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Mynd 1. Nærmynd af hvalbeini sem lá yfir brunninum og komið var niður á við uppgröft. 

Aðdragandi 
Miðvikudaginn 28. júní hringdi Sigurður Steinsson rafvirki á Lóranstöðinni á Gufuskálum á 

Snæfellsnesi til Þjóðminjasafnsins og greindi frá því, að svonefndur Írskrabrunnur, sem sagnir 

voru um að þar hefði verið á svæðinu, væri fundinn. Skýrði Sigurður frá því, að oft hefði 

verið reynt að finna þennan brunn, en án árangurs þar til nú. Tildrögin voru þau, að tveir 

gamlir brottfluttir Sandarar voru í heimsókn á æskustöðvunum og fóru um umhverfið til að 

rifja upp sögu og minningar. Þetta voru þeir Sæmundur Magnússon frá Ásgarði á Hellissandi, 

dóttursonur Elínborgar síðustu húsfreyjunnar á Gufuskálum og Ólafur Elímundarson, 

sagnfræðingur frá Dvergasteini á Hellissandi. Sæmundur hafði oft dvalist hjá Elinborgu 

ömmu sinni á Gufuskálum á æskuárum sínum. Eftir að Sæmundur hafði sýnt Ólafi hvar 

brunnsins væri að leita gengu þeir um svæði Lóranstöðvarinnar á leið til dvalarstaðar síns á 

Hellissandi. Þar hittu þeir konur við málningarvinnu og spjölluðu þeir við þær og nefndu m.a. 

að þeir hefðu verið við Írskabrunn. Leið svo af nóttin. Þegar mætt var til vinnu á 

Lóranstöðinninni morguninn eftir spurðu karlarnir konurnar hverjir það hefðu verið sem voru 

að snússast kringum þær kvöldið áður. Kom þá allt í ljós um Írskabrunn. Karlarnir hlupu til og 

náðu í ferðalangana þar sem þeir voru að búa sig til brottferðar. Var haldið að brunnstæðinu 

sem er á vel grónu svæði drjúgan spöl vestur af gamla bæjarstæðinu á Gufuskálum. Benti 

Sæmundur á ákveðin stað og sagði að þar undir væri Írskri brunnur. Grófu Sigurður Steinsson 

og Cyrus Daneliusson þar niður, og komu niður á hvalbein mikið, sem samkvæmt sögninni 

átti að vera yfir brunninum. Hættu þeir þá greftri og tilkynntu um fundinn, eins og áður er 

komið fram. Bað ég þá að bíða með frekari uppgröft, þar til ég gæti kannað þetta mál betur.  

Þann 4. júlí fór ég svo að Gufuskálum til að rannsaka staðinn og ætlaði jafnframt að skrá 

friðlýstar minjar á svæðinu og kanna ástand þeirra. Þar hitti ég Sigurð og Skúla 

Alexandersson, alþingismann, sem hafði mikinn áhuga á málinu. Lagði Skúli til að 

brunnurinn væri grafinn upp og rannsakaður þá þegar. Leist mér í fyrstu fremur illa á þá 

hugmynd, vegna þess hve mikið verk ég taldi að það væri, og að ég hefði ekki nægilega 

mikinn tíma til að taka að mér slíkan uppgröft. Þegar ég fann hins vegar hve mikill áhugi 
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heimamanna var fyrir að þetta yrði gert þótti mér þó rétt að verða við beiðninni. Tók Skúli að 

sér að skipuleggja sveit manna til að aðstoða við uppgröftinn. Brunnurinn er friðlýstur eins og 

öll önnur mannvirki sem tilheyra hinni fornu verstöð að Gufuskálum. 

 

Írskrabrunnur (3706-8) 
 

 
Mynd 2. Uppgröftur Írskrabrunns. Komið hefur verið niður á fyrstu þrepin og hvalbein er yfir 

brunninum þar sem hann dýpkar niður. Á myndinni má þekkja Steinar Agnarsson en aðrir eru 

óþekktir. 

Uppgröftur hófst á brunninum um morguninn 5. júlí. Komin var hópur frá bæjarvinnunni 

á Hellisandi og Rifi, undir forystu Sæmundar Kristjánssonar verkstjóra, og einnig lagði Skúli 

til starfsmenn og búnað úr fiskverkunarfyrirtæki sínu. Fleiri sjálfboðaliðar lögðu þar einnig 

hönd á skóflu, m.a. Gunnan Már, sveitarstjóri og Úlfar Antonsson vatnalíffræðingur. Einnig 

kom Lúðvík Kristjánsson í heimsókn til að fylgjast með uppgreftinum. Við uppgröftinn unnu 
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því átta manns þegar flest var. Safnað var saman 4 hjólbörum og mörgum skóflum og 

vasklega gengið til verks. Unnið var sleitulaust allan þann dag fram að kvöldmat. Var þá búið 

að grafa upp norðurhluta brunnsins niður á 2 m dýpi og grafa 8 m langa og um 1,5 m breiða 

rennu og komast fyrir enda brunnganganna, bæði til norðurs og suðurs. Undir hvalbeininu var 

gryfjan þá orðin 3,5 m djúp. 

