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Abstract 
 
Egilsstadir and Fell Municipal District Heating Utility (HEF) hired Rannveig Þórhallsdóttir, an 
archaeologist at company Sagnabrunnur to do a archaeological registration on the plowing 
route for an optical fibre in Fljótsdalshérað. This project has the registration nr. 2223. The 
whole project has two working-phases and has been divided into nine areas. In phase one 
archaeological registration will be done in the plowing area at: 1) Eiðaþinghá, 2) Vellir to 
Grímsá, 3) Skriðdalur and 4) Efri Jökuldalur. In phase two: 5) Jökulsárhlíð, 6) Hróarstunga, 7) 
Hjaltastaðaþinghá, 8) Innstu Fell and 9) Vellir from Grímsá.  
 
This report is about Efri-Jökuldalur. The route of the plowing path for the optical fibre is mainly 
close to the road. Five archaeological remains were found on the route of the optical fibre in 
either 15 m distance (protected archaeological remains) or 100 m distance (sanctioned 
archaeological remains) in Efri-Jökuldalur. A permission was sought from the Cultural 
Heritage Agency of Iceland to go within the 100 m distance of the sanctioned archaeological 
remains. It is advised that archaeologist should be inspecting the execution of the plowing route 
in Eiríksstaðir and Aðalból. In one case the plowing route was moved to the other side of the 
road to protect archaeological remains. 
The Cultural Heritage Agency of Iceland will decide on a sufficient preservation of the 
archaeological remains, according to the Icelandic Heritage Law Nr. 80/2012. 

Inngangur 
 
Að beiðni Hitaveitu Egilsstaða og Fella var starfsmaður Sagnabrunns ehf., Rannveig 
Þórhallsdóttir, fornleifafræðingur, ráðin til að fornleifaskrá leið ljósleiðara á Héraði. Við verkið 
vann einnig Skarphéðinn Smári Þórhallsson, landfræðingur hjá Logg ehf. Fulltrúi verkkaupa 
var Aðalsteinn Þórhallsson. Verkið fékk verkefnanúmerið 2223 hjá Minjastofnun.  
Samkvæmt 16. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 skal skráning á fornleifum, húsum og 
mannvirkjum fara fram áður en hafist er handa við plægingu raf-,vatns- og fjarskiptalagna. 
Tilgangur fornleifaskráningarinnar var að kanna skv. þeim lögum heimildir um fornleifar á 
lagnaleiðinni, ásamt því að skoða lagnaleiðina á vettvangi til að meta eins nákvæmlega og unnt 
er hvort fornleifar sjáist á yfirborði eða gætu leynst undir sverði. Í upphafi verks var gróf áætlun 
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lagnaleiðar frá Eflu (sjá mynd 1) kynnt fyrir Smára og Rannveigu, sem ákváðu í kjölfarið 
nákvæma útfærslu á lagnaleiðinni á vettvangi, með það að markmiði að vernda fornleifar. 
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  Mynd 1. Gróf áætlun plægingarleiðar ljósleiðara í Efri-Jökuldal frá EFLU.  
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Leið ljósleiðara 
 
Um er að ræða stórt ljósleiðaraplægingarverkefni sem unnið er í tveimur áföngum og innan 
þeirra er verkinu skipt í níu verkhluta.  Í fyrsta áfanganum er fornleifaskráð leið ljósleiðara að 
1) Eiðaþinghá, 2) Völlum að Grímsá, 3) Skriðdal og 4) Efri Jökuldal.  
Í seinni áfanganum er fornleifaskráð leið ljósleiðara að 5) Jökulsárhlíð, 6) Hróarstungu, 7) 
Hjaltastaðaþinghá, 8) Innstu Fell og 9) Völlum innan Grímsár. 
 
Leið ljósleiðarans sem nú er til skráningar er í Efri-Jökuldalur. Ljósleiðarinn verður tengdur í 
Efri Jökuldalinn frá Merki til Aðalbóls. Í upphafi verksins var gert ráð fyrir að ljósleiðarinn 
myndi liggja að bæjunum Merki, Hákonarstöðum, Klausturseli, Grund, Eiríksstöðum og 
Eiríksstaðakirkju, Brú, Vaðbrekku og Aðalbóli. Við athugun kom í ljós að þegar var búið að 
leggja ljósleiðara um bæjarstæðið að Hákonarstöðum og Klaustursseli og því lá fyrir að það 
myndi ekki þurfa að raska jarðvegi við lagningu ljósleiðara að þeim bæjum í þessu verki. 

