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Inngangur 

Þessi stutta skýrsla gerir grein fyrir óvæntum fundi mannabeina á fyrrum kirkjustaðnum 

Höfða í Höfðahverfi í Grýtubakkahreppi í júlí 2012. Enginn eiginleg rannsókn fór fram á 

svæðinu og er því hér aðeins um að ræða samantekt á helstu upplýsingum um beinafundinn. 

Tilgangurinn með ritun skýrslunnar er að tryggja að það sé skráð að á staðnum séu fornminjar 

í mikilli hættu og að nauðsynlegt er fyrir Minjastofnun Íslands að bregðast við með viðeigandi 

hætti og hefja samstarf við ábúendur á jörðinni um vernd þeirra. 
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Beinafundur á Höfða í Höfðaströnd 

Staðsetning minjanna 

 

Höfði er bóndabær í Höfðahverfi við 

Eyjafjörð, Grýtbakkahreppi í Suður-

Þingeyjarsýslu ekki langt frá Grenivík 

(Mynd 1). Á bænum er nú stundaður 

umfangsmikill nautgripabúskapur og 

reglulega er farið í framkvæmdir á 

svæðinu tengt búskapnum. Þekktur er 

kirkjugarður og kirkjustæði á staðnum 

sem nú er staðsett milli tveggja stærstu 

útihúsanna á staðnum en á Mynd 7 má 

glöggt sjá hversu nálægt kirkjugarðurinn er útihúsunum á bænum. 

 

Staðsetning kirkjugarðsins fengin af 

loftmynd á vef Landmælinga Íslands 

er: Gráður og mínútur : 65°54,9331'N 

18°9,8070'W Gráður : 65,915553 ; -

18,163451 ISN93 : 538.109 ; 602.331. 

 

 

 

  Mynd 2: Höfði á Höfðaströnd, bláa merkið er staðsett nokkurn 

vegin þar sem kirkjugarðurinn er. Loftmynd tekin af Google 

Maps. 

Mynd 1: Kort af Íslandi sem sýnir staðsetningu Höfða í 

Höfðahverfi við Eyjafjörð. Tekið af Google Maps. 
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Stutt ágrip af sögu Höfða jarðarinnar 

Höfði er landnámsjörð og nam Þengill Mjögsiglandi land í Höfðahverfi og bjó í Höfða 

samkvæmt Landnámabók („Landnámabók (Sturlubók)“, e.d.). Getið er um skálann í Höfða í 

Þórðarsögu og sagt að hann hafi verið byggður af Þórði hreða þjóðsmið á 10. öld (Hannes 

Pétursson, 1978, bls. 117). 

Kirkja var í Höfða frá 14. öld fram til 1866 (Sveinn Níelsson, 1869, bls. 189–190). 

Höfða- og Grýtubakkasóknir voru sameinaðar og ný kirkja reist á Grenivík 1887 

(„Grenivíkurkirkja“, e.d.). Í vísitasíubréfi frá 1480 eða fyrr er getið um heimsókn í Höfða 

(Hið íslenzka bókmenntafjelag, 1900, bls. 301–302). 

Merkur gripur úr kirkjunni í Höfða er varðveittur á Þjóðminjasafninu, altarisklæði sem 

sýnir krossfestinguna og er getið í úttekt frá 1665 (safnnúmer 10886) (Lilja Árnadóttir, 2012). 

Á Þjóðminjasafninu er einnig varðveitt skírnarfat úr messing (safnnúmer 8528) sem talið er 

koma úr kirkjunni í Höfða, það barst safninu árið 1922. 

Þekkt er einnig sagan um Þórdísi úr álfheimum sem presturinn í Höfða dró úr hafi en 

hún sendi nautgripi á land eftir nokkra dvöl í Höfða og er nautgripakynið í Höfða sagt sérlega 

gott („Þórdís úr álfheimum“, e.d.). 

Til eru nokkrar örnefnaskrár um Höfða jörðina en lítið er getið um minjar tengdar 

kirkjunni. Í örnefnaskrá Ara Gíslasonar segir: „Hesthúshóll (86) er rétt við bæinn. Kirkjuhóll 

(87) er rétt suður af Hesthúshól. Syðst í honum er Kirkjutóft (88); þar er gamall kirkjugarður.“ 

(bls. 6). Í athugasemdum og viðbótum við örnefnaskrána skráðum eftir Sverrir Guðmundssyni 

á Lómatjörn og Ásmundi Kristinssyni í Höfða í janúar 1989 segir: „25. Á Kirkjuhóli (87) stóð 

kirkja.“ (bls. 4). Af þessu má ráða að einhvern tíman hafi verið sýnileg rúst kirkju á svæðinu 

en höfundur varð ekki var við hana en leitaði reyndar ekki sérstaklega að henni. Aðrar 

örnefnaskrár Höfða geta ekki um kirkjuna eða kirkjugarðinn. 

