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Inngangur 

Þann 19. ágúst 2010 óskaði skipulags- og byggingarfulltrúi Skagafjarðar eftir umsögn 

Fornleifaverndar ríkisins um byggingarreit fyrir viðbyggingu að fjósi á jörðinni Vík í 

Staðarsveit.
1
 Minjavörður skoðaði aðstæður á vettvangi þann 28. ágúst, en byggingin átti að 

rísa vestan við gamla fjósið (sbr. afstöðumynd yfir rannsóknarsvæðið bls. 8). Bærinn í Vík 

stendur á gömlu bæjarstæði og höfðu áður verið kannaðar lítillega fornar byggingaleifar rétt 

sunnan við fyrirhugaðan byggingarreit. Reyndust minjar þar liggja undir gosösku úr Heklu frá 

1104.
2
 Við norðvesturhorn íbúðarhússins sem nú stendur fannst sömuleiðis kuml úr heiðnum 

sið árið 1908.
3
 Töluverðar miðaldaheimildir eru til um Vík og kemur bærinn m.a. nokkuð við 

sögu í Sturlungu. Hálfkirkja var í Vík á kaþólskum tíma og stóð fram á 18. öld.
4
 Það mátti því 

ljóst vera að bæjarstæðið í Vík geymdi miklar menjar um fyrri búsetu.    

Þegar minjavörður kom á staðinn var búið að grafa upp úr gömlum skurði sem tekinn 

var fyrir vatnslögn um 1970. Skurðurinn skar fyrirhugaðan byggingarreit þvert yfir, 

vestur/austur, og gafst því tækifæri til að skoða jarðlög í sniðinu. Ljóst var að 

byggingarreiturinn tók yfir nyrsta hluta bæjarhólsins. Í sniðum mátti greina töluverð 

mannvistarlög undir Heklugjósku frá 1104. Ofar voru áberandi torfveggir byggingar sem 

virtust leifar frá síðmiðöldum auk myndarlegs eldstæðis. Mannvistarlög voru á bilinu 1-2 

metrar.  

Í viðræðum við Sigurð Sigfússon bónda í Vík kom fram að mikið óhagræði væri að 

því að finna byggingunni annan stað, enda kæmi viðbyggingin í beinu framhaldi af gamla 

fjósinu. Sömuleiðis kom fram að mikill þrýstingur væri á að fjósið risi fyrir veturinn. Hafði 

plássleysi valdið vandræðum og yfirdýralæknir á Akureyri gert athugasemdir varðandi þau 

mál. Það var hins vegar mat minjavarðar að bygging gæti ekki risið á þessum stað án 

undangenginna fornleifarannsókna og var gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu í bréfi til 

skipulags- og byggingarfulltrúa þann 7. september.
5
 

Í 14. grein þjóðminjalaga (nr. 107/2001) er fjallað um svokallaðar neyðarrannsóknir, 

en þar segir: 

Nú telur landeigandi, ábúandi eða einhver annar, þar á meðal sá sem stjórnar opinberum 

framkvæmdum, að hann þurfi að gera jarðrask, svo sem vegna vegagerðar, veitulagnar, framræslu eða 

skógræktar, er haggað geti við fornleifum og skal hann þá skýra Fornleifavernd ríkisins frá því áður en 

hafist er handa við verkið. Lýst skal nákvæmlega breytingum þeim er af framkvæmd mundi leiða. 

Fornleifavernd ríkisins ákveður hvort og hvenær framkvæmd megi hefja og með hvaða skilmálum. Við 

allar meiri háttar framkvæmdir, svo sem vegagerð, virkjanaframkvæmdir, flugvallargerð, veitulagnir og 

skógrækt, skal sá sem fyrir þeim stendur bera kostnað af nauðsynlegum rannsóknum. 

 

Kostnaður Fornleifaverndar ríkisins vegna athugunar á fornleifafundi sem gerð er í því augnamiði að 

staðfesta eðli og umfang fundarins skal greiddur af stofnuninni. Framkvæmdaraðili greiðir kostnað 

vegna þeirra rannsókna á fornleifum sem Fornleifavernd ríkisins úrskurðar að séu nauðsynlegar vegna 

athafna hans. Fornleifavernd ríkisins er heimilt að leiðbeina framkvæmdaraðilum um kostnaðaráætlun, 

                                                 
1
 Bréfasafn Fornleifaverndar ríkisins. Bréf frá Sigurði H. Ingvarssyni f.h. skipulags- og byggingarfulltrúa 

Skagafjarðar til Fornleifaverndar ríkisins, dags. 19. ágúst 2010.   
2
 Guðný Zoëga; Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu.  Óútgefin skýrsla.  Byggðasafn Skagfirðinga. 

3
 Kristján Eldjárn: Kuml og haugfé, 134. 

4
 Byggðasaga Skagafjarðar II, 101. 

5
 Bréfasafn Fornleifaverndar ríkisins.  Bréf frá Þór Hjaltalín til skipulags- og byggingarfulltrúa Skagafjarðar, 

dags. 7. september 2010. 
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útboð og framkvæmd rannsóknarverkefna. Setja skal í reglugerð nánari ákvæði um efni þessarar 

greinar.
6
 

 

Venja hefur verið að túlka þetta ákvæði svo, að þar sem tekið er fram sérstaklega að við allar 

„meiriháttar framkvæmdir” skuli framkvæmdaraðili greiða fyrir rannsóknirnar, þá eigi það 

ekki við um „smærri” framkvæmdaraðila. Hvort menn eru „stórir” eða „litlir” í þessum 

skilningi verður Fornleifavernd ríkisins svo að meta. Einstakir bændur í framkvæmdum við 

sína jörð hafa flokkast sem „smáir” og bera því ekki þennan kostnað, jafnvel þótt áhrifin á 

minjar geti verið töluverð. Fornleifavernd ríkisins varð því sjálf að standa fyrir rannsóknunum 

og kosta þær. Var málið rætt og síðan kynnt með greinargerð og fjárhagsáætlun til 

menntamálaráðuneytisins þann 6. september 2010.
7
 

Sjálf viðbyggingin við fjósið átti að verða 12.6 x 18.1 metrar. Varð því að gera ráð 

fyrir að grunnur byggingarinnar yrði að lágmarki um 17.6 x 20.6 metrar, eða 363 m
2
. Ljóst 

var að tíminn var afar knappur ef mæta átti þörfum ábúenda um að reisa bygginguna fyrir 

veturinn. Ávallt eru óvissuþættir þegar áætla skal umfang uppgraftar þar sem fyrirfram er 

aldrei fyllilega ljóst hvað leynist undir sverði. Til verksins voru fengnir 5 vanir sérfræðingar 

og var gert ráð fyrir að uppgröfturinn tæki 4 vikur. Fornleifavernd lagði til tvo 

fornleifafræðinga, Þór Hjaltalín minjavörð Norðurlands vestra og Sólborgu Unu Pálsdóttur 

deildarstjóra skráningarmála. Með aðkomu þeirra mátti halda niðri kostnaði við rannsóknina 

þar sem þau þáðu laun beint af stofnuninni en ekki af fjáraukalögum líkt og annar 

útgjaldaauki vegna rannsóknanna í Vík. Einnig var samið við Byggðasafn Skagfirðinga um 

aðkomu þess að verkinu og unnu fornleifafræðingarnir Guðný Zoëga og Guðmundur St. 

Sigurðarson ásamt landfræðingnum Bryndísi Zoëga við uppgröftinn. Verkaskipting var 

þannig að Þór og Guðný sáu um skipulagningu og verkstjórn. Uppmælingar og frágangur 

gagna var í höndum Sólborgar en Guðmundur sá um aðra eftirvinnu, frágang gripa og 

skýrslugerð. Uppgröfturinn fór fram á haustdögum á tímabilinu 10. september – 11. október 

2010.  