 

 
Mynd 3. Írskrabrunnur uppgrafinn. Efst er stallur þar sem þrepin eru fyrir framan brunninn. 

Fyrir miðju er hvalbein yfir brunninum og fremst sjást þrepin ofan í brunninn og hlaðnir 

veggir til beggja hliða. 

Uppgreftinum haldið áfram fimmtudaginn 6. júlí. Núna var gryfjan orðin svo djúp, að erfitt 

var orðið að henda uppmokstrinum frá sér. Fenginn var dráttarvél til að létta undir við 

vinnuna, og gálgi soðinn framan á hana. Stóru fiskikari var slakað niður í brunninn og þegar 

það var orðið fullt af sandi var gálgi dráttavélarinnar notaður til þess að hífa það upp úr 
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brunninum. Gekk verkið mjög vel með þessum hætti. Undir kvöld var búið að grafa niður á 

4,5 m og gera prufuholu um 1 m í viðbót. Seytlaði vatn inn í þá holu. Þótti þá fullsönnuð 

sagan um brunninn, og að allt er hægt þegar einbeittur vilji er fyrir hendi. Uppdráttur var 

gerður af brunninum, í fleti og í sniði, í mælikvarða 1:50. Allmargar ljósmyndir voru teknar af 

brunninum við rannsóknina. 

 

 
Mynd 4. Uppdrættir af írskrabrunni. Efst er sniðteikning af brunninum en  neðri hlutinn er 

flatarteikning (Írskarbrunnur T-1989-1_19890707_GÓL_1). 

 

Lýsing á brunninum. 
Hliðar brunnsins eru hlaðnar úr grjóti ofan á hraunhellu. Hann er alls um 7 m langur og allt að 

2 m breiður. Hann liggur í norðaustur-suðvestur. Gengið hefur verið niður í brunninn í 

norðurhlutanum. Þar eru hlaðnir veggir um 1,2 m á hæð og gangurinn um 1 m breiður og um 

3 m langur. Á þessum kafla eru aðeins 2 þrep niður. 

Þá dýpkar brunnurinn mjög snarlega og breikkar jafnframt nokkuð, eða í 1,8 m. Þrepin 

eru mjög brött og lækka til skiptis til vinstri og hægri. Þarna eru a.m.k. um 10 þrep. 

Á 2,5 m dýpi er hraunhellan sem hleðslurnar hvíla á. Virðist mér sem að brotið hafi verið gat 

á hraunhelluna fyrir brunninn. Syðsti hluti brunnsins endar í hringlaga hleðslu sem nær alla 

leið niður á botn, eða á um 5 m dýpi undir núverandi yfirborði. Sjálfur brunnurinn, þar sem 

vatnið kom upp, virtist vera um 1 m í þvermál undir suðvesturhorninu. 
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Þar var grafin könnunarhola um 0,5 

m niður fyrir neðsta þrepið, en hætt 

að grafa þegar vatn fór að seytla upp. 

Þarna neðst myndar hraunið dálítinn 

hellisskúta sem gengur inn undir 

hleðslurnar. 

  

Mynd 5. Horft neðan frá botni 

Írskrabrunns upp eftir tröppunum. 

Yfir syðri hluta brunnsins, þar 

sem hann dýpkar niður, var stórt 

höfuðbein úr hval. Það var um 2 m í 

þvermál og hvíldi með börðin á sitt 

hvorum brunnbarminum. Í fyrstu 

taldi ég að þetta væri e.t.v. hluti úr 

hryggjarlið eða herðablaði. Við 

uppgröftinn fundust nokkur brot úr 

hvalbeinum á botni brunnsins. 

Beinafræðingar, sem litu síðar á 

beinin töldu að þau væru úr hauskúpu 

Grænlandshvals (Balaena borealis), 

og að hvalskíðin höfðu verið klofin. 

Þess má geta, að sú hvalategund þótti 

fyrr á öldum afar eftirsótt, en er nú á 

dögum nánast útdauð.  

Beinið eitt og sér er þess vegna 

mikill fengur og lagði ég til að því 

yrði komið fyrir á safni og annað nýtt 

hvalbein sett yfir brunninn í þess stað. Svo virðist sem hauskúpan hafi verið lögð yfir dýpri 

hluta brunnsins, og hugsanlegt að reft hafi verið yfir brunninn að hluta með hvalbeinum. Skúli 

Alexandersson hafði þegar samband Kristján Loftsson í Hval Hf. um að útvega nýtt hvalbein 

og var nýtt hvalshöfuð sent vestur síðar það sama sumar. Var hausinn látin liggja í fjörunni 

svo að marflóin sæi um að hreinsa beinin. 

Írski brunnur er mikið mannvirki og mjög merkilegt. Brunnurinn er grafinn niður og 

veggir hans hlaðnir úr hraungrýti og hafa hleðslurnar haldið sér býsna vel. Hrunið hefur 

lítillega úr ganginum og úr veggnum þar sem brunnurinn byrjar að dýpka, en að öðru leiti var 

hann heill.  

Sé hann borinn saman við brunninn Fálka á Öndverðarnesi, sem er svipaður að gerð, þá 

tel ég Írskrabrunn vera meira mannvirki.  