Eldri loftmyndir frá Landmælingum Íslands voru allar teknar úr of mikilli hæð til að 

koma að gagni og engar byggingar voru merktar inn á túnakort Höfða. Ekkert er fjallað 

sérstaklega um kirkjuna eða kirkjugarðinn í Höfða í Jarðabók Árna og Páls (Árni Magnússon, 

1988). Fornleifaskráning hefur ekki farið fram á jörðinni.  

Að sögn þeirra sem rætt var við hefur áður verið komið niður á líkkistur úr 

kirkjugarðinum við lagningu vatnslagna, líklega vestan við núverandi mörk kirkjugarðisins, 

fyrir einhverjum árum. Við framkvæmdir við fjósið á bænum fyrir einhverjum árum komu að 

sögn einnig upp mannabein. Þessir fundir virðast ekki vera skráðir hjá Minjastofnun Íslands 

eða Þjóðminjasafni Íslands samkvæmt einfaldri eftirgrennslan höfundar enda óvíst að tilkynnt 
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hafi verið um þá á sínum tíma. Höfundur fékk að heyra nokkrar sögur um að bein, mannabein 

og jafnvel kistur hafi komið í ljós við framkvæmdir á jörðinni en þær voru flestar nokkuð 

óljósar og ekki gafst tækifæri til að ræða málið við ábúendur. 

Ljóst er að Höfði er jörð með mikla og merka sögu og líklegt að þar sé mikið af 

áhugaverðum fornminjum. Á Höfða er nú nokkuð stórt bú og eru þar bæði hestar og stórt fjós. 

Í ljósi þess hve mikil landbúnaðarstarfsemi er á svæðinu og staðsetningu helstu bygginga á 

bænum miðað við fornleifar er ljóst að ábúendur geta varla stundað neinar framkvæmdir á 

svæðinu án þess að koma niður á fornleifar. 

 

Beinafundurinn 

Ættarmót Höfðaættar var haldið á Höfða 20.-22. júlí 2012. Í tilefni ættarmótsins og þess að 

120 ár voru frá fæðingu Sigrúnar Jóhannesdóttur (f. 18. júlí 1892), ættmóður núverandi 

Höfðaættar, var farið í að hreinsa ofan af legsteini í kirkjugarðinum og setja upp nýja girðingu 

umhverfis hann. Einfaldir tréstaurar voru settir upp „umhverfis“ kirkjugarðinn með bor og var 

því allt rask í lágmarki við framkvæmdina. Við staurana voru hraukar af jarðvegi og þar sem 

þurrt hafði verið í nokkurn tíma var auðvelt að sjá í þeim bein og fleiri bein fundust við smá 

rót í lausum jarðvegi á yfirborði. Ég áttaði mig strax á því að um væri að ræða mannabein þar 

sem fyrsta beinið sem ég fann var stórt og heillegt brot úr hauskúpu fullorðins einstaklings. 

Ég gekk þá í kringum girðinguna og hirti þau bein sem sýnileg voru á yfirborði á hverjum 

stað. Ljóst er að nokkrum mismunandi gröfum hefur verið raskað við framkvæmdina þar sem 

bæðu fundust bein úr fullorðnum einstakling og ungabarni. Ég hafði strax samband við 

Minjavörð Norðurlands eystra, Sigurð Bergsteinsson, sem samþykkti að ég safnaði beinunum 

saman og afhenti honum daginn eftir á Akureyri. Enginn eiginleg rannsókn fór fram á 

svæðinu og er því hér aðeins um að ræða samantekt á helstu upplýsingum um beinafundinn. 

Ekki var haft samband við yfirvöld vegna uppsetningar á girðingunni og virtust 

heimamenn ekki vita að starfandi væri minjavörður fyrir svæðið sem hefði starfsstöð á 

Akureyri sem þeim bæri að ráðfæra sig við vegna framkvæmda sem mögulega kynnu að raska 

fornminjum. 

Vitað er að kirkjugarðurinn er mun stærri en það svæði sem girðingin afmarkar nú 

enda eru til sagnir um að mannabein hafi fundist einhverja tugi metra frá núverandi mörkum 

garðisins þegar grafið var fyrir vatnslögn á svæðinu. Sagt er að þá hafi ekki verið hreyft við 

þeim kistum sem þá var komið niður á en vatnslögnin lögð yfir lokin. Yfirborðið innan 

griðingarinnar er nú að mestu slétt og stendur nokkuð hærra en umhverfið. Ekki er hægt að sjá 
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móta fyrir grunni kirkjunnar uppi á hólnum en gamall legsteinn er innan girðingarinnar 

nokkurn veginn fyrir miðju. 