Hópurinn naut aðstoðar ýmissa manna og má nefna Pál Árna Guðmundsson hjá PG 

Vélum ehf. sem var ómissandi á gröfunni sinni. Bragi Þór Haraldsson hjá Verkfræðistofunni 

STOÐ ehf. lagði út föst hnit fyrir okkur á rannsóknarsvæðinu og Ragnheiður Traustadóttir hjá 

Hólarannsókninni var svo vinsamleg að leigja okkur alstöð. Síðast en ekki síst viljum við 

nefna ábúendur í Vík, þau Ingibjörgu Hafstað og Sigurð Sigfússon sem tóku okkur inn á 

heimili sitt og gáfu okkur að borða í matar- og kaffitímum. Þökkum við þeim sérstaklega fyrir 

sýndan áhuga, þolinmæði og ánægjulega viðkynningu. Þökkum við öllu þessu fólki og öðrum 

sem komu að því með einhverjum hætti að létta okkur verkið.     

 

 

Þór Hjaltalín 

Sauðárkróki 12.12.2011

                                                 
6
 L. 107/2001, 14. gr. 

7
 Þór Hjaltalín:  Neyðarrannsókn í Vík í Staðarsveit.  Greinargerð til menntamálaráðuneytis 6. sept. 2010. 
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Mynd 1. Staðsetning Víkur.  

Fig. 1. Location map for Vík. 

 

 

 

Aðferðir 

Við uppgröftinn var notast við aðferðafræði 

sem á ensku nefnist „single context method“ 

og þýtt hefur verið sem „einingakerfi“
8

. 

Einingakerfið fellst í því að skilgreina 

einingar sem samsvara einum atburði í 

myndunarsögu jarðlaga og þykir sú aðferð 

henta vel við gröft bæjarhóla þar sem 

jarðlagaskipan er flókin og mannvistarleifar 

brotakenndar.
9
 Ein eining getur verið veggur, 

stoðarhola eða afmarkað lag, s.s. ruslalag eða 

gólf. Byrjað er á að ákvarða útmörk hverrar 

einingar og kanna hvort hún sé ofan á eða 

undir einhverri annarri. Svo eru einingarnar 

grafnar burt ein af annarri, efsta lagið fyrst, 

og þar með það yngsta, og svo koll af kolli. 

Hver eining er ljósmynduð og mæld upp og 

                                                 
8
 Sjá „Orðasafn í fornleifafræði“ 

http://www.instarch.is/instarch/ordasafn/, skoðað 17. 

feb. 2011. 
9
 Guðrún Sveinbjarnar (2001), bls. 10. 

fær sérstakt númer sem skráð er á eyðublað 

ásamt upplýsingum um innihald, þykkt, 

umfang o.s.frv. Þannig verður til ítarleg skrá 

yfir öll jarðlög á svæðinu og innbyrðis 

tímaröð stórs hluta þeirra. 

 

Þessi tímaröð er túlkuð og skýrð á mynd-

rænan hátt með svonefndri „flæðitöflu“ eða á 

ensku „Harris Matrix“ og er hún birt í 

fylgiskjölum hér að aftan.
 10

   

 

Til aldursgreininga er einkum stuðst við 

gjóskulagagreiningu. Þá eru þekkt einkenni 

og aldur gjóskulaga nýtt til að segja til um 

aldur jarðlaga, gripa og húshluta, eftir því  

hvort þau eru undir eða yfir tiltekinni 

óhreyfðri gjósku, eða hvort ákveðin 

gjóskulög finnast í torfi eða mannvistar-

                                                 
10

 Sjá „Orðasafn í fornleifafræði“ 

http://www.instarch.is/instarch/ordasafn/, skoðað 17. 

feb. 2011. 

http://www.instarch.is/instarch/ordasafn/
http://www.instarch.is/instarch/ordasafn/
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lögum. Í Skagafirði er eitt gagnlegasta 

gjóskulagið til aldursgreiningar á fornleifum 

Heklugos frá árinu 1104, hvítt að lit og á 

bilinu 0,2-1 sm þykkt. Önnur helstu 

gjóskulögin eru dökk að lit: Svokölluð 

landnámssyrpa sem er þétt röð gjóskulaga frá 

því um 870 (LNL); gjóska frá Vatnajökli sem 

talin er hafa fallið um 1000 (Vj~1000); 

Heklugjóska frá árinu 1300 (H1300) og 

1766. Þessi síðarnefndu gjóskulög eru öll 

dökkleit en hafa þó sín einkenni sem oft er 

hægt að greina með berum augum, lit, 

grófleika o.s.frv. Þar sem gjóskulögin koma 

saman fleiri ein eitt getur röð þeirra komið að 

góðu gagni og tekið af vafa um hver þeirra 

eiga í hlut. Nákvæmari greiningar er hægt að 

gera á rannsóknarstofum þar sem hægt er að 

kanna efnasamsetningu, kornagerð og -stærð, 

magn og gerð kristalla og bergbrota o.s.frv., 

auk þess sem hægt er að aldursgreina þau 

með geislakolsmælingum (
14

C).  

 

Rannsóknarsvæðið afmarkaðist af fyrirfram-

gefnu áhrifasvæði framkvæmdarinnar og var 

363 m
2
, vestan við núverandi fjós, 

norðvestan við íbúðarhúsið. 

 

 

  

Mynd 2 Yfirlitsmynd yfir rannsóknir og fornleifafundi á bæjarstæði Víkur 

Fig. 2: An overview of archaeological activity on the farmmound at Vík. 
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Saga og fyrri rannsóknir 

Vík er höfuðból og stórbýli að fornu og nýju 

og virðist alltaf hafa verið í bændaeign.
11

 

Jarðarinnar er fyrst getið í Sturlungu um 

1240 og næst í fornbréfi frá 1440 þar sem 

greint er frá tollum og tíundum til hálf-

kirkjunnar sem þá var á jörðinni.
12

 Kirkjan er 

enn við lýði 1713 en óvíst hvenær eftir það 

hún er lögð niður.
13

 Nánar má lesa um sögu 

jarðarinnar í Byggðasögu Skagafjarðar.
14

 

 

Fornleifauppgreftir af þeirri stærðargráðu 

sem hér um ræðir hafa ekki áður farið fram á 

jörðinni en tvær smærri fornleifakannanir 

hafa verið gerðar í tengslum við fram-

kvæmdir
15

 og nokkrum sinnum hafa komið í 

ljós fornleifar án þess að þær hafi verið rann-

sakaðar af sérfræðingum.
16

 Þá hefur forn-

leifaskráning vegna aðalskipulags farið fram 

á jörðinni.
17

 

 

Árið 1896 kannaði Daniel Bruun forn 

garðlög á bæjarstæðinu í Vík sem hann taldi 

vera leifar virkis sem staðið hefði umhverfis 

bæinn.
18

 Samkvæmt Bruun stóðu bæjarhúsin 

á sléttum bala en gamall torfveggur var 

umhverfis þau, 37x50 skref að innanmáli, og 

hallaði landinu lítilsháttar til allra hliða útfrá 

garðinum. Garðlagið hafði að miklu leyti 

verið jafnað út en sást þó greinilega að austan 

og vestan, að norðan lá það hins vegar undir 

miklum og fornum öskuhaugi sem Bruun 

                                                 
11

 Byggðasaga Skagafjarðar II, bls. 98-99. 
12

 Sturlunga saga - II bindi, bls. 77; Íslenzkt 

fornbréfasafn IV, bls. 606-607. 
13

 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín IX, 

bls. 70. 
14

 Byggðasaga Skagafjarðar II, bls. 98-106. 
15

 Guðný Zoëga, Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu, 

óútg. skýrsla. 
16

 Kristján Eldjárn 2000, bls. 134; Bryndís Zoëga, 

Víkurtorfa, óútg. skýrsla; Byggðasaga Skagafjarðar II, 

bls. 102-104. 
17

 Bryndís Zoëga, Víkurtorfa, óútg. skýrsla. 
18

 Bruun, Daniel 1987, bls. 189. 

sagði 5 fetum hærri en umhverfið.
19

 Bruun 

teiknaði garðlagið og öskuhauginn upp en 

enginn uppgröftur fór fram á svæðinu. 