 

Sagnir af Írskrabrunni 
Ekki er alveg ljóst af þeim heimildum sem höfundur hefur aðgang að, hve langt aftur má rekja 

sagnir af Írskrabrunni. Brynjúlfur Jónsson frá Minna Núpi kom að Gufuskálum um aldamótin 

í leit að fornleifum, en fékk þá engar fréttir af brunninum. Líklega var hann þá kominn á kaf í 

sand (Brynjúlfur Jónsson, 1900). 

Í fróðlegri grein um Írskrabrunn, sem birtist í Lesbók Morgunblaðsins 3. júní 1934 

(Lúðvík Kristjánsson, 1934), er eftirfarandi frásögn höfð er eftir Elinborgu Magnúsdóttur 

húsfreyju á Gufuskálum: 
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"Skömmu eftir 1880 er þau hjónin Elinborg og Sæmundur Guðmundsson byrjuðu 

bú á Gufuskálum, var hjá þeim gamall maður, Sigurður Illugason. Hafði Sigurður 

á unga aldri heyrt talað um brunn mikinn nokkru utar bænum, og nefndu hann allir 

Írskrabrunn. Niður í brunninn voru sextán þrep þar til náðist í vatn. Hölluðust 

flestir á þá sveifina, að brunnur þessi væri fornmannaverk, því svo væri hann 

haglega hlaðinn. 

Fýsti nú Sæmund bónda að leita brunnsins og grafa hann upp. Jeg veit eigi 

hvort Sigurður hafði sjeð brunninn á æsku árum sínum, en svo var hann kunnugur, 

að hann gat vísað bónda á hvar hann væri. Tók nú Sæmundur að grafa og varð 

þess skjótt áskynja, að stórt herðablað af hval hafði verið lagt á syðri rönd 

brunnsins. Mokaði bóndi niður fyrir fjórða þrep og hlóð síðan vörðu rjett hjá 

brunninum. Sæmundur mun hafa ætlað að grafa brunninn upp til fulls, en dregist 

úr hömlu hjá honum einhverra hluta vegna. Brunninn hefir nú aftur fylt af 

foksandi, sem er mikill á þessum slóðum." 

 

Þannig hljóðar frásögn Elinborgar af brunninum. Af henni er ljóst, að rétt rúm 100 ár eru 

síðan að Sæmundur gróf niður á fjórða þrep brunnsins. Varðan sem hann hlóð við hlið 

brunnsins, og varð til þess að Sæmundur Magnússon gat vísað á staðinn, er nú að mestu 

hulinn sandi, en efstu steinar hennar stóðu aðeins uppúr, nægilega mikið þó til að 

staðkunnugur maður gat þekkt staðinn. 

Lúðvík Kristjánsson vildi ekki fullyrða neitt um uppruna brunnsins, eða annarra örnefna 

sem kennd eru við Íra þar á svæðinu. Lét þess aðeins getið, að ef einhverjum þætti sennilegt, 

að Írskrabrunnur hefði verið gerður af þrælum Ketils gufu, landnámsmanns, þá væri við hæfi 

að hann væri grafinn upp að nýju. 

Hér er að fullu tekið undir með Lúðvík, um að ekki sé rétt að vera með stórar fullyrðingar 

um brunninn, eða önnur Íra örnefni. Fráleitt er að svo stöddu, að halda því fram, að hér sé um 

menjar um búsetu Íra á Snæfellsnesi, frá því fyrir hið hefðbundna landnám. 

Sennilegra er að brunnurinn hafi verið gerður af sjómönnum sem voru í verbúðum á  

Gufuskálum. Uppruna hans má hugsanlega rekja aftur til miðalda, að minnsta kosti aftur til 

16. aldar, þegar vitað er að mikið útræði var frá Gufuskálum. Það rýrir í engu gildi hans sem 

mikils og merkilegs mannvirkis, sem á sér fáar hliðstæður hér á landi. 

 

Viðbót 2011 

Þann 11. febrúar 2011 hringdi Skúli Alexandersson aftur í skýrsluhöfund vegna 

Írskrabrunns. Greindi hann frá því að brunnurinn hefði skemmst fyrir nokkrum árum í miklu 

flóði. Þá hrundi úr austurhlið brunnsins og einnig brotnaði úr gamla hvalbeininu sem var yfir 

brunnopinu. Um haustið 2010 var ráðist í viðgerð á brunninum og brunnveggurinn hlaðinn 

upp aftur. Þá var gamla hvalbeinið einnig tekið af brunninum og flutt inn á byggðasafnið en 

nýi hvalshausinn, sem útvegaður hafði verið á sínum tíma, settur yfir brunnopið. Taldi Skúli 

að beinið hefði verið lagt öfugt miðað við hvernig gamla beinið lá. Einnig sagði Skúli að 

varðan sem varð til þess að brunnurinn fannst og Sæmundur Guðmundsson hlóð hafi verið 

fjarlægð og önnur varða hlaðin, spöl norðar við brunninn. Hann vissi ekki hvort minjavarslan 

hefði verið höfð með í ráðum þegar gert var við brunninn. 

Vildi Skúli vita hvort vitað væri til þess að einhverjar sögur eða hjátrú væru þekkt í 

sambandi við svona notkun á hvalshausum. Nefndi hann að yfir bæjarbrunninum á Rifi hefði 

líka upphaflega verið höfuð úr hvali, eins og á Írskra brunni. Sá brunnur hefði hins vegar 

fyllst fyrir löngu. 