Skráningin 
 
Í lögum um menningarminjar 
nr. 80/2012 eru allar fornleifar 
friðaðar og sumar friðlýstar. 
Þeim má enginn, hvorki 
landeigandi, framkvæmdaaðili 
né nokkur annar spilla, granda 
né úr stað færa, nema með leyfi 
Minjastofnunar Íslands (21. 
gr.). Því eru allar þær fornleifar 
á könnunarsvæðinu sem og 
annars staðar og eru eldri en 
100 ára, friðaðar skv. lögunum. 
Friðlýstum fornleifum fylgir 
100 m friðhelgt svæði út frá 
ystu sýnilegu mörkum þeirra 
skv. 22. gr. Um friðaðar 
fornleifar er 15 m friðhelgað 
svæði umleikis samkvæmt 
sömu grein. Sú hefð hefur þó 
komist á að fara ekki of nálægt 
fornleifum og taka tillit til eðlis 
þeirra og þarfa. 
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Mynd 2. Fornleifar sem eru innan 15 m marka friðaðra fornleifa og 100 m marka 
friðlýstra fornleifa á lagnaleiðinni í Efri-Jökuldal.  
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Þær fornleifaskráningar sem búið er að vinna á svæðinu eru: 
- Adolf Friðriksson (ritstj.). (2001). „Fornleifakönnun vegna fyrirhugaðrar virkjunar 

við Kárahnjúka“. Reykjavík, Fornleifastofnun Íslands. FS135a-00061.  
- Indriði Skarphéðinsson. (2019). „Fornleifaskráning í landi Grundar á Efri-Jökuldal 

vegna nýs deiliskipulags“. Fornleifafræðistofan.  
- Hjörleifur Guttormsson. (2018). Upphérað og öræfin suður af. Ferðafélag Íslands. 
- Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1999). „Menningarminjar í Jökuldals- 

og Hlíðarhreppi í Norður-Múlasýslu, Svæðisskráning.“ Fornleifastofnun Íslands, 
FS080-98089. Reykjavík.  

- Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1998). „Menningarminjar á 
Fljótsdalshéraði og í Borgarfirði eystra. Greinargerð um svæðisskráningu.“ 
Fornleifastofnun Íslands. FS072-98081. Reykjavík. 

- Sveinbjörn Rafnsson. (1990). Byggðaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum. 
Reykjavík.  

 
Í Sveitir og jarðir í Múlaþingi, Kumli og Haugfé og árbókum Ferðafélags Íslands var einnig að 
finna greinargóðar vísbendingar um fornleifar, sem og við skoðun á túnakortum, jarðabókum 
og örnefnaskrám.  
Smári og Rannveig fóru saman á vettvang í góðu veðri þann 26. júní 2020 og síðan aftur þann 
4. september 2020 þegar ákveðið var að færa lagnaleið í gamla veginn á milli Grundar og 
Hákonarstaða (vegurinn var lagður á árunum 1947-1950). Fornleifar voru mældar upp með 
Trimble Geo7X. Skoðuð voru 15 m mörk línulagnar sitthvoru megin við hana. Markmiðið með 
vettvangsvinnunni var að ræða við ábúendur á bæjunum og athuga með áhuga þeirra á að fá 
ljósleiðaratengingu; áætluð leið ljósleiðara var kynnt fyrir ábúendum, teknir voru niður punktar 
varðandi tillögur að breytingum á lagnaleið ef einhverjar voru og ábúendur jafnframt spurðir 
út í fornleifar á lagnaleiðinni. 
 
Merki 
Í jarðatali Johnsen er Merki talin hjáleiga frá Arnheiðarstöðum (Arneiðarstöðum). Um 1880 
byggði Björn Jónsson timburhús sem var 9x5 álnir í veggtótt og þiljuð hlið SV á hlað. Í 
Múlaþingi 24 er hægt að skoða teikningu af bænum sem Jón Gíslason gerði árið 1906.1  
Gert er ráð fyrir örbylgjusambandi við næsta bæ, Hákonarstaði (sjá umfjöllun aftast í skýrslu) 
og því verður fyrrnefndum minjum ekki raskað við lagningu ljósleiðara.  
 
Klaustursel 
Bæjarhóllinn að Klaustursseli er með minjanúmer NM-127-1. Býlin Klaustursel og Fossgerði 
voru um langan aldur ein jörð, en Klaustursel var eign Skriðuklausturs. Nafnið Klaustursel ber 
vott um selför frá Skriðuklaustri á fyrri hluta sextándu aldar. Árið 1703 var búið að bænum 
samkvæmt manntali. Árið 1906 var bærinn að Klausturseli rifinn og annar bær byggður sama 
haust. Síðan var byggt timburhús árið 1956 á Garðárbakka, aðeins ofar en þar sem gamli bærinn 
stóð.1  
Þar sem þegar hefur verið lögð lögn fyrir ljósleiðara að Klausturseli verður jarðvegi ekki 
raskað þar við þessar framkvæmdir. 
 