 

Mynd 3. Uppdráttur Daniels Bruun af meintu 

virki og öskuhólnum í Vík. Öskuhóllinn er 

merktur með „a“ en bæjarhúsin „b“ fyrir miðju 

(Daniel Bruun 1987, bls. 188).  

Fig. 3. D. Bruun’s drawing of the supposed 

fortress at Vík and the midden, labeled “a” on 

top of it. The residence labeled “b” in the middle 

(Bruun, Daniel 1987, bls. 188).  

 

Þegar grafið var fyrir núverandi íbúðarhúsi 

árið 1908 kom í ljós ferhyrnd hleðsla eða 

steinlagning um 3 álnum (180 sm) undir 

yfirborði, innan áðurnefnds garðs sem þá var 

enn sýnilegur á yfirborði.
20

 Hleðslan var lág 

en með allstóru grjóti neðst, um 2m á hlið. 

Innan hleðslunnar fundust bein af hesti og 

manni að því er talið var, ásamt vaðmálsskó 

og leðurbút, ólarslitrum og illa förnum 

hringju- og/eða spangarbrotum sem talin 

voru af látúnsbúnum reiðtygjum.
21

 Engin 

rannsókn fór fram á staðnum og vaðmáls-

skórinn og leðurbúturinn (þjms. 5655-56) 

voru það eina sem rataði á Þjóðminjasafnið.
22

 

Samkvæmt finnanda var staðurinn mjög þurr 

og varðveisluskilyrði slík að þar kom jafnvel 

                                                 
19

 Bruun, Daniel 1987, bls. 189. 
20

 Kristján Eldjárn 2000, bls. 134. 
21

 Kristján Eldjárn 2000, bls. 134. 
22

 Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1909, bls. 65. 
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upp ófúinn hárlokkur, en engin vottur var af 

líkkistu.
23

 Talið var að þarna hefði fundist 

kuml frá heiðnum sið og hefur sú túlkun 

haldist síðan.
24

 Fundarlýsingin er þó um 

margt óljós og ekki til þess gerð að taka af 

allan vafa. Óstaðfest er að um mannsbein 

hafi verið að ræða og innbyrðis samhengi 

meintra mannabeina, hrossbeina og gripa er 

ótryggt sem og samhengi gripa og beina við 

mannvirkið sem þau eru sögð fundin í. 

Aðferðum fornleifaræðinnar var ekki beitt 

við uppgröftinn né var um kunnáttumenn að 

ræða sem grófu. 

 

Enn var grafið á bæjarstæðinu árin 1944-45, 

þegar tekinn var grunnur fyrir hlöðu norðan 

við íbúðarhúsið.
25

 Þá var farið í gegnum 

umfangsmikinn öskuhól og honum jafnað út. 

Samkvæmt lýsingu náði hóllinn nánast 

samfellt frá íbúðarhúsinu og norður í lækjar-

gilið, en undir honum var komið niður á 

sléttan mel og þar voru með stuttu millibili 

grjóthrúgur með hnefastórum steinum. Þarna 

hefur líklega verið grafið í gegnum ösku-

hauginn sem Bruun segir frá ofan á norður-

hluta hins meinta virkis. Um grjóthrúgurnar 

var sagt að þær væru greinilega færðar saman 

af mönnum og því hnýtt aftan við að 

steinarnir hafi sýnst hæfilegir sem kastgrjót.
26

 

Í Byggðasögu Skagafjarðar er greint frá 

öðrum beinafundi heima við bæ í Vík, þar 

segir: „Fyrir 7-8 árum (1992-1993) var 

lagður rafmagnskapall austan við fjósið út í 

kartöflugeymsluna. Þá var grafinn mjór 

skurður fyrir kapalinn og kom í ljós eftir að 

vélin hafði grafið sig í gegn að dálítið var af 

beinabrotum í uppmokstrinum. Sást þá að 

farið hafði verið í gegnum legstað á 50-60 sm 

dýpi í moldinni. Beinin voru mjög gömul og 

                                                 
23

 Kristján Eldjárn 2000, bls. 134. 
24

 Kristján Eldjárn 2000, bls. 134, Guðmundur St. 

Sigurðarson 2009, bls. 65-66. 
25

 Byggðasaga Skagafjarðar II, bls.102. 
26

 Byggðasaga Skagafjarðar II, bls.102. 

fúin en ósannað hvort þau voru af manni eða 

skepnu. Þau voru látin aftur niður í skurðinn 

og er staðurinn 2-3 metrum sunnan við 

kartöflugeymsluna (65°40´252/19°35´601)“ 

(BS: II, 102). 

 

Árið 2007 var enn hreyft við jörð á bæjar-

stæðinu þegar ráðist var í lagfæringar á 

kjallara íbúðarhússins og skipt um jarðveg 

meðfram því að vestan og sunnan. Á sama 

tíma var skipt um jarðveg í hluta af bílaplani 

(Varpanum) austur af bænum og lítill skurður 

grafinn austan við planið. Þessir skurðir voru 

skoðaðir af Fornleifadeild BSk, mældir upp 

og snið þeirra teiknuð. Í skurðinum (nr. 1) 

austan plansins fundust mannvistarlög undir 

gjósku úr Heklu frá 1104 og mögulega leifar 

torfveggjar og einhverskonar niðurgraftar.
 27

 Í 

skurðinum (nr. 2) á planinu miðju komu fram 

mikil mannvistarlög, móaska og kolalög sem 

bent gætu til að þar hafi einhvern tímann 

staðið smiðja.
28

 Yfir torfi sem virtist vera úr 

hrundum vegg lá um 2 sm lag af fokmold og 

þá gjóskan frá 1104, sem bendir til að 

byggingin hafi verið aflögð fyrir það. 

Óljósari mannvistarlög var svo að finna þar 

fyrir ofan á milli 1104 gjóskunnar og dökk-

grárrar gjósku úr Heklu sem féll 1300. Í 

þriðja skurðinum, upp við húsið, komu 

einnig fram umfangsmiklar mannvistarleifar. 

Vestan við húsið voru jarðlög öll mjög rótuð 

en sunnan við voru óhreyfð jarðlög og 

umtalsverð mannvist greinileg austan við 

miðjan skurð. Í skýrslu Fornleifadeildar BSk 

segir:  

 

„Neðst í [suður-] skurði ofan á náttúrulegum 

lögum var um 0,2-0,4mm þykkt dökkt 

gjóskulag. Það líktist einna helst gjósku sem 

fundist hefur í Skagafirði og hefur verið 

greind sem gjóska úr Vatnajökli sem féll um 

                                                 
27

 Guðný Zoëga, Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu, 

óútg. skýrsla. 
28

 Guðný Zoëga, Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu, 

óútg. skýrsla. 
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1000 e.kr. Hinsvegar var ekki hægt að greina 

svokallað Landnámslag neðan hennar þannig 

að þarna kann einnig að vera um það lag að 

ræða, mjög þunnt. Ofan þess var um 1-2 sm 

þykkt fokmoldarlag en ofan á því kom fram í 

austurenda skurðar móöskulag, líklega úr 

gólfi. Þar komu einnig fram leifar torfveggjar 

sem virðist hafa hrunið til austurs. Greinilega 

er um að ræða leifar mannabústaðar, líklega 

skálabyggingar. Slétt virðist hafa verið úr 

veggnum því rótað torf úr honum liggur á 

nokkru svæði. Gjóskan frá 1104 lá yfir 

þessum minjum og milli hennar og torfsins úr 

skálanum var um 1 sm þykkt fokmoldarlag. 

