
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Vegna jarðrasks í námundan við hinar
friðlýstu minjar Sámsstaða 1, sem fór í
eyði á 12. öld gerði Minjastofnun
Íslands það að kröfu að svonefnt
framkvæmdaeftirlit yrði viðhaft á
meðan á greftri stæði í kringum
Sámsstaði. Ástæðan var í fyrsta lagi
sú að friðlýstum fornleifum fylgir
100 m friðhelgt svæði út frá ystu
mörkum fornleifanna2 og í öðru lagi
vegna þess að við rannsóknir á
Sámstöðum, sem gerðar voru í lok
19. aldar fundust vísbendingar um
byggingar vestan eða norðvestan við
aðal bæjarhúsin3 og aftur árið 1967
rétt áður en að framkvæmdir við
virkjunina hófust. Við síðasttöldu
könnunina fundust steinar og gjall á
afmörkuðum stöðum sunnan og
vestan við bæjarhúsin (sjá mynd 1).4
Gjall á afmörkuðum stöðum getur
verið vísbending um smiðju og
steinar geta verið vísbending um
mannvirki.
Hið fyrirhugaða jarðrask var gert
vegna þess að leggja átti raflínu í
jörðu neðan við hrygginn sem
Sámsstaðir standa á og aðeins var
framkvæmdaeftirlit viðhaft þegar
komið var inn á hið friðhelga svæði í
kringum fornleifarnar. Skurðurinn lá
rétt sunnan við malarveg sem þarna
er þar til komið var í beygjuna en þá
þveraði hann veginn (sjá mynd 4) og
fylgdi svo hryggnum í átt að
stöðvarhúsi Búrfellsvirkjunar. Fór
eftirlitið fram dagana 16. - 18.
1

Fornleifaskrá 1990:73
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Lög um menningarminjar.
Sveinbjörn Rafnsson 1977:53.
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Sami 1977:43-55-56.

Mynd 1. Teikning Gísla Gestssonar frá 1967 af
Sámstöðum og umhverfi. (Sveinbjörn Rafnsson
1977:55).

Mynd 2. Sniðið í þverskurðinum. (Horft mót NA.
Ljósm. BFE 2017).
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nóvember síðast-liðin.
Talsvert frost var og
heiður himinn. Aðstæður
til ljósmyndatöku voru
s l æ m a r. T v o f y r s t u
dagana voru stillur, en
síðasta daginn blés
lítillega sem gerði
kuldann en verri, en þá
var skurður grafinn þvert
á aðalskurðinn sem leggja
átti raflínuna í, ljósmyndir teknar og GPS Mynd 3. Aðalskurðurinn til suðausturs. Eins og sjá má er hvíta
mælingar gerðar. Hnit á gjóskulagið frá 1104 mjög þykkt alveg að beygjunni. Neðst í
má sjá upphaflegt yfirborð fyrir gosið 1103. (Horft
miðju þversniðs (mynd 2) þverskurðinum
mót SA. Ljósm. BFE 2017).
voru E 459308 N 400339
(mælt með litlu handtæki,
skekkja 3 m). Einnig voru
útlínur skurðarins mældar
inn með Trimble
handtæki og niðurstaðan
send Minjastofnun
Íslands.
Þar sem beygjan á
veginum byrjar austarlega
á veginum var mjög
þykkt gráhvítt gjóskulag
(H 1104, sjá mynd 3) og
ekki þurfti að grafa í Mynd 4. Aðalskurðurinn til norðurs. Sjá má yngri rafmagnslínur
g e g n u m þ a ð v e g n a sem lágu í gjóskulaginu frá 1104. Handan rafmagnslínanna sést
þykkt gjóskulagið hélt áfram fyrir hrygginn (á hægri hönd).
raflínunnar. Hélst þetta hvar
Svæðið neðst á myndinni var kannað og fyllt í það aftur til að
lag nær jafnþykkt alla leið umferð gæti legið um svæðið. Var það eins og annarsstaðar á þeim
f y r i r h r y g g i n n s e m myndum sem hér birtast. (Horft mót N. Ljósm. BFE 2017).
Sámstaðir standa á og
aldrei var farið niður úr því vegna raflínunnar. Hvergi vottaði fyrir fornleifum,
hleðslugrjóti né gjalli í aðalskurðinum, ekki heldur utan við hið friðlýsta
svæði. Því var ákveðið að grafa þverskurð á þennan skurð og fara alla leið
niður úr gjóskulaginu til að freista þess að finna yfirborðið sem gjóskan hafði
lagst yfir í Heklugosinu 1104 og þar með hugsanlegar vísbendingar um
mannvistarlög eða mannvirki. Þessi síðast taldi skurður var 3,7 m langur, 1,60
m breiður (eins og aðalskurðurinn) og 3,23 m djúpur.
Efsta lagið var 0,64 m og skiftist í tvennt. Efst var hreift lag (malarvegur)
um 40 sm á þykkt og undir því áfoks- og moldarag. Neðarlega í því neðra var
um 1 sm breið hvít gjóskurönd sem gæti verið úr Heklu 1158. Ekkert fannst í
þessum lögum. Níu sentimetrum undir hinu meinta H 1158-lagi var svo
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gjóskulagið frá Heklu 1104 og reyndist það vera 1,85 m á þykkt. Undir því
kom svo yfirborðið eins og það var fyrir gosið 1104 (sjá mynd 2).
Þegar komið var niður á hið gamla yfirborð tók grunnvatn að streyma í
skurðinn og þegar yfir lauk var það um 10 - 20 sm djúpt.
Engar vísbendingar um mannvist fundust við eða nálægt hinu forna
yfirborði.
Þessi mikla þykkt á gjóskunni frá 1104 bendir eindregið til þess að grjót
það og gjall sem fannst árið 1967 sé ekki upprunnið á staðnum eða svæðinu
sem var rannsakað, því ekki getur það hafa skriðið upp í gegnum gjóskuna frá
1104. Því er líklegt að það hafi skriðið niður af hryggnum þar sem bæjarhúsin
standa. Þar uppi á hryggnum voru aðstæður aðrar en í hvilftinni neðan við
hann og uppblástur nokkur, líklega mismikill í tíma, eins og fundir nokkurra
gripa á yfirborði sýna, en á milli bæjarhúsa og fjóssins fannst snældusnúður úr
blýi í lok 19. aldar5 og smálíkneski úr sama efni einhverntímann fyrir 1962 6.
Einnig kemur til greina að steinarnir og gjallið hafi komið frá hólnum
vestan við malarveginn eða að teikningin frá 1967 sem sýnir staðsetningu
steinanna og gjallsins sé of ónákvæmt til að skera úr um nákvæma legu þeirra.
Vitað er að undir bæjarhúsunum á Sámstöðum var mannvirki nokkuð eldra
en þau7, hugsanlega frá landnámsöld. Í því fannst járngjall („járngjallskaka“).8 Þaðan gæti gjallið sem sást árið 1967 hafa komið?
Búseta á staðnum hefur að líkum verið í allt að 300 ár og hús úr torfi (og
grjóti) entust stutt og því nokkuð ljóst að fjöldi húsa sem nú er þekktur á
staðnum er ekki mælikvarði á heildarfjölda húsa sem þarna hafa verið byggð
og staðið á þeim tíma sem búseta hélst á staðnum. Því er allur varinn góður.
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