 

Aðrar minjar  
Í ferðinni voru kvöldin notuð til þess að fara á nokkra staði, sem eru á friðlýsingarskrá í 
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Neshreppi (3706) og fleiri áhugaverða minjastaði, og þeir skoðaðir undir leiðsögn Skúla 

Alexanderssonar og Sæmundar Kristjánssonar. Er þeim sérstaklega þakkað hér fyrir að miðla 

skýrsluhöfundi af sinni yfirgripsmiklu þekkingu um svæðið og sögu þess. Þessum stöðum er 

lýst hér í stuttu máli og einnig vísað í frásögn Brynjófs Jónssonar frá Minna Núpi sem skoðaði 

marga þessara staða á ferð sinn um Snæfellsnes árið 1899. Við friðlýsta staði er 

friðlýsingarnúmer staðanna haft inan sviga (sveitarfélagsnúmer viðkomandi hrepps - 

raðnúmer): 

 
Mynd 6. Flatarteikning af brunninum Fálka. Friðlýsingarmerki:×  

Brunnurinn Fálki (3705-13) 
Öndverðarnes er bær yst á Snæfellsnesi, sem 

nú er í eyði. Þar voru áður mörg býli, 

hjáleigur og þurrabúðir. Þar er friðlýstur 

gamall brunnur norðvestur í túninu sem 

nefnist Fálki (3705-13) og ,,Dómaragarður” 

svo nefndur (3705-14) fyrir vestan brunninn 

Fálka. Þessar minjar voru skoðaðar, teknar 

af þeim myndir og þær lauslega teiknaðar 

upp. Mikið er af öðrum minjum á Nesi. Um 

50 m norðan við Fálka er t.d. mikill garður 

sem nefnist Skipagarður. Þar voru bátarnir 

dregnir upp í skjól fyrir ofan lendinguna 

(vörina). Margir grjótgarðar eru skammt frá 

vitanum, bæði sunnan og norðan við hann, 

m.a. nátthagar fyrir naut og hesta. Meðfram 

sjónum voru margar tóftir verbúða og 

útihúsa. rétt væri að friða allt þetta svæði 

sem eina heild, bæði sem minjasvæði og 

náttúruminjasvæði. 

 

 

 Mynd 7. Horft inn eftir göngunum í 

brunninum Fálka. 

× 
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Mynd 8. Inngangurinn að brunninum Fálka.  

Brunnurinn er mikið mannvirki og segir Brynjúlfur hann vera helsta fornvirki á 

Öndverðanesi. Í brunninum eru þrjár uppsprettur eða æðar, vatns- sjó- og vínæðar og sagt var 

að áður fyrr hefði jafnan verið regla að hreinsa hann á hverju ári (Brynjúlfur Jónsson, 

1900:20; Sigurlaug Sýrusdóttir, 1954). Að honum liggja um 10 m löng göng hlaðið úr grjóti. 

Fyrstu fjórir metrar ganganna halla aðeins niður og eru fyrir framan sjálfan innganginn að 

brunninum sem er tréhurð. Þar fyrir innan taka við yfirbyggð göng sem eru um 0,8 m að 

breidd og 1,8 m að hæð. 

Hliðarnar eru hlaðnar úr grjóti og 5-6 stórar hellur mynda þakið yfir göngunum. 

Göngunum hallar aðeins niður og eru allt að 17 þrep niður að vatninu. Innst í göngunum er 

sjálfur brunnurinn sem er um 1-1,5 m í þvermál. Í brunninum stóð nú um 0,5 m djúpt vatn, en 

hann hefur líklega verið dýpi áður fyrr. Þetta var eini brunnurinn á svæðinu og sóttu allir íbúar 

Öndverðarness vatn í hann. Friðlýsingarmerki var sett upp vinstra megin við innganginn. 
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,,Dómaragarður” (3705-14) 

 
Mynd 9. Skissa af rústum við Dómaragarð á Öndverðarnesi. Friðlýsingarmerki: ×. 

Samkvæmt frásögn Brynjúlfs Jónssonar er Dómaragarður heiti á breiðu jarðlagi af grjóti sem 

liggur inn í túnið litlu vestan við brunninn Fálka frá norðvesturhorni þess. Enginn viti nú um 

tildrög nafnsins, en hann getur sér til að dæmt hafi verið deilumál um skiptingu á túni, og 

garðurinn settur sem ,,grannasættir“ (Brynjúlfur Jónsson, 1900:20). Eitthvað virðist 

staðsetningin hafa skolast til því þegar ég kom nú á staðinn var Dómaragarður sagður vera 

dálítill grjótgarður eða rétt, um 5 m að innanmáli, við suðausturhorn allstórrar bæjarrústar. 

Ljóst er að þessi garður getur ekki verið sá sami og Brynjúlfur lýsir. Skammt frá bænum eru 

hins vegar leifar margra grjótgarða og garðbrota sem gætu komið til greina (sbr. mynd 10). 