Ofan H1104 komu svo fram torfleifar með 

þykkum linsum af þeirri gjósku og þykkt 

móöskulag, etv. úr gólflagi. Þær minjar liggja 

svo undir 1-2 sm þykku gráleitu gjóskulagi, 

H1300. Líklega er um að ræða leifar annars 

skála en torfið er ekki eins lagskipt og í neðri 

skálanum og meira er af rusli í mannvistar-

lögunum. Það kann því að vera um að ræða 

leifar skála sem reistur hefur verið skömmu 

eftir 1104 en sem rutt hefur verið um áður en 

að gjóskan féll 1300.”
29

  

 

Lítið er hægt að segja um lögun og legu 

þessara bygginga en greinilega er um tvö 

byggingarskeið að ræða, annars vegar 

mannabústað sem líklega hefur verið reistur 

eftir 1000 en fallið fyrir 1104 og hins vegar 

byggingu sem reist var skömmu eftir 1104 og 

hefur verið fallin fyrir 1300 og kann einnig 

að hafa verið mannabústaður.
30

  

 

Í Byggðasögu Skagafjarðar kemur fram að 

löngum hafi verið „tvíbýli í Vík og a.m.k. á 

seinni helmingi 19. aldar og fram til 1908 

voru þar tveir bæir, kallaðir Ytri-Vík og 

Syðri-Vík. Þeir stóðu með um það bil 15-20 

metra millibili vestan við steinhúsið. […] 

Austan við […] var Varpinn og stóð nokkru 

hærra en sléttan austan við sem heitir Bæn-

                                                 
29

 Guðný Zoëga, Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu, 

óútg. skýrsla, bls. 2. 
30

 Guðný Zoëga, Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu, 

óútg. skýrsla, bls. 2. 

húsvöllur. Á Varpanum voru enn greinilegar 

tóftir milli 1920 og 1930 og þar mun hafa 

verið húsmannsbýlið Litla-Vík eða Litlibær á 

seinni hluta 19. aldar. […] Varpinn er nú 

undir hlaðinu austan við íbúðarhúsið og 

þegar grafið var fyrir skólplögn frá húsinu 

austur 3-4 metrum sunnan við fjósvegginn 

var komið niður á greinilegt eldstæði og 

hlóðir.“
31

  

 

Þá eru í Byggðasögunni nefnd tvö önnur býli, 

húsmannsbýli sem kallað var Vesturbær og 

byggðasöguritari telur hafa staðið skammt frá 

bæjarþyrpingunni og hins vegar Víkurbakki 

sem ekki er vitað hvar hefur staðið. Árið 

2007 sá enn móta fyrir óljósum veggjalögum 

Ytri-Víkur beint vestan við íbúðarhúsið en 

fyllt var upp í þær ójöfnur og sléttað yfir 

þegar byggt var við íbúðarhúsið og garðurinn 

lagaður. Sunnan við þennan bæ stóð Syðri-

Vík en tóftir hans eru löngu horfnar.  

 

Engar heimildir eru um staðsetningu kirkj-

unnar í Vík, en bærinn er ýmist sagður standa 

efst á Bænhúsvelli,
32

 eða Bænhúsvöllur 

sagður austan við bæ.
33

 Byggðasöguritari 

veltir upp þeirri hugmynd hvort Litla-Vík 

sem stóð í Varpanum austan við bæ gæti hafa 

verið byggð á tóftum kirkjunnar
34

, en á þeim 

slóðum fundust líklegar smiðjuleifar árið 

2007 eins og áður segir. Kirkja kann að hafa 

staðið á þeim slóðum, en einnig kemur til 

greina að hún hafi staðið í grennd við 

kartöflugeymsluna þar sem meint mannabein 

komu í ljós 1992-93 (sjá mynd hér að 

framan). 

 

Ljóst er að fornar byggðaleifar eru dreifðar 

um allstórt svæði á bæjarstæðinu í Vík. Frá 

vesturenda rannsóknarsvæðisins frá 2010 til 

                                                 
31

 Byggðasaga Skagafjarðar II, bls.104. 
32

 sbr. Kristján Eldjárn 2000, bls. 134. 
33

 sbr. Byggðasaga Skagafjarðar II, bls.104. 
34

 Byggðasaga Skagafjarðar II, bls.104. 



11 

 

austurenda „skurðar 1“ frá 2007 eru 90 m (A-

V) og 60 m (N-S) frá beinafundinum frá 

1992-93 til suðurenda „skurðar 3“ frá 2007, 

og má gera ráð fyrir að mannvistarleifar 

dreifist nokkuð útfyrir þessi mörk til allra 

átta.  

 

Umtalsverðar byggðaleifar frá 11.-13. öld er 

að finna á svæðinu austan og sunnan íbúðar-

hússins og auk þess merki um byggð fyrir 

aldamótin 1000 sunnan og norðvestan þess, 

þar sem nú var grafið. Þar eru enn fremur 

miklar mannvirkjaleifar frá 14.-18. öld. 

Flestum 19. og 20. aldar minjum virðist hins 

vegar hafa verið rutt út og litlar líkur til að 

finna heillegar leifar þeirra í jörðu. 

Rannsókn 2010 
Rannsóknarsvæðið er vestur af fjósinu, 

norðvestur af íbúðarhúsinu í Vík og á 

norðvesturenda bæjarhólsins alls 240 m
2
. 

Yfir öllu svæðinu var um 30 sm þykkt, 

þjappað lag af möl og torfróti. Það var 

fjarlægt með lítilli vélgröfu og svæðið síðan 

hreinsað með handverkfærum, skóflum og 

loks skafið með múrskeiðum.  

 

Undir yfirborðslaginu komu í ljós tveir 

lagnaskurðir, annars vegar raflagnaskurður 

frá því um 1970 [102]
35

 sem hreinsað var 

uppúr með gröfu og hins vegar eldri og 

grynnri vatnslagnaskurður [103] sem einnig 

var hreinsað uppúr með gröfu og hann svo 

smá dýpkaður undir eftirliti þegar í ljós kom 

að þar myndu ekki vera neinar byggingar 

undir. Skurðirnir lágu skáhallt þvert yfir 

svæðið, sá syðri VNV-ASA [102] og nyrðri 

VSV-ANA [103]. Ákveðið var að láta 

skurðina skipta svæðum og voru þau nefnd 

A, B, og C, frá suðri til norðurs (sjá teikningu 

hér að ofan). 

                                                 
35

 Númer innan hornklofa vísa til númera í 

jarðlagaskrá, sjá fylgiskjöl aftast í skýrslu. 

 

 

Svæði A 

Svæði A sunnan við raflagnaskurðinn [102] 

gaf mestar niðurstöður og þar voru grafnar 

upp þrjár byggingar: Hús 1 vestast (norðgafl 

þess á svæði B); hús 3 fast austur af því; og 

hús 2 undir húsi 3. Austan við þau voru leifar 

veggjar eða garðlags, úr gulbrúnu torfi með 

leifum af H1104 og H1300 í torfi auk 

óskilgreindrar dökkrar gjósku. 

 

Svæði B 

Svæði B afmarkast af vatnslagnaskurðinum 

[103] að norðan og raflagnaskurðinum að 

sunnan [102], fjósinu að austan og 

rannsóknarskurði að vestan. Raflagna-

skurðurinn lá í gegnum byggingu 1 og var 

gaflinn því á svæði B, en að öðru leyti voru 

engar byggingar á svæðinu. Þarna voru hins 

vegar  þykk mannvistarlög, rótað torf, 

niðurgrafnir rusla- og móöskupyttir.  