Af þeim beinum sem komu upp við uppsetningu girðingarinnar er greinilegt er að 

varðveisla á beinum í kirkjugarðinum á Höfða er afar góð og væri staðurinn að því leiti 

ákjósanlegur til frekari fornleifarannsókna. 

 

Beinin 

 

Mynd 3: Nokkur brot úr höfðukúpu fullorðinar manneskju og hælbein úr manni, varðveisla beinanna er með besta 

móti. Mynd tekin 21. júlí 2012. Ljósmyndari Sigríður Rósa Kristinsdóttir. 

Beinin fundust í moldarhaugum þar sem jarðvegur sem komið hafði upp við uppsetningu 

áðurnefndra tréstaura. Við austurhlið garðsins fundust nokkur brot úr höfuðkúpu fullorðins 

einstaklings (sjá Mynd 3, Mynd 4 og Mynd 5). Við vesturhlið garðisins fannst herðablað úr 

ungbarni, brot úr mjaðmagrind og lærleggur ásamt nokkrum viðarkolabrotum (sjá Mynd 6 og 

Mynd 7). Við stólpa í suðvesturhorni garðsins fannst sköflungur úr kind og brot úr rifbeini 

líklega úr nautgrip eða hesti. Almennt varðveitast bein úr ungbörnum illa í jörð og má af því 

sjá að varðveisla í kirkjugarðinum á Höfða er væntanlega óvenjulega góð. 



Mannabeinafundur í Höfða í Höfðahverfi 21. júlí 2012  Albína Hulda Pálsdóttir 

9 

 

Þeim beinum sem sjá mátti á yfirborði var safnað saman og þau afhent Sigurði 

Bergsteinssyni Minjaverði Norðurlands eystra 22. júlí 2012. Þau höfðu ekki verið afhent 

Þjóðminjasafni Íslands til varðveislu eða skráð í Sarp 10. júní 2013. 

 

Mynd 4: Fundarstaður höfuðkúpubrotanna í lausum jarðvegi austan við girðinguna. 

Horft til vesturs. Mynd tekin 21. júlí 2013. Ljósmyndari Albína Hulda Pálsdóttir.  
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Mynd 5: Nokkur brot úr höfuðkúpu fullorðins einstaklings sem fundust austan við nýuppsetta 

griðingu umhverfis kirkjugarðinn í Höfða. Brot úr höfuðkúpu, sum nokkuð stór og hælbein. Mynd 

tekin 21. júlí 2013. Ljósmyndari Albína Hulda Pálsdóttir.  

 

Mynd 6: Hér fundust þrjú bein úr ungabarni ásamt viðarkolum. Horft til norðausturs. Mynd tekin 

21. júlí 2013. Ljósmyndari Albína Hulda Pálsdóttir.  
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Mynd 7: Nærmynd af ungabarnsbeinunum. Herðablað, líklega hluti úr mjaðmagrind og lærleggur. 
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Legsteinninn í kirkjugarðinum á Höfða 

 

Mynd 8: Legsteinninn í kirkjugarðinum í Höfða í Höfðahverfi. Horft til vesturs. Mynd tekin 21. júlí 2013. 

Ljósmyndari Albína Hulda Pálsdóttir 

Í því sem eftir er af kirkjugarðinum er afar veglegur legsteinn reyndar mjög illa máður (Mynd 

8). Erfitt er að greina áletrunina en hún er að því er virðist á latínu og hráefnið í legsteininn 

virðist vera innflutt. Höfundur hafði samband við Gunnar Bollason hjá Minjastofnun Íslands 

sem best þekkir til minningarmarka á Íslandi og þekkti hann ekki til steinsins. 
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Mynd 9: Legsteinninn fyrir miðri mynd, hér sést greinilega hve stór steinninn er og staðsetning hans innan 

girðingarinnar sem sett var upp sumarið 2012. Séra Bolli Pétur Bollason prestur á Grenivík er að flytja stutta tölu. 

Horft til vesturs. Mynd tekin 21. júlí 2013. Ljósmyndari Albína Hulda Pálsdóttir.  

 

Niðurstaða 

Nauðsynlegt er að skoða sérstaklega fornleifar á jörðinni Höfða í Höfðahverfi enda eru þær í 

mikilli hættu vegna nálægðar við athafnasvæði vegna landbúnaðar á jörðinni. Af þeim beinum 

sem fundust á yfirborði þann 21. júlí 2012 má álykta að varðveisla beina úr mönnum og 

dýrum á svæðinu sé mjög góð sem jafnframt eykur líkur á að varveisla annarra lífrænna minja 

sé góð. Fornleifum á svæðinu hefur þegar verið mikið raskað en með samvinnu 

Minjastofnunar Íslands og ábúenda mætti minnka þann skaða sem minjarnar verða fyrir í 

framtíðinni án þess að það hafi mikil neikvæð áhrif á landbúnaðarstarfsemi á jörðinni. 
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