Bæjarrústin var skissuð lauslega upp til þess að sýna afstöðu við ætlaðan Dómaragarð, en ekki 

mæld nákvæmlega. Veggir bæjarins voru allt að 3 m háir.  

Friðlýsingarmerki var sett upp þann 5.7.1989. 

× Dómara- 

garður? 
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Mynd 10. Horft yfir rústasvæðið í átt að Dómaragarði og grjótgarða þar hjá.  

 

Mynd 11.Bæjarrústir á Öndverðarnesi hjá Dómaragarði. 

Brugghellir hjá Öndverðarnesi 
Brugghellir er hellisskúti sem Jón Sigurðsson notaði til að brugga í á árunum 1932-1936. 

Hellirinn er í bjarginu við sjóinn og er nánast ómögulegt að finna hann án leiðsagnar 

staðkunnugra. Gengið er fram á bjargbrún, líklega rúmlega 300 metrum suðaustan við bæinn, 

og klifrað eftir klettastöllum niður á syllu sem þar er um 2-3 m neðar. Þegar þangað er komið 

sést glufa í bergið sem hægt er að skríða inn í. Þá er maður kominn inn í hellinn, sem er 

kannski um 120 m
2
 að stærð. Hann skiptist í tvö hólf þar sem hægt er að standa uppréttur og 

gæti lofthæðin verið allt að 2,5-3 m. Á milli hólfanna er eins konar haft þar sem þakið lækkar 

niður í 1,2-1,5 m hæð. Í fremra hólfinu gengur manngengur hliðarhellir úr til hægri. Gólfið 

var allslétt hraungólf. Engar minjar voru í hellinum sem bentu til notkunar hans.  
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Mynd 12. Skissa af inngnangi í Brugghelli fremst á hamrinum 

      
Mynd 13. Þrjár myndir frá Brugghelli. Sú fyrsta sýnir hvar gengið er niður frá brúninni í 

hellinn. Hinar tvær eru innan úr hellinum. 

Saxahóll (3705-12) 
Farið var að Saxahóli, þar sem eru friðlýstar minjar bæjarins, peningshúsa og girðinga. Þar er 

talið að hafi verið landnámsbær Grímkels Úlfssonar, sem nam land frá Beruvíkurharuni til 

Neshrauns, sem rak brott Saxa Alfvarinsson (Brynjúlfur Jónsson, 1900:20-21). Erfitt var að 

átta sig á rústunum og virðist hluti þeirra hafa verið eyðilegður þegar vegur var lagður þvert í 

gegn um rústasvæðið. Ekki vannst tími til að dvelja á staðnum nógu lengi til að teikna upp 

afstöðumynd af svæðinu.  
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Ingjaldshólskirkja 
Komið var að Ingjaldskirkju þann 6. júlí og tveir fornir legsteinar í kirkjugarðinum skoðaðir 

og myndaðir. Annar þeirra er brotinn og báðir liggja undir skemmdum þarna úti. Æskilegt 

væri að koma þeim fyrir inni í kirkjunni. Myndir voru teknar af legsteinunum, kirkjuklukkum, 

kórnum, ljósakrónu, minningartöflu og altaristöflu sem var uppi á kirkjulofti. Altaristöfluna 

var ég beðinn um að taka með til Reykjavíkur og koma til forvaða safnsins til lagfæringar. 

   
Mynd 14. Ljósakróna og kirkjuklukkur í Ingjaldshólskirkju 

 

    
Mynd 15. Minningartafla og hluti af altaristöflu í Ingjaldshólskirkju. 
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Mynd 16. Gamlir legsteinar sem liggja undir skemmdum í kirkjugarði Ingjaldshólskirkju. 
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Kuml á kumlahryggjum. 

 
Mynd 17. Horft til vesturs yfir svonefnda Kumlahryggi. Sæmundur Kristjánsson og Skúli 

Alexandersson standa vinstra megin við grjótkumlin, sem  fremst á hryggnum eru fyrir miðri 

mynd. 

Á svonefndum Kumlahryggjum skammt 

suður frá Rifi á Snæfellsnesi voru 

skoðaðar þrjár rústir úr grjóti, sem 

kölluð voru kuml. Þessar minjar eru ekki 

friðlýstar.  

 

Kuml 1 

Hið austasta,virðist hafa verið rétt eða 

byrgi. Það hefur verið hlaðið úr grjóti og 

er um 5x5,3 m að utanmáli. 

Grjóthleðslan var um 1 m breið og allt 

að 0,4 m að hæð. Norður- og 

austurhliðar voru beinar og hornin þar 

90°. Suðvesturhornið var bogadregið og 

þar dróst byrgið aðeins að sér. Að 

innanmáli er tóftin 3x3,5 m. Í henni 

miðri er hola sem er um 1 m í þvermál. 

Við suðurenda hennar eru nokkrir 

steinar. Teiknuð var lausleg 

flatarteikning af rústnini. 

Mynd 18. Flatarteikning af kumli 1, 

austustu grjóthleðslu svonefnds kumls á 

Kumlahrygg í Neshreppi. 
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Mynd 19. Ljósmynd af kumli 1. 

Kuml 2. 

Kuml 2 er grjótbyrgi, svipað hinu fyrra. 

Að utanmáli er það um 7x5 metrar. 