                                                
1 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 113; Ármann Halldórsson, 1973. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 
292-295; Hjörleifur Guttormsson, 2018. Upphérað og öræfin suður af. Árbók Ferðafélags Íslands, bls. 276-277.  
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Grund  
Bærinn að Grund (NM-120c) var byggður upp úr gamalli selstöðu eða beitarhúsum sem hétu 
Flatasel og voru partur úr Hákonarstöðum. Byggð er talin hafa hafist að Grund um 1850-1860. 
Jarðarinnar er hvorki getið í Jarðatali Johnsen 1847 né F‘61. Bærinn (NM-120c:001) stóð áður 
fyrr 20 m sunnar en núverandi íbúðarhús. Sléttað hefur verið úr bæjarstæðinu. Þar stóð þrískipt 
þiljuð þrepbaðstofa sem var 9x6 álnir.2  
Breyting var gerð á plægingarleið ljósleiðara og hún færð í gamla veginn sem er austan og 
neðan við aðalveg, nr. 923. Samkvæmt upplýsingum frá heimamanni var gamli vegurinn upp 
í Efri-Jökuldal lagður á árunum 1947-1950,3 en samkvæmt fornleifaskráningu Indriða 
Skarphéðinssonar árið 2019 fer gömul þjóðleið (minjanr. 31) norðan við vegstæðið að Grund.4 
Vísar hann þar í upplýsingar um gamla þjóðleið í örnefnaskrá og herforingjaráðskort frá 1933-
1934.   
 Leitað er eftir leyfi Minjastofnunar til að fá að plægja leið ljósleiðara í hluta vegarins frá 
1947-1950 á milli Hákonarstaða og Grundar í Efri-Jökuldal. Þó að það sé hugsanlegt að 
gömlu þjóðleiðina sé að finna undir veginum sem var lagður á árunum 1947-1950 má telja 
öruggt að efstu lög vegarins teljast ekki fornleifar og því ólíklegt að þjóðleiðin verði fyrir meira 
hnjaski en nú þegar er orðið. 
Að öðru leyti er ekki að sjá við skoðun á heimildum, loftmyndum og á vettvangi að fyrrnefndum 
minjum verði raskað við lagningu ljósleiðara.  
 
Eiríksstaðir og 
Eiríksstaðakirkja 
Getið er um Eiríksstaði í 
skjölum frá 1474 og 1493. 
Bærinn, frammihús úr 
timbri, byggð um 1900, 
stóðu þá 10 m sunnar en nú. 
Norðar stóð baðstofa sem var 
byggð fyrir 1900. Árið 1934 
var baðstofan rifin og 
portbyggð baðstofa reist á 
sama stað. Flutt var úr henni 
árið 1952.5 
Landamörk benda til þess að 
jörðin hafi verið byggð úr 
Brúarlandi en hún var eign 
Skriðuklausturs til 1674. 
Heimildir eru um túngarð úr 
torfi sem var hlaðinn á þorra (á árabilinu 1850-1860) og stóð enn árið 1974. 6 Friðlýstar 
fornminjar eru að Eiríksstöðum. Þar stendur „Fjárskaðasteinn“, stór jarðfastur steinn á 

                                                
2 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 77. 
3 Ragnar Sigvaldason á Hákonarstöðum, f. 1926, munnlegar heimildir.  
4 Indriði Skarphéðinsson, 2019. Fornleifaskráning í landi Grundar í Efri-Jökuldal vegna nýs deiliskipulags. 
Fornleifafræðistofan, bls. 3. 
5 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 80; Ármann Halldórsson, 1975. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 275-
278. 
6 Ármann Halldórsson, 1975. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 275-278. 

Mynd 3. Horft til SV yfir skráðar bæjarhól að Eiríksstöðum þar sem mannabein voru 
grafin upp árið 2001.  

 