 

Svæði C 

Svæði C afmarkaðist af vatnslagnaskurðinum 

[103] að sunnan, útmörkum rannsóknar-

svæðisins að austan og vestan og veginum 

heim að fjósinu að norðan. Engar byggingar 

fundust á svæði C, en þar voru líkt og á 

svæði B, þykk mannvistarlög og niðurgrafnir 

ruslapyttir. Mannvistarlögin voru þó farin að 

þynnast út til norðurs líkt og búast mátti við á 

norðurjaðri bæjarhólsins. Í sniði nyrst við 

jaðar svæðisins komu í ljós leifar torfveggjar 

sem lá til norðurs undir veginn og út af 

svæðinu og var því ekki grafinn upp. 

Tilraunaskurður var grafinn í gegnum mitt 

svæðið norður-suður út úr skurði [103] Snið 

voru mæld upp og teiknuð af öllum þessum 

skurðum og eru þau í fylgiskjölum. 

 

Rannsóknarsvæðið er eins og fram hefur 

komið á norðvesturhluta bæjarhólsins og er 

ljóst að byggingarnar sem komu í ljós syðst á 

svæðinu tilheyra nyrsta hluta bæjarsamstæðu 
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sem er að líkindum að mestu ósködduð undir 

sverði, vestur af íbúðarhúsinu. Bygginga-

leifar kunna einnig að leynast undir sverði 

vestan rannsóknarsvæðisins en það sem kann 

að hafa verið austan og suðaustan við það 

hefur að mestu horfið við byggingu þeirra 

húsa sem þar standa í dag. Snið sem fékkst í 

skurði árið 2007 sunnan við íbúðarhúsið 

sýnir hins vegar að þar er að finna leifar 

bygginga frá 11.-12. öld og virðist 

bæjarstæði þess tíma vera á þeim slóðum. Þá 

fannst torfveggur í sniði við norðurenda 

framkvæmdasvæðisins sem leit út fyrir að 

geta verið leifar garðlags af einhverju tagi, 

réttar eða túngarðs fremur en húsbyggingar. 

Staðsetning garðlagsins var skráð en það ekki 

rannsakað frekar þar sem það var utan 

rannsóknarsvæðisins. 

 

 

 

 

Mynd 4.Yfirlitsmynd yfir byggingarnar sem grafnar voru upp í Vík. Skurðir frá því um og eftir miðja 20. öld 

skiptu svæðinu í þrennt og var þeirri skiptingu haldið í uppgreftrinum og svæðin nefnd A, B og C. 

Fig. 4. An overview of the buildings excavated in Vík. Modern electric cable trench and water pipe trench 

divided the excavation area in three and the division was used when recording the site, naming the different 

areas A, B and C. 
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Svæði A 

Hús 1 - „Baðstofa/ónstofa“ frá 14.-
18. öld 

Hús 1 var í suðvesturhorni rannsóknar-

svæðisins, um 8x9 m að utanmáli og snéri 

nálega norður-suður. Lagnaskurður [102] frá 

1970 lá þvert í gegnum norðurhluta bygg-

ingarinnar og kom í veg fyrir að hægt væri að 

segja með vissu hvernig sá hluti hússins 

hefur litið út.  

Norðurgafl hússins var hlaðinn úr klömbrum 

og var greinileg gjóska frá Heklugosinu 1104 

í torfi og auk þess töluvert af grárri gjósku frá 

Heklu 1300. Sömu gjóskulög var að finna í 

neðri hluta austur- og vesturveggjar hússins 

en H1104 var hins vegar ekki í efri hlutum 

hliðarveggjanna. Óhreyft lag af H1104 var 

undir gólfunum að norðaustan og undir því 

um 10 sm þykk rótuð mannvistarlög með 

kolum og móösku. Það er því ljóst að 

mannvist fyrir 1104 er á staðnum en gjóska í 

veggtorfi sýnir að húsið er frá því eftir 1300. 

Þunn dökk gjóska, líklega 1766 lá óhreyfð 

yfir vesturvegg og hluta af þaktorfi hússins, 

svo ljóst er að húsið hefur verið fallið fyrir 

þann tíma. Af sniðinu var strax ljóst að 

notkunarsaga þess hefur verið löng, gólflögin 

mældust samanlagt um 100 sm þykk að 

vestanverðu, en heldu þynnri að austan og 

sýnilegt að a.m.k. einu sinni hefur verið 

mokað út úr þeim hluta hússins. Þarna virðist 

því  hafa safnast upp yfir 1 m af gólfskán í 

gegnum tíðina. Gólfin voru mjög lagskipt, 

yfirleitt í 0,5-1 sm þykkum lögum þar sem 

skiptust á mismunandi blæbrigði og blöndur 

af móösku og mold. Við uppgröftinn var þó 

látið duga að skipta gólfum eftir því sem 

merkjanlegar breytingar urðu á byggingunni 

sjálfri eða innra fyrirkomulagi, þ.e. ef nýjar 

stoðarholur komu í ljós, pyttir eða aðrar 

áberandi breytingar. Þetta varð til þess að 

húsinu var að endingu skipt í átta fasa eða 

byggingarskeið eftir því sem marktækar 

breytingar voru greinanlegar á byggingunni 

eða innra fyrirkomulagi hennar. 

 

Fasi 8 - Þiljað gólf í miðskipi 

Á síðasta byggingarskeiði hússins var þiljað 

gólf [143] eftir miðskipinu, stoðir a.m.k. 6 og 

stóðu í miðju húsi beggja vegna þilgólfsins, 

en moldargólf með veggjum að austan [144] 

og vestan [141].  

 

Engar stoðarholur voru meðfram veggjunum, 

annað hvort hafa stoðirnar því staðið á 

steinum með veggjunum. sem svo hafa verið 

fjarlægðir, eða þakraftarnir hvílt á 

torfveggjunum sjálfum og engar stoðir verið 

með veggjunum. Vesturgólfið var ferhyrnt og 

afmarkaðist til norðurs af veggleifum, sem 

horfið hafa að mestu við gerð 

lagnaskurðarins. Af þessum sökum er óljóst 

hvernig fyrirkomulagið hefur verið innan í 

norðanverðu húsinu. Það virðist þó 

annaðhvort hafa verið með alveg beinan 

norðurvegg eða að veggurinn hafi verið 

beinn fyrir hliðargólfunum en útskot verið til 

norðurs í miðskipinu eins og virðist hafa 

verið raunin með eldri byggingarskeið 

hússins. Gólfin á þessu stigi hafa ekki náð 

eins langt til suðurs og á eldri byggingar-

skeiðum og munar þar um 50 sm sem bendir 

 

Mynd 5.Horft til norðurs yfir þilgólf í síðasta 

notkunarskeið í húsi 1. 

Fig. 5. Looking north over a wooden floor in the last 

phase of house 1. 
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til að suðurveggurinn hafi verið endurhlaðinn 

áður en trégólfið var lagt. Inngangur virðist 

þó eins og áður hafa verið fyrir miðjum 

suðurvegg. Yfir þilgólfinu var þunnt lag af 

koluðum hrís, hugsanlega neðsta lag af 

hrundu þaki. Gólfið [141] vestan við 

þilgólfið [143] var dökkt og þjappað lag, 

blandað kolum og grárri ösku. Austurgólfið 

[144] var sömuleiðis niðurtroðið og dökkt lag 

mjög einsleitt og varla hægt að tala um flekki 

í því. Töluvert var af flötum steinum í 

sunnanverðu austurgólfinu en þó ekki svo að 

hægt væri að tala um stétt. 

Gripir: Engir gripir voru skráðir í þessum 

gólflögum. 

 

Fasi 7  

 
 

Undir trégólfinu [143] og moldargólfunum 

sitthvorum megin við það [141] að vestan og 

[144] að austan var rótað torflag [151] inni í 

öllu húsinu og annað rótað lag [163] undir 

því með sótugu lagi [161/162] sem gengur 

inn á það fyrir miðju að sunnan þar sem 

dyrnar hafa verið. Bæði þessi lög ná um 50 

sm lengra til suðurs en gólflögin yfir þeim og 

undir yngsta hluta torfveggjarins að sunnan. 