Veggjaþykktin er um 1 m og innanmál 

eru um 4,2x2,5 m. Suðurhliðin hefur 

hrunið aðeins út þannig að hún er þar 

allt að 1,8 m þykk. Í austuhluta 

tóftarinnar er allmikið grjóthrun úr 

veggjum. Það virðist hafa sokkið niður í 

gryfju og hugsanlega hefur verið 

einhvern tíma verið grafið innan úr 

tóftinni. 

 

Mynd 20. Flatarteikning af kumli 2 á 

Kumlahryggjum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21. Horft yfir hluta af grjóthleðslu í kumli 2 á Kumlahryggjum. 
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Kuml 3 

Kuml 3 er helmingi stærra en hin tvö fyrri. 

Það hefur verið hlaðið úr grjóti og hafa 

veggirnir verið um 1 m breiðir. Upphaflega 

virðist tóftin hafa verið um 3 m að breidd 

og allt að 9 m að innanmáli. Þessi tóft var 

hruninn og full af grjóti. Um 0,8 m breitt 

rof í vegginn á  vesturhlið benti til þess að 

þar hefði verið inngnangur í húsið, sem 

bæti hafa verið beitarhús. Hugsanlega 

hefur einnig verið mótsvarandi inngangur á 

austurhlið. Ofan í þessa rúst hefur síðar 

verið hlaðin ný tóft, sem er að utanmáli um 

3,5 m breið og um 4 m að langd. Veggirnir 

eru hlaðnir úr grjóti og um 1 m breiðir. 

Innanmál tóftarinnar er um 1x 2 metrar. 

 

 

Mynd 22. Flatarteikning af kumli 3 á 

Kumlahryggjum og ljósmynd af miðhluta 

þess.  
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Gufuskálavör (3706-6) 
Farið var að Gufuskálavör á háfjöru þann 6. júlí. Vörin er um 4 m breið renna sem rudd hefur 

verið í gegn um stórgrýtisfjöru. Hún er um 1 m djúp og liggur út í sjó. Efri hluti hennar liggur 

í hánorður en neðri hlutinn beigir um 25° til austurs. Eftir endilangri vörinni miðri er um 5-6 

cm djúpt far eftir kili bátanna sem þar hafa verið dregnir á land. Förin eru um 10 cm breið að 

ofan en mjókka aðeins niður og eru um 5-6 cm neðst. Sums staðar, einkum í vörinni 

neðanverðri eru tvö samsíða för, með 20-30 cm millibili.  

Dálítið hefur borist af stórum steinum í vörina með brimi, og þyrfti því að hreinsa hana 

annað slagið. Þessir steinar geta verið nokkur hundruð kíló að þyngd og eru ágætt dæmi um 

kraftinn í briminu þarna við ströndina. 

 

 
Mynd 23. Horft neðan frá sjónum upp eftir Gufuskálavör á háfjöru. 
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Mynd 24. Horft til norðvesturs yfir Gufuskálavör og kjalför sem myndast hafa í klöppina.   

 

 

 
Mynd 25. Nærmynd af kjalfari sem myndast hefur ofan í jarðfastan stein í Gufuskálavör. 
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Fiskbyrgi á Gufuskálum(3706-9) 
Fiskbyrgin í Bæjarhrauni við Gufuskala, sunnan við veginn, voru ekki skoðuð sérstaklega að 

þessu sinni. Að sögn Skúla Alexanderssonar munu þau vera 167 talsins. 

 

Gotastaðarúst (3706-4) 
Gotastaðarúst er friðlýstur minjastaður í Búrfellsdal landi Skarðs, Neshreppi. Brynjúlfur segir 

um hana að lögun rústarinnar sé ekki fornleg, en að sagt sé að langt sé síðan þar var byggð. 

Hann telur að sel hafi verið sett ofan í bæjarrústina (Brynjúlfur Jónsson, 1900:17-18).  

Komið var á staðinn þann 6. júlí. Rústin er nánast horfin. Hér var gerð hestarétt ofan í 

rústirnar um 1960, sem hefur líklega eyðilagt minjarnar að mestu.  Nú er hægt að sjá eitt og 

annað veggjabrot á stöku stað, en flest eru sundurspörkuð af hestum. Erfitt er því að átta sig á 

samhengi rústanna. Þær virðast hafa  legið utan í brekku á móti suðri, norðan við Gotalæk.  

Rústasvæðið hefur hugsanlega verið um 40-50 m langt og 10-15 m breitt. Veggirnir virðast 

hafa verið úr torfi að mestu leiti, en grjótleifar sjást þó í einum garði, syðst og efst í rústunum, 

sem beygir niður að læknum og heldur áfram hinum megin við hann.  

Friðlýsingarmerki var sett upp í torfvegg, neðarlega (austarlega) á svæðinu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Mynd 26. Horft yfir svæðið þar sem Gotastaðarúst mun hafa verið. 
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Keflavíkurvör á Hellissandi (3706-10) 

 

Mynd 27. Skissmynd af Keflavíkurvör. Friðlýsingarmerki: ×. 