 9 

Hólahorni utan við bæinn, með höggvinni áletrun: F. SKADIN M/1868 D. 15.19/0. PP.7 Pétur 
jökull klappaði letrið á hann til minningar um ægilega fjárskaða sem varð í byl 15.-19. október 
árið 1868. Bylurinn varð bæði mönnum og fé að tjóni.8 
Að sögn ábúanda að Eiríksstöðum fundust mannabein árið 2001 við vegagerð nálægt 
bæjarhólnum að Eiríksstöðum.9 Minjaverðirnir Guðný Zoëga og Sigurður Bergsteinsson grófu 
árið 2001 upp að Eiríksstöðum tvær fullorðinsgrafir og tvær barnagrafir og eru mannabein talin 
hafa fundist á svipuðum slóðum árið 1895.10 Talið er að bænhús hafi verið að Eiríksstöðum á 
miðöldum. Árið 1914 var sóknarkirkjan á Brú lögð niður og kirkjan að Eiríksstöðum reist í 
staðinn.11 Nústandandi Eiríksstaðakirkja, sem skráð er með byggingarárið 1913, var friðuð 
þann 1. janúar 1990 samkvæmt aldursákvæði 1. mgr. 36. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989. 12 
Bæjarhóllinn að Eiríksstöðum er talinn hafa staðið þar sem nú eru girt tún, sjá myndir 3 og 4. 
Bæjarhóllinn er um 20 x 10 m að stærð og liggur NA-SV. Hóllinn hefur verið rofinn vegna 
vegagerðar.   
Þar sem bæjarhóllinn hefur nú þegar verið rofinn með vegaframkvæmdum er lagt til að línan 
verði 3 m frá bæjarhólnum. Með hliðsjón af því að mannabein hafa fundist á því svæði sem 
áætlað er að leggja ljósleiðara er lagt til að minjavörður/fornleifafræðingur hafi eftirlit með 
plægingu á svæðinu hjá Eiríksstöðum.  

 

                                                
7 Ágúst Georgsson, Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar, 1990, bls. 41. 
8 Örnefnaskrá Eiríksstaða í Jökuldal, 1973. 
9 Morgunblaðið, 15. september 2001. „Hauskúpa fannst við bæjarrústir“.  
10 Morgunblaðið, 13. október 2001. „Fjórar grafir sem virðast úr kristni“.  
11 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 79; DI V, 748-749; DI VII, 198. 
12 Minjavefsjá Minjastofnunar: https://www.map.is/minjastofnun/# 
 

Mynd 4. Rofinn bæjarhóll að Eiríksstöðum merktur inn með rauðu.  
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Brú  
Jörðin Brú (minjanúmer NM-122a) er 
efsti bærinn í Jökuldal og er talin árið 
1974 vera önnur hin stærsta á landinu. 
Árið 1977 stóð gamli bærinn (NM-
122a:001) sem var reistur um 1900 úr 
torfi, grjóti og timbri. Búið var í honum til 
1951. Gamli bærinn sneri hlið að hlaði, 
baðstofan var portbyggð, alþiljuð 8x6 
álnir.13 Gamli bærinn stendur enn vestan 
við grafreit. Árið 1493 er skráð í máldaga 
Möðrudalskirkju á Fjalli að bænhús hafi 
staðið að Brú, síðast var messað þar árið 
1911. Brúarkapella (NM-122a:002) var 
rifin, moldinni jafnað um garðinn - grjót 
nýtt í fjárhús en hellur fluttar á klökkum í 
Eiríksstaði og notaðar í þök.14  
Árið 1988 fundust manna- og hrossabein við Brú 15 m ASA frá nýja íbúðarhúsinu þegar verið 
var að slétta fyrir bílastæði með jarðýtu. Guðrún Kristinsdóttir fornleifafræðingur og Páll 
Pálsson frá Aðalbóli fóru á vettvang og rannsökuðu kumlið. Mannabeinin fundust í hrúgu í 
tveimur holum og engir gripir fundust, en fáeinir naglar og trjáleifar. Gröfinni virtist hafa verið 
raskað á tímabilinu frá eftir 1365 og til 1477. Hildur Gestsdóttir greindi beinin og taldi þau vera 
úr karlmanni um fimmtugt eða eldri.15 Heimildir fundust um kláfferju (minjanúmer 
NM122a:011) þegar unnið var eftir fyrstu drögum af lagnaleiðinni. Ekki var hægt að sjá 
minjarnar á vettvangi.16 Lagnaleiðin var færð til og fer því ekki þar sem NM122a:011 var skráð 
í fyrri fornleifaskráningu. 
Ekki er hægt að sjá við skoðun á heimildum, loftmyndum og á vettvangi að fyrrnefndum minjum 
verði raskað við lagningu ljósleiðara.  
 