Húsið gæti á þessum tíma hafa staðið autt 

eða þessi lög orðið til við endurgerð 

suðurveggjarins. 

Gripir: Í efra laginu [151]
36

 fannst töluvert 

af dúskum sem virtust úr grófri ull, hrosshári 

eða jafnvel hampi, að mestu dökkt en einnig 

ljósgulleitt (nr. 62) Sýni voru tekin en hafa 

ekki verið greind. Í neðra rótaða laginu [163] 

fundust m.a. tveir kljásteinar (nr. 108 og 

111), textílleifar (nr. 23 og 25), leðurbútur, 

hugsanlega skósóli (nr. 32) og koparþynna 

(nr. 57).  

 

Fasi 6  

 
 

Hér var komið niður á eiginlegt gólflag [165] 

undir síðasta byggingarskeiðinu með timbur-

gólfinu. Fleiri stoðir virðast hafa verið í 

húsinu á þessum tíma, sex við miðskipið líkt 

og áður en að auki stoðir í hornunum. Þrösk-

uldur úr timbri kom í ljós fyrir dyrunum til 

suðurs og brunnið grjót í hrúgu [181] nyrst í 

miðju húsinu. Þessi hrúga gekk í boga til 

suðurs og reyndist liggja ofan á gólfinu 

[165]. Líklega hafa þetta verið leifar af 

hlóðum eldstæðisins/óns sem þar var undir 

[164/167] og var grafið í gegnum gólf [165]. 

Vestan við grjóthrúguna voru eins og áður 

veggjaleifar af hugsanlegum norðurvegg sem 

virðist hafa gengið þvert til austurs. Nokkrar 

                                                 
36

 Númer innan hornklofa eru vísun í númer jarðlaga 

(sjá lista aftast í skýrslu) en önnur númer innan sviga 

eru númer gripa í gripaskrá (sjá aftast í skýrslu). 
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holur voru í gólfinu í austurhluta hússins en 

ekki er ljóst hvaða tilgangi þær hafa þjónað, 

hugsanlega hafa í einhverjum tilfellum staðið 

þarna ílát, en holurnar svo verið fylltar með 

ösku. Þröskuldurinn minnir að nokkru á leifar 

stafverksgrindar og fær nánari umræðu í 

túlkun hússins í lok kaflans. 

Gripir: Í gólfinu [165] fannst kljásteinn (nr. 

107) og annar (nr. 110) í holu út við vegg 

[185/184]. Sleggjubrot fannst í eldstæðinu 

(nr. 167). Þá fannst hnífsblað (nr. 52) í 

stoðarholu [169/168] og vaðsteinn og járn-

klumpur fundust í pytti [180/179]. Þá fannst 

sleggjubrot í eldstæðinu [164/167] (nr. 105). 

 

Fasi 5  

 
Næsta gólf undir [165] var [202], eins að 

öðru leyti en því að í því komu í ljós fleiri 

stoðarholur og pyttir. Auk stoðarholanna sex 

sitthvorum megin við miðskipið voru 

greinilegar stoðarholur í norðvestur-, suð-

vestur- og suðausturhorni hússins, en 

lagnaskurðurinn hefur farið í gegnum norð-

austurhornið. Hugsanlegur stoðarsteinn var 

að auki fyrir miðjum vesturvegg, en ekkert 

sambærilegt fannst með austurveggnum. 

Fleiri niðurgreftir komu í ljós í vesturhluta 

hússins, þar á meðal móöskufylltur pyttur 

með brenndu grjóti efst [205/206], syðst sem 

hefur svo verið skorinn af öðrum svipuðum 

pytti [179/180]. Auk þess tveir litlir pyttir 

[188/189] og [190-191] suðaustan við 

eldstæðið.  

Gripir: Í gólfinu [202] fannst m.a. 

leirkersbrot (nr. 103). Brotið hefur ekki verið 

greint en er úr gráum, grófum og hörðum 

leir, bylgjótt og sótugt á kúptu hliðinni en 

með gulan glerung á þeirri íhvolfu. Þá 

fundust textílbútar og þræðir í lagi [212] (nr. 

22 og 38) og sömuleiðis var textíll í lagi 

[213] alls 23 stk. Þá voru 11 hvítir steinar (nr. 

120) í lagi [213] sem óvíst er til hvers hafa 

verið, hugsanlega hafa þeir verið tíndir til 

skrauts.  

 

Fasi 4 

 
Undir gólfi [202] var ákveðið að skipta 

gólfunum í tvennt, þar sem að gólfið [222] í 

vesturskipinu var mun ljósara, mýkra og 

lífrænna en gólfið í miðju og austast [221]. 

Mikið var um trefjar af einhverju tagi í 

vesturgólfinu, hey eða tað, en auk þess 

einstaka brennd bein og viður. Þar kom að 

auki í ljós bogadreginn grjótbekkur [225/227] 

í suðvesturhorni sem virtist að hluta niður-

grafinn, nokkrir stæðilegir steinar voru í 

neðri hluta en uppistaðan smærri steinar. 

Þessi niðurgröftur hefur legið umhverfis 

stoðina í suðvesturhorninu og lengra til 

norðurs (160 sm langt og 70 sm breitt að 
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norðan en 90 sm að sunnan). Ekki er ljóst 

hvaða tilgangi þetta hefur þjónað. Í miðju 

húsinu komu fram tvær pinnaholur við 

eldstæðið [228] og lítil hola [217/218]. Þá 

voru enn greinilegir niðurgreftirnir tveir 

[188/189] og [190/191] suðaustan við 

eldstæðið sem einnig sáust í gólfinu fyrir 

ofan [202]. Sömuleiðis holurnar suðaustast 

[179/180] og [205/206]. Tvískipt hola 

norðaustast bættist við [219/220] sem og 

önnur stoðarhola austan við eldstæðið 

[231/232] og gæti bent til að stoðin [174/175] 

við það hafi verið endurnýjuð. 

Gripir: Í gólfi [222] fundust áfram 

textílleifar líkt og í gólfunum fyrir ofan (nr. 

20) og að auki, til þess að gera, heillegur 

sauðskinnsskór (nr. 33). Í lagi [227] fannst 

stór gjallmoli, fleiri textílbútar og þræðir í 

holu [240/239] (nr. 17 og 18) og sömuleiðis í 

gólfinu í innganginum [229] sunnan við 

þröskuldinn/aurstokkinn [209] (nr. 15) alls 

16 stk. textílbútar og þræðir. 

 

Fasi 3 

Næst var gólfum hússins skipt í þrennt þar 

sem greinanlegur munur var á þéttleika, lit og 

áferð á þeim. Vestasta gólfið [261] var 

fremur mjúkt og laust í sér en miðgólfið 

[250] og austara gólfið [251] lagskipt og 

skiptast á brúnleit lög og mýkri rauðbleik 

lög. Miðjugólfið er töluvert þjappaðra en 

austara gólfið og stóð um 2-4 sm hærra. Eld-

stæðið í norðurenda þess fékk ný númer 

[260/249] þar sem greinilega var um nýjan 

pytt eða útmokstur að ræða með örlítið aðrar 

útlínur (líklega hefur þó verið mokað jafnt og 

þétt uppúr eldstæðinu í þessum fasa og næstu 

tveimur á eftir og skýrir það líklega 

lagskiptingu gólfanna þar sem móaska og 

mold skiptast á). Ein pinnahola [267] var í 

vesturgólfinu og suðaustan við eldstæðið 

komu í ljós leifar lítillar tunnu [257/256] (55 

sm í þvermál neðst) sem gólflögin [250] og 

[251] hafa hlaðist upp að og litlir pyttir 

norðan og sunnan hennar. Þá fundust tvær 

pinnaholur [253/252] og [255/254] fyrir 

miðju austurgólfinu [251]. Fyrirkomulag 

stoða virðist hafa verið með svipuðum hætti 

og í fasanum á eftir nema stoðin austan við 

innganginn hefur staðið suðaustar og 

hálfpartinn inni í suðurveggnum og var nú 

komið niður á steina í botni þessara hola sem 

stoðirnar hafa upphaflega staðið á. 