Keflavíkurvör er friðlýst í landi Keflavíkur. Hún er niður undan bænum austast í þorpinu á 

Hellissandi. Hún er um þriggja metra breið renna að stofni til sem liggur til suðurs upp frá 

ströndinni, en klofnar í tvennt innan við miðja vör. Heitir sú vestari Nýjavör. Þar voru trillur 

dregnar upp. Vörin liggur þannig að mestu leiti í norður-suður, en syðri hluti hennar sveigir til 

vesturs. Mjög greinileg kjalför eru í klöppum og steinum. Þau eru ekki aðeins í einni 

sameinaðri rennu, heldur mynda kjalförin margar rennur eftir vörinni. Þau eru um 10-15 cm 

Höfuðið 

× 
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breið og allt að 15 cm djúp. Stórgrýtt er beggja vegna vararinnar. Framan við vörina 

norðaustan megin var dálítill klettadragnur eða sker sem nefnist Höfuðið. 

Friðlýsingarmerki var sett upp við vörina þann 6.7. 1989. 

 
Mynd 28. Horft til norðurs yfir Keflavíkurvör. 

Björnssteinn á Rifi 

 
Mynd 29. Björnssteinn á Rifi og grjóthleðslan sem hlaðin hefur verið umhverfis hann. 
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Mynd 30. Björnssteinn á Rifi og inngangurinn að honum frá veginum. 

Björnssteinn er við höfnina á Rifi. Þar er sagt að Björn Þorleifsson hafi verið drepinn ásamt 

sjö fylgdarmönnum af Englendingum á 15. öld. Lík hans var síðan bútað niður í sjö búta og 

saltað ofan í tunnu og sent konu hans, Ólöfu ríku á Skarði (Brynjúlfur Jónsson, 1900:19). 

Steinninn var grafinn upp af heimamönnum og grjótgarður hlaðinn umhverfis hann.  

 

Gerðubergsrústir (3706-1) 
Í um tveggja kílómetra fjarlægð suðvestur af Gufuskálum er flugvöllur. Rétt sunnan við hann 

er sex til átta metra hár klettahryggur þar sem heitir Gerðuberg. Skammt frá klettabrúninni er 

allmikið rústasvæði sem nefnist Gerðubergsrústir. Rústirnar eru í landi Gufuskála og eru 

friðlýstar. Þetta eru líklega sömu rústir og Jónas Hallgrímsson skoðar árið 1841 og kallar 

Írsku-búðir (Jónas Hallgrímsson, 1933:188) Þær eru flestar mjög fornlegar að sjá og sokknar í 

jörð. Erfitt var því að greina sumar tóftirnar og vel má ætla að fleiri rústir finnist við 

nákvæmari skoðun. Við yfirferð á svæðinu taldi ég 17 tóftir auk nokkurra fyrirhleðslna við 

hraunjaðarinn sem ekki voru mældar upp. Svæðið var mælt upp þannig að lagt var út 100 m 

langt málband og rústirnar stikaðar út frá því. Uppdrátturinn var gerður í mælikvarða 1:500. 

Hér er stutt lýsing og minnispunktar um hverja rúst fyrir sig: 

1. Stór rúst, um 8x4 m að innanmáli. Norðurveggur er illa farinn. Við báða enda eru litlar 

rústir sem eru einnig illa farnar en virðast snúa stafni fram, þannig að samtals eru 

þessar tóftir um 20 m langar að utanmáli. Á aðalrústinni eru veggir allt að 0,5 m háir. 

Aftan við aðalbygginguna fyrir miðju virðast vera óljósar leifar af 4,5x5 m stóru 

bakhúsi. 

2. Aflöng rúst með millivegg. Hún er um 5x10 m að utanmáli. Veggirnir eru mjög 

gengnir í þúfur og allt að 2 m breiðir. Inngangur virðist hafa verið á miðjum 

norðurvegg inn í stærra herbergið.  

3. Aflöng rúst norðan og neðan við rúst 2. Veggir eru mjög gengir í þúfur en inngangur 

virðist vera á miðjum norðurvegg. 

4. Ógreinileg aflöng rúst. Hún er um 3x2 m að innanmáli. Inngangur virðist vera á 
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austurgafli. 

5. Mjög ógreinileg rúst. Veggir sjást aðeins sem óljósar raðir af þúfum og á milli þeirra 

er um 0,3 m djúp laut sem bendir til þess að þetta hafi verið mannvirki. Innanmál 

virðist hafa verið 2x4 m.  

6. Lítil og fremur ógreinileg rúst, sem er þó 0,3-0,4 m hærri en þúfurnar umhverfis. 

7. Ógreinileg rúst. Veggirnir eru mjög  gengnir í þúfur og óljósir, en á milli þeirra er um 

0,3 m djúp og 2x3 m stór laut sem markar líklega innamál tóftarinnar. Inngangur 

virðist hafa verið á suðurgafli. 

8. Óljós rúst. Af útlitinu að dæma gæti hún verið leifar af skála. Hún sést í umhvefinu 

sem um 0,5 m djúp laut sem er 12-13 m löng og 2 m breið til endanna, en um 3 m 

breið um miðjuna. Gaflarnir eru mjög gengir í þúfur. Inngangur varð ekki greindur á 

yfirborði. Veggir eru litlu hærri en yfirborðið í kring fyrir utan suðurhliðina sem er um 

0,2 m hærri en umhverfið. 