Vaðbrekka 
Nafn jarðarinnar finnst ekki í fornum heimildum. Samkvæmt örnefnaskrá er Hrafnkelsdalur 
talinn hafa lagst í eyði á síðari hluta 15. aldar vegna öskufalls. 17 Vaðbrekka (minjanúmer NM-
129 skv. eldri skráningu) var byggð sem nýbýli úr landi Valþjófsstaða 1770. Talið er að bærinn 
hafi áður heitið Mýri (út frá örnefninu Mýrarhjáleiga) eða Leikskálar (s.s. um getur í Hrafnkels 
sögu) til forna. Bæjarhóllinn er með minjanúmer NM-129:001. Að Vaðbrekku stóð torfbær 
sem var byggður árið 1896, þ.e. portbyggð baðstofa sem var 10x6 álnir. Bæjarlæknum var veitt 
eftir steinrennu í gegnum hlóðaeldhús. Baðstofan var rifin 1937. 18   

                                                
13 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 86; Ármann Halldórsson, 1973. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 278; 
Sveinbjörn Rafnsson, 1977, bls. 77.  
14 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 86; DI VII, 198; J. Johnsen. 1847, Jarðatal á Íslandi, Kaupmannahöfn; Ármann 
Halldórsson, 1973. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 278. 
15 Kristján Eldjárn, 2016. Kuml og haugfé úr heiðnum sið á Íslandi, Þjóðminjasafn Íslands o.fl., bls. 214-216. 
16 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 86; Ármann Halldórsson, 1973. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 278. 
17 Örnefnaskrá Vaðbrekku í Jökuldal, 1973. Líklega er átt þar við öskufall vegna eldgoss í Veiðivötnum árið 
1477.  
18 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 116-122; Ármann Halldórsson, 1973. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 
288-290; Örnefnaskrá Vaðbrekku í Jökuldal, 1973. 

Mynd 5. Skráðar fornleifar (NM122a:011) hjá vegstæðinu að Brú.  
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Í landi Vaðbrekku, inni í Skænudal (NM-129:021) fannst sverð (Þjms. 7758) árið 1897. 
Fundarstaðurinn er ekki nálægt plægingarleið ljósleiðara.19 Sunnan við bæjarlækinn að 
Vaðbrekku (NM-129:026), í Vaðbrekkutúni, þar sem kallað er Lágatún, eru rústir, beint fyrir 
neðan gamla íbúðarhúsið. Ein tóftin nær fram á rofabarð við bæjarlækinn og gerði Sveinbjörn 
Rafnsson gerði uppdrátt af þessum minjum árið 1978 og skoðaði þær á vettvangi. Við skoðun 
á rofabarði sá hann að gjóskulagið H 1158 var jafnfallið yfir rústinni og annað gjóskulag einnig 
(þunnt svart lag) þannig að hann taldi um mjög fornar rústir að ræða.20 Þegar loftmyndir af 
svæðinu er skoðaðar sést að rústirnar er í yfir 50 m fjarlægð frá vegstæði og því í tilhlýðilegri 
fjarlægð frá áætlaðri plægingarleið ljósleiðara. Örnefnið Reykjasel er í Vaðbrekkulandi. Árið 
1901 og 1975 fundust þar kven- og karlkuml frá víkingatíð, en þær minjar eru heldur ekki á 
lagnaleið ljósleiðara. 21 
Ekki er hægt að sjá við skoðun á heimildum, loftmyndum og á vettvangi að fyrrnefndum minjum 
verði raskað við lagningu ljósleiðara, enda liggur leiðin ljósleiðara að bænum utan í 
heimreið/vegstæði sem ætti að valda lágmarksraski. 
 
Aðalból 
Að Aðalbóli eru ýmsar merkar minjar. Jón Guðmundsson byggði vandað frammihús að 
Aðalbóli árið 1880 sem var 9x5 álnir og alþiljað. Árið 1898 eða 1899 endurbyggði Elías 
Jónsson vistlega og rúmgóða baðstofu að bænum. Páll Vigfússon reif síðan frammihúsið árið 
1939 og byggði úr henni skemmu. Árið 1946-1950 endurbyggði Páll Gíslason mestallan bæinn 
og útbjó í honum nútímalega íbúð úr timbri, texi og steypu, en þó með útveggi úr torfi á þrjá 
vegu. Páll hófst síðan handa við byggingu íbúðarhúss á tveimur hæðum árið 1958. Þegar grafið 
var fyrir því húsi var hvarvetna komið niður á fornar hleðslur.22  
 
Í landi Aðalbóls eru friðlýstar fornleifar:  
I)  
a) forn tóft, sem er góðan kipp utar en Faxahamar, á fögrum bala milli djúpra jarðfalla, um 80 
föðmum frá Hlíðinni.  
b) fornar haugsleifar, 70-80 föðmum utan við bæinn.  
c) „útibúr Hrafnkels“, forntóft ein, sem svo er kölluð, í túninu fyrir ofan bæinn.  
d) forn bæjarveggur, er sést að húsabaki, rétt fyrir ofan efsta hús bæjarins, sbr. Árb. 1893: 38-
42.  
e) rústir hins forna eyðibýlis Sámsstaða, í Glúmsstaðadal, norðaustan við ána. Sbr. Bruun 1928 
(með uppdrætti).   
II) tættur, skammt utan við svokallaða Faxamýri í Hrafnkelsdal og góðan spöl innan við 
Faxagil.  
III) 

a) tóftir fornbýlisins Laugarhúsa, á fögrum velli gegnt Aðalbóli. 
b) rústir Tobbhóls (Þorbjarnarhóls) á sama svæði, sbr. Kålund 1879-1882: 218-219; Árb. 