Gripir: Textílleifar, bútar og þræðir, fundust 

í öllum gólfunum [261], [250] og [251] (nr. 

 
Mynd 6. Leifar stafatunnu eða lítils keralds fundust 

suðaustan við eldstæðið í húsi 1. Stafir og 

gjarðaleifar úr viði voru enn til staðar að hluta. 

Fig. 6. Remains of a wooden vessel, near the 

fireplace. 

 

Tunna 
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8, 9, 13, 19, 24 og 40) samtals 46 stk. Auk 

þess þrír leðurbútar (nr. 36) í gólfi [261]. 

Markverðastar eru áðurnefndar leifar tréíláts 

sem fundust norðarlega á mörkum gólfs [250 

og 251]. Leifar tunnustafa og viðargjarða 

voru enn til staðar á sínum stað og var það 

sem heilt var af þeim tekið upp (nr. 58 og 60) 

ásamt broti úr botni eða loki (nr. 59). Auk 

þessa fannst í gólfi [261] gulleitur hnoðri af 

ull eða hári af einhverju tagi, hugsanlega 

hampur, sem eftir er að greina (nr. 63). 

 

Fasi 2 

 
Á þessu stigi ná öll gólfin útí lagnaskurðinn 

og það er ljóst að mokað hefur verið uppúr 

norðurenda miðgólfsins, án þess að þar sé um 

eiginlegt eldstæði að ræða og má vera að 

sjálft eldstæðið hafi þá verið nyrst í útskoti 

eða við bogadreginn gaflvegg. Í stað 

stoðarhola voru nú stoðarsteinarnir sjálfir 

sýnilegir og virðast ekki hafa verið grafnir 

niður fyrir þessi gólf, [275], [279] og [264]. 

Gripir: Engir gripir fundust í miðjugólfinu 

[279] en talsvert af textíl og leðri í báðum 

hinum gólfunum. Suðvestast í austurgólfinu 

[264] fundust vaðmálsskór (nr. 4) og fleiri 

textílbútar og þræðir (nr. 5, 16 og 19) og auk 

þess ein leðuról (nr. 6). Suðvestast í 

vesturgólfinu [275] fundust þrennir vaðmáls-

skór (nr. 1, 2 og 3), þar fundust að auki leifar 

af leðurskó (nr. 34), leðuról (nr. 11) auk 

hárdúska (6. stk) og textílbúta og þráða af 

ýmsu tagi alls 52 stk (nr. 10). 

Fasi- 1 – Elsta byggingarskeiðið í húsi 1 

Undir austurvegg og suðurvegg byggingar 1 

voru gólflög sem stungið hefur verið í 

gegnum þegar veggnum var komið fyrir og 

mokað hefur verið út úr húsinu. Gólflögin 

eru um 25 sm þykk að norðanverðu en 

þynnast til suðurs og eru minnst um 5 sm 

þykk. Þessi lög ganga um 30 sm til austurs 

undir vegg [208] upp að undirstöðum eldri 

veggjar, þessi veggur og gólfin voru ekki 

fjarlægð. Líklega eru þetta leifar gólfs og 

veggja eldra byggingarskeiðs sömu bygg-

ingar, en ekki er ljóst hve langt gólfin hafa 

náð til suðurs, þau fara þó eitthvað undir 

suðurvegginn. Húsið hefur því örlítið færst til 

eða minnkað við þessa viðgerð. 

 

 
Mynd 7. Hér sjást gólflög elsta byggingarskeiðsins í 

húsi 1 fara undir yngri vegg [208] í austurhluta 

hússins. 

Fig. 7. Floor layers of the earliest phase of 

building 1 went under the eastern wall [208] as 

can be seen here. 

 

Svo virðist sem á þessu elsta byggingarskeiði 

hafi gólfin verið örlítið niðurgrafin, efsti hluti 

gólflaganna kemur upp að undirstöðum 

veggjarins og lítur því út fyrir að grafið hafi 

verið niður um 30 sm fyrir fyrstu gólfunum 

eftir að veggurinn var hlaðinn. Það sama 

virðist svo hafa verið gert þegar yngri 

veggurinn [208] var hlaðinn, þá var mokað 

gólflög  

veggur  
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um 30 sm niður með innanverðum 

veggjunum og þar með í gegnum eldri gólfin. 

A.m.k. einu sinni enn hefur svo verið mokað 

útúr húsinu, en þá aðeins miðskipinu eins og 

sést á gólfi [279] sem greinilega er grafið 

niður um 20 sm í gegnum gólfin til hliðanna 

[275] og [264].  

Undir byggingunni 

Blönduð kola og móskulög voru undir neðstu 

gólfunum í húsi 1. Gjóska úr Heklu frá 1104 

var óhreyfð á kafla undir gólfinu að 

norðaustan og undir henni rótuð dökk, kola- 

og móöskulög, um 10 sm þykk niður á 

óhreyfðan jarðveg. Greinilegt er að nokkur 

umsvif hafa verið á þessum stað fyrir 1104 

eins og ljóst var árið 2007 af sniðum norðan 

og austan við íbúðarhúsið. Þarna er þó ekki 

um eiginleg gólf að ræða að því er virðist. 

Túlkun 

Hús 1 hefur greinilega verið í notkun að 

mestu óslitið frá því skömmu eftir 1300 og 

líklega fram á fyrri helming 18. aldar og 

tekið nokkrum breytingum í tímans rás. Frá 

upphafi hefur húsið verið með bogadreginn 

norðurvegg en vegna lagnaskurðar frá 1970 

er óljóst hvernig fyrirkomulagið hefur verið 

upp við hann að innan. Líklega hefur þó 

verið útskot fyrir miðju og beinir veggir til 

hliðanna. Veggirnir virðast að mestu hafa 

verið hlaðnir úr sporðlöngum klömbru-

hnausum sem hafa verið grannir en náð langt 

inn í veggina og bundið þá vel saman.  

Norðurgaflinn hefur mest verið um 3 m 

breiður en hliðarveggirnir grennri, á bilinu 

120-160 sm. Austurveggurinn hefur verið 

endurbyggður a.m.k. einu sinni og við það 

færst um 30 sm til vesturs og suðurveggur frá 

sama tíma hefur færst eitthvað til norðurs en 

óvíst hve mikið þar sem hann var ekki 

fjarlægður. Veggurinn að sunnan hefur svo 

verið endurhlaðinn eða gert við hann og hann 

færður um 50 sm til norðurs áður en þilgólfið 

var lagt á síðasta byggingarskeiði hússins. 

Húsið virðist því hafa smáminnkað með 

tímanum þótt ekki sé það mikið. Þá virðist 

stoðum einnig hafa fækkað í því eftir því sem 

fram líður.  
 

Efstu gólflögin voru fremur einsleit yfir allt 

húsið en þegar neðar dró kom í ljós greini-

legur munur þar sem gólflögin í miðju húsinu 

voru áberandi meira þjöppuð og stóðu heldur 

hærra en gólfin með veggjunum og greinilegt 

að þar hefur mest verið gengið og uppsöfnun 

gólflaga verið hröðust. Líklega hefur upp-

mokstur úr eldstæðinu fyrir miðjum norður-

enda hússins valdið þar mestu um, en 

greinilegt er að móaska hefur dreifst útfrá 

eldstæðinu og er þykkust næst því en þynnist 

út í allar áttir en einkum til suðurs eftir mið-

skipinu. 