9. Tóft sem hafa verið byggð ofan í eldri rústir (10 og 11). Hún er greinileg og hlaðin úr 

torfi og grjóti. Veggir eru um 2 m breiðir og allt að 1 m að hæð. 

10. Tvískipt tóft. Stærri hlutinn er 4,5x6 m að utanmáli. Veggir voru um 1 m að breidd.  

Suðurendi þessarar tóftar virðist hafa lent undir tóft 9. Við norðurenda tóftarinnar er 

lítil viðbygging sem er um 3,5x4 m að utanmáli. Hugsanlega eru þetta leifar af fjárhúsi 

og hlöðu. 

11. Veggjarbrot sem hefur líklega tilheyrt tóft sem hefur að mestu lent undir tóft 9. 

Veggjarbrotið er um 1 m að breidd og myndar vínkil og hefur því líklega verið 

norðaustur horn hússins, sem er horfið að öðru leiti.   

12. Ógreinileg tóft sem virðist hafa verið hringlaga. Hún er um 7,5x9 m í þvermál, en 

uppblástur hefur skaddað norðurenda hennar. Veggir eru um 1 m breiðir.  

13. Aflöng skálalaga tóft, um 11 m löng og 5 m breið að utanmáli. Veggir virðast vera frá 

um 0,5 til 1 m að breidd. Inngangur er á vesturhlið nálægt noðurenda. 

14. Aflöng tóft, um 15 m löng og 6 m breið að utanmáli. Inngangur eru á austurgafli 

hússins. Austurhluti tóftarinnar hefur verið reistur ofan í eldri tóft (16). Austurgaflinn 

er um 3,5 m þykkur og er hugsanlegt að þar hafi verið viðbygging sem hrunið hefur 

saman. Þetta hefur hugsanlega verið fjárhús og hlaða.  

15. Á miðri norðurhlið tóftar 14 er viðbygging sem er aðeins 2x3 m að utanmáli. Enginn 

inngangur sást á yfirborði í viðbygginguna. 

16. Tóft sem virðist hafa verið um 6x6,5 m að utanmáli. Vesturhluti hennar liggur að inn 

undir tóft 14. Veggir eru um 1 m að breidd. 

17. Aflöng tóft, um 10 m löng og um 4 m breið. Við austurgafl hennar liggur um 2 m stór 

steinn. Veggir eru frá um 0,5-1 m breiðir. 

 

Í um 100 m fjarlægð suðvestur af Gerðubergsrústum er Hákonarhóll, sem talinn er vera heiðið 

kuml. Í um 100 m suð- suðaustur frá rúst 1 er líklega brunnur sem tilheyrt hefur þessum 

rústum. 

Tvö friðlýsingarmerki voru sett upp við rústirnar þann 7. júlí 1989. Annað á milli rústar 2 

og 3 en hitt um 10 m suðvestan við tóft 14. 

 

Engin sögn er til um þennan merka stað. Þó er talið að Gerðuberg hafi fyrr á öldum verið 

höfuðból Gufuskálatorfunnar. Sagt er að stkkur frá Gufuskálum hafi á seinni öldum verið 

settur ofan í rústirnar (Brynjúlfur Jónsson, 1900:19-20). 

Þess má geta að Bjarni F. Einarsson gróf í Gerðubergsrústir, eða Írskubúðir, árið 1997 og 

1999 og lét þá aldursgreina sýni sem hann tók þar. Niðurstöðurnar benda til þess að um sé að 

ræða mjög merkilegt minjasvæði og að rústirnar sé frá fystu öldum Íslandsbyggðar (Bjarni F. 

Einarsson, 1997, 2000).  
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Mynd 31. Yfirlitskort af Gerðubergsrústum 7.7. 1989. 



28 

 

Hákonarhóll (3706-2) 

 
Mynd 32. Hákonarhóll eða Hákonarhaugur. 

Við suðausturhorn flugvallarins, sem er um 2 km suðvestur af Gufuskálum og um 100 m 

suðvestur af Gerðubergsrústum, er friðlýstur hóll sem nefnist Hákonarhóll eða Hákonar-

haugur. Sagt er að þar liggi Hákon bóndi á Gerðubergi. Hann á að hafa lent í deilum við írska 

sjómenn, drepið einn þeirra, verið síðan eltur í land og drepinn (Árb. 1900:19-20). Hóllinn er 

nyrst á lagum ás sem rís um fjóra metra yfir flugvöllinn. Neðst og nyrst er um 1-1,5 m hátt 

klettabelti. að ofan er hóllinn um 4-5 m breiður og fremst á honum er um þriggja metra breið 

lág þúst með fuglaþúfu á toppinum. 

Þó að hóllinn virðist ekki vera náttúrusmíð að öllu leyti, var ekki hægt að sjá nein ótvíræð 

mannaverk á honum eða umhverfis hann, eins og t.d. steinaraðir. Verður ekki  úr því skorið 

nema með frekari rannsókn.  

Bjarni F. Einarsson gróf könnunarskurð í hólinn árið 1997. Hann fann þar m.a. leifar af 

beinagrind í gröf, sem bendir til þess að um kuml sé að ræða. 

Friðlýsingarmerki var sett upp við hólinn 7.7. 1989. 
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