1893: 37; Bruun 1928: 173 (með uppdrætti). 23 

                                                
19 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 121; Sveinbjörn Rafnsson, 1990. Byggðaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum, 
bls. 28, Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1981. „Sverðið úr Hrafnkelsdal.“ Árbók hins íslenzka fornleifafræðifélags.  
20 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 122; Sveinbjörn Rafnsson, 1990. Byggðaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum, 
bls. 49.  
21 Örnefnaskrá Vaðbrekku í Jökuldal, 1973, Kristján Eldjárn, 2016. Kuml og haugfé úr heiðnum sið á Íslandi, 
Þjóðminjasafn Íslands o.fl., bls. 217-218. 
22 Ármann Halldórsson, 1973. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 290-291.  
23 Ágúst Georgsson, Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar, 1990, bls. 41. 
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Þrjár fornminjar að Aðalbóli eru nálægt plægingarleið ljósleiðara.  
 
2223-2. Friðlýstar fornminjar. Útibúr Hrafnkels. 
Norðaustan við nýja íbúðarhúsið á Aðalbóli hafa verið mældar inn einar friðlýstar fornminjar 
með minjanúmer 1780-4 (útibúr Hrafnkels – út frá gjóskulagagreiningu eru minjarnar eldri en 
1362 - hugsanlega eldri en 1158). 
 
2223-3. Friðaðar fornminjar. Fjós. 
Einnig hafa verið mældar inn minjar með minjanr. 1780-46 (fjós frá 19. eða 20. öld).  
 
2223-4. Friðlýstar fornminjar. Haugur Hrafnkels (skv. örnefnaskrá).24 
Í um 40 m fjarlægð norðan við veginn er haugur (1780-3), nú friðlýstar fornleifar, sem Sigurður 
Vigfússon gróf í árið 1890. Hann fann þar mannabein að því er virtist úr tveimur mönnum 
(karli og konu) og leifar af vefnaði og brenndum viði. Beinunum virtist hafa verið raskað. 25 
Vegurinn heim að Aðalbóli var bættur um 1970. Var þá gróðri ýtt ofan af allstóru svæði vestur 
af veginum upp með lækjarskorningi sem er norðan við bæinn. Heima við bæinn stóðu fjárhús 
með gömlu lagi og hlaða var við þau næst gilskorningum. Í flaginu norðan gilsins, í um 30 m 
fjarlægð norðan frá nyrsta horni fjárhúshlöðunnar var gjall og leifar eftir rauðablástur. Um 8 m 
norðar kom fram samfellt viðarkolagólflag og ofan á kolagólfskán var að finna lítilsháttar 
járngall. Ofan á gólfskánni var lag af 20-30 cm þykku lagi af hreyfðri mold blandað lítilsháttar 
viðarkolamolum. Ofan á sniðinu var Hekla 1158 og Öræfajökull 1362.26  
Óskað er eftir leyfi til að fara nær friðuðum minjum (nr.2223-2/1780-4) og friðlýstum minjum 
(nr.2223-4/1780-3) en sem nemur 100 m friðhelgunarsvæðis. Gætt verði að því að ekki verði 
plægt í minjarnar við lagningu ljósleiðara. Til að tryggja varðveislu minjanna er lagt til að 
friðlýstu minjarnar verði merktar á meðan á framkvæmdum stendur og að 
minjavörður/fornleifafræðingur hafi eftirlit með framkvæmdum. 
Þar sem fornar hleðslur hafa fundist við íbúðarhúsið þar sem áætlað er að setja inntak fyrir 
ljósleiðara er lagt til að minjavörður/fornleifafræðingur hafi einnig eftirlit með plægingu á 
svæðinu nálægt íbúðarhúsinu að Aðalbóli.  
 
 
 

                                                
24 Örnefnaskrá Aðalbóls, 1975.  
25 Minjavefsjá Minjastofnunar, www.map.is/minjastofnun/#; Sveinbjörn Rafnsson, Byggðaleifar í Hrafnkelsdal 
og á Brúardölum, 1990, bls. 54; Sigurður Vigfússon, „Rannsókn í Austfirðingafjórðungu 1890“, Árbók Hins 
íslenzka fornleifafélags, bls. 39-42; Kristján Eldjárn, 2016. Kuml og haugfé úr heiðnum sið á Íslandi, 
Þjóðminjasafn Íslands o.fl., bls. 216-217. 
26 Sveinbjörn Rafnsson, Byggðaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum, 1990, bls. 53-55.  
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Mynd 6. Tóft 1780-46 að Aðalbóli, fjós frá 19. eða 20. öld. 