 

Upphaflega voru stoðir meðfram útveggjum, 

a.m.k. fjórar, ein í hverju horni og svo sex 

stoðir í miðju, þrjár sitt hvorum megin við 

miðskipið. Þegar gert var við húsið í seinna 

skiptið og suðurveggurinn færður til norðurs 

og viðargólfið lagt virðist hafa verið látið 

duga að hafa stoðirnar sex í miðjunni en 

þakið (raftarnir) gætu þá hafa hvílt á 

veggjunum sjálfum, í það minnsta fundust 

ekki stoðarholur eða –steinar með útveggjum 

á þessu skeiði. Við þessa síðustu breytingu er 

óvíst um afdrif eldstæðisins sem var áberandi 

einkenni á húsinu fram að því og virðist hafa 

verið í útskoti fyrir miðjum norðurveggnum. 

Hvort það hefur haldið sér eftir að þilgólfið 

var lagt er óvíst vegna lagnaskurðarins. 

Greinilegt er að eldstæðið var fram að því 

mikið notað og var mikil uppsöfnun gólflaga 

útfrá því í miðju hússins. Stór hella var upp 

við það að vestan, óverulegri grjóthleðslur að 

austan en norðurhlutinn raskaður af lagna-

skurðinum. Pyttir suðaustan við eldstæðið 

gætu verið eftir ílát en í einum þeirra fundust 

heillegar leifar lítillar tunnu eða tréíláts. Í 
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austurhluta hússins fundust kljásteinar í 

síðustu fösunum fyrir breytingar á húsinu og 

bendir það til að fram að breytingu kunni að 

hafa verið vefstaður í þeim hluta hússins. 

Mikið magn textílleifa, vaðmáls og spunnins 

þráðar fannst einnig í þessum lögum, m.a., til 

þess að gera, heillegar leifar af fjórum 

vaðmálsskóm.  

 

Húsið hefur lengst af staðið lægra en 

inngangurinn og á tímabilinu frá fasa þrjú til 

sex er þar einhverskonar timbur þröskuldur 

sem minnir að mörgu leyti á leifar 

stafverksgrindar. Neðst var þvertré eða sylla 

með spori og ofan á hana kom annað þvertré 

en ekki var hægt að sjá hvort það hafi í raun 

verið fellt ofan í sporið á hinni. Klofinn stoð 

var að austan og þvertrén töppuð á hana, að 

vestan var ferstrendur grennri stafur og á 

milli þeirra tveir klofnir stoðarstubbar, sem 

virðast hafa verið settir eftir á til stuðnings.  

 

 
Mynd 8. Þröskuldur við inngang í hús 1. 

Fig. 8 Woodern frame in the entrance of building 1. 

 

Engar aðrar vísbendingar voru um 

timburgrind innan úr húsinu frá sama tíma. 

Hvort húsið hafi á þessum tíma verið með 

stafverksgrind er hugsanlegt en alls ekki 

öruggt. Á þessum tíma var gengið niður í 

húsið eins og áður segir um a.m.k. eitt þrep 

og því hefur verið nauðsynlegt að gera þarna 

einhvern stuðning og má vera að timbur úr 

stafverksbyggingu hafi verið notað til 

verksins eða dyraumbúnaðurinn einfaldlega 

verið gerður með svipuðum aðferðum. 

 

Fleiri dæmi eru um uppgrafin hús svipaðrar 

gerðar og hér um ræðir og má þar nefna 

Kúabót í Álftaveri, Gröf í Öræfum, Reyðar-

fell í Borgarfirði og mögulega Fornu-Lá í 

Eyrarsveit. Um þessa staði segir Hörður 

Ágústsson: 

 

„Fundist hafa rústir þriggja húsa frá 14., 15. og 

16. öld er Gísli Gestsson telur vafalaust að verið 

hafi baðstofur. Sú elsta er frá 1362 og liggur að 

húsabaki í Gröf í Öræfum. Hún er u.þ.b. 3 m á 

lengd og 2 m á breidd, með grjótofni sem gengur 

að hluta til inn í annan gaflinn, og leifum palls, ef 

til vill bekkjar, með hliðveggjum og öndverðum 

gafli. Á Reyðarfelli er önnur, einnig bak húsum, 

um 3 m á lengd og 2,5 m á breidd, þar sem 

ofninn er að fullu kominn á kaf í vegg hússins og 

nú á miðjan hliðvegg gegnt dyrum. Í öðrum 

karmi baðstofunnar hefur verið pallur. Reyðar-

fells er síðast getið í heimildum 1504. Í Kúabót er 

sú þriðja og þeirra langstærst. […] Baðstofan í 

Kúabót liggur að vísu bak húsum eins og hinar 

tvær en snýr hornrétt á þau. Hún er um 5,8 m á 

lengd og 3,5 m á breidd. Skipanin er sú sama og á 

Reyðarfelli nema pallar hafa verið í báðum 

körmum að því ætlað er. Enn má nefna hina 

fjórðu á Fornu-Lá í Eyrarsveit. Stærð hennar er 

u.þ.b. 3 m á lengd og 2,3 á breidd. Hún er öftust 

húsa, en komin í samhverfuspil með öðrum á 

bænum. Ofninn er í húsinu í einu horni og leifar 

palls í öðru. Kristján Eldjárn taldi bæ þennan hafa 

farið í eyði einhverntíma á bilinu 1450-1550.“
37

 

 

Þessi hús sem hér er lýst eru talin tilheyra 

ákveðnu þróunarstigi baðstofunnar frá því að 

vera réttnefnt baðhús eða einskonar gufubað 

fram að 13. öld yfir í það að vera fjölnota hús 

með ofni fram á 16. öld, vinnustofa, dagstofa 

og borðstofa allt í senn.
38

 Eftir að kemur fram 

á 17. öld er hins vegar talið að borðstofuhlut-

verkið líði undir lok en húsin séu áfram nýtt 

sem vinnustofur fram á miðja 18. öld. 

Baðstofur eins og þær voru fram á 20. öld 

                                                 
37

 Hörður Ágústsson (2004) bls. 123. 
38

 Hörður Ágústsson (2004) bls. 123. 
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koma hins vegar ekki til sögunnar fyrr en 

undir lok 18. aldar.
39

  

                                                 
39

 Hörður Ágústsson (2004) bls. 125. 

 

 

  

 

 

Fig. 9. Plan of the farm Reyðarfell, W-Iceland. The „Baðstofa“ highlighted. 

Mynd 9. Grunnmynd bæjarins að Reyðarfelli í Hálsasveit, Borgarfirði. Baðstofan auðkennd með 

gulu.(Saga Íslands IV,bls. 276). 

 

Fig. 10. Plan of the farm Gröf, SA-Iceland. The „Baðstofa“ highlighted. 

 

Mynd 10. Grunnmynd bæjarins á Gröf í Öræfum. Baðstofa merkt auðkennd með gulu. (Árbók Hins Ísl. 

Fornleifafélags. 1959, bls. 32-33.) 
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Fróðlegt er að bera saman lýsingar Gísla 

Gestssonar á húsi „F“ á Kúabót og húsi 1 

sem nú hefur verið grafið í Vík, þar sem 

hluta þess hafði verið raskað, en lýsing Gísla 

gæti fyllt nokkuð í þá eyðu. Einn veggur var 

rofinn af húsinu á Kúabót en Gísli taldi það 

hafa verið 5,8 m langt og 3,8 m breitt. Húsið 

í Vík var 5,1-5,3 m langt og 2,8-3,3m breitt. 

Rangali opnaðist inn í húsið á Kúabót fyrir 

miðjum langvegg að vestanverðu og gegnt 

innganginum var eldstæði í útskoti á austur-

vegg. Sama fyrirkomulag er í Vík en gengið 

inn að sunnan og eldstæðið í norðurvegg. Þá 

virðast stoðir hafa verið með svipuðum hætti 

á Kúabót og eldri hluta hússins í Vík, þ.e. 

stoðir í hornum og með langveggjum en ekki 

fyrir skammveggjum. 

 

Eldstæðið gæti verið