Mynd 5. Friðlýstar og friðaðar fornleifar að Aðalbóli.  



 14 

Hákonarstaðir 
Jörðin er talin vera landnámsjörð Hákonar er nam dalinn vestan Jökulsár.  Jarðarinnar er einnig 
getið í Fljótsdæla sögu og í máldaga Möðrudalskirkju frá 1493 getur um bænhús að 
Hákonarstöðum, en þá var bærinn í Möðrudalssókn.27 Í Sveitir og jarðir í Múlaþingi getur um 
fjölda forna rústa að Hákonarstöðum. Þriggja metra vegghleðslur komu til að mynda í ljós 
þegar grafið var fyrir súrgryfju, þá fannst axarblað á um 3 m dýpi (nú glatað). Bæjarhóllinn að 
Hákonarstöðum (NM-120:001) er talinn vera 100 m norður af núverandi íbúðarhúsi. Árið 1911 
stóðu sjö hús að Hákonarstöðum með þilstöfnum fram á hlað. Baðstofan var alþiljuð 13x5 álnir, 
fjórskipt og sérlega vönduð, svo og önnur bæjarhús, 9x6 álnir. Baðstofan var rifin um 1970, 
hún stóð þá ófúin og stóðst hallarmál. Bænhúshóll (NM-120:002) stóð þar sem nýja 
íbúðarhúsið að Hákonarstöðum var reist, kirkjugarður var í kringum Bænhúshól.28 Samkvæmt 
örnefnaskrá var gamli bærinn skammt utan við íbúðarhúsið sem nú er (við ritun Sveita og jarða 
árið 1973). Á hlaði gamla bæjarins er Brunnhúshóll og Brunnur þar sem nú liggur þjóðvegur.29  
Þar sem það hefur nú þegar verið lögð lögn fyrir ljósleiðara að Hákonarstöðum verður 
jarðvegi ekki raskað þar við bæjarstæðið í þeim framkvæmdum sem eru nú undirbúnar. 
Ráðgert er að hafa örbylgjusamband á milli Merkis og Hákonarstaða. 

 

                                                
27 Ármann Halldórsson, 1973. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 295-297; J. Johnsen. 1847; Jarðatal á 
Íslandi, Kaupmannahöfn, bls. 359; Páll Pálsson, 1997. Múlaþing, 24, „Teikningar af bæjum í Jökuldal“.  
28 Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir, 1999. Menningarminjar í Jökuldals- og Hlíðarhreppi í Norður-
Múlasýslu. Svæðisskráning, bls. 71; Ármann Halldórsson, 1975. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 268-
269; Íslenskt fornbréfasafn DI VII, 189.  
29 Örnefnaskrá Hákonarstaða í Jökuldal, 1973. 

Mynd 7. Hákonarstaðarétt. Drónamynd: Skarphéðinn Smári Þórhallsson.  
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Hákonarstaðarétt  
Á lokametrum fornleifaskráningarinnar var ákveðið að færa plægingarleið ljósleiðara á milli 
Grundar og Hákonarstaða af vegi nr. 923 í gamla veginn (lagður á árunum 1947-1950) sem er 
um 150 m sunnan og neðan við malbikaða hringveginn. Á þeim slóðum var skráð 
Hákonarstaðarétt: 
 
2223-5. Friðaðar fornminjar. Hákonarstaðarétt. 
Í landi Hákonarstaða er steinhlaðin fjárrétt sem er að verða 100 ára, byggð árið 1921 eða 1922 
af Aðalsteini Jónssyni og öðrum hvorum bræðrum hans; Birni eða Helga Jónssyni. Eigendur 
dilkanna sáu síðan um að hlaða réttina að innan. Grjótið var tekið í melunum fyrir ofan réttina.30 
Réttin er 80 x 42 m. Hún skiptist í hring og að því er virðist tíu dilka, en hluti réttarinnar er 
ógreinileg til NA.   

Niðurstaða 
 

 
 
Fimm fornleifar fundust í námunda við leið ljósleiðara sem áætlað er að plægja í Efri-Jökuldal.  
Tvær fornleifar, friðlýstar fornleifar, töldust í hæsta minja- og varðveisluflokki (einkunn 9) 
(2223-2 og 2223-4). Tvær fornleifar voru metnar með talsvert minja- og varðveislugildi 
(einkunn 6) (2223-1 og 2223-5) og einar fornleifar voru metnar með lítið minja- og 
varðveislugildi (einkunn 3) (2223-3).  
 
Hjá Aðalbóli liggur plægingarleið  ljósleiðara innan 100 m friðhelgs svæðis friðlýstra fornleifa. 
Er óskað eftir leyfi Minjastofnunar til fá að leggja ljósleiðara innan þessara marka, en að öðru 
leyti lagt til að merkja minjar á vettvangi og að gætt verði að því að valda ekki raski á minjum. 
Þar að auki er gert ráð fyrir að framkvæmdareftirlit verði viðhaft við plægingu að Eiríksstöðum 
(2223-1) og Aðalbóli (2223-3 og 2223-4). Í einu tilfelli er gert ráð fyrir að nægjanleg 
                                                
30 Ragnar Sigvaldason á Hákonarstöðum, f. 1926, munnlegar heimildir.  

Nr. Teg. F
j. 

Hættu
mat 

Hætta Ástand Aldur Minja
gildi 

Varðv
eislugi
ldi 

Friðlý
st? 

Mótvægisaðgerðir ÍSNET 
hnit 

2223-1 Nr. 1  
Bæjarhóll þar 
sem mannabein 
hafa fundist að 
Eiríksstöðum 

1 Framkv. Talsver
ð 

Hóllinn er 
rofinn en 
greinanlegur 
á yfirborði. 

870-
1500 

Talsve
rt (6) 

Talsve
rt (6) 

Nei Framkvæmdareftirlit. 667443, 
518486 

2223-2 Nr. 2.  
Friðlýstar 
fornminjar að 
Aðalbóli. 

1 Framkv. Engin Greinanleg 870-
1500 

Mikið 
(9) 

Mikið 
(9) 

Já Framkvæmdareftirlit. 
Merkja minjar. 

661521, 
506425 

2223-3 Nr. 3.  
Friðaðar 
fornleifar að 
Aðalbóli. Fjós.  

1 Framkv. Engin Greinanleg 19. eða 
20. öldin 

Lítið(
3) 

Lítið 
(3) 

Nei Fara sunnan við veg. 6615367, 
506417 

2223-4 Nr. 4.  
Friðlýstar 
fornleifar að 
Aðalbóli. 

1 Framkv. Engin Vel 
greinanleg 

870-
1500 

Mikið 
(9) 

Mikið 
(9) 

Já Framkvæmdareftirlit. 
Merkja minjar. 

661594, 
506542 

2223-5 Nr. 5.  
Friðaðar 
fornminjar. 
Hákonarstaðar
étt. 

1 Framkv. Engin Vel 
greinanleg 

1921 
eða 
1922 

Talsve
rt (6) 

Talsve
rt (6) 

Nei Fara sunnan við gamla 
veginn.  

674532,  
525075 
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mótvægisaðgerð sé að færa línulögnina sunnan við veg, fjær friðuðu tóftunum að Aðalbóli 
(2223-3).  
Að auki benda heimildir til þess að undir vegi frá 1947-1950 hjá Grund sé gömul þjóðleið, en 
þar sem yngri vegur hefur verið lagður yfir hana hefur leiðin nú þegar orðið fyrir hnjaski. Því 
er óskað eftir leyfi til að nýta yngri veginn sem hluta af plægingarleið fyrir ljósleiðara.  
 
Bent er á að allar minjar sem eru eldri en 100 ára eru friðaðar og þeim fylgir 15 m 
friðhelgunarsvæði út frá ystu mörkum þeirra. Þegar ekki er hægt að tryggja öryggi fornleifa 
eða þær þarf að fjarlægja vegna fyrirhugaðra framkvæmda þarf að grípa til mótvægisaðgerða. 
Slíkar aðgerðir geta verið allt frá breyttri áætlun um framkvæmdir sem taka tillit til fornleifa 
(1. kostur), nákvæmri GPS staðsetningu og ljósmyndun, að nákvæmri fornleifarannsókn, s.s. 
könnunarskurðum. Þá er tekinn þverskurður í gegnum minjarnar, snið teiknað og ljósmyndað 
og gjóskulaga leitað til að aldursgreina eftir atvikum. Leita þarf leyfis Minjastofnunar Íslands 
í öllum tilfellum og stofnunin ákveður umfangið og setur þá skilmála sem henni kann að þykja 
nauðsynleg. Varast ber að nýta svæðin í kringum fornleifar sem geymslustaði eða brautir fyrir 
vélar og tæki, eða efnisgeymslur af hverju tagi nema að leyfi Minjastofnunar Íslands komi til 
með eða án skilmála sem stofnunin kann að setja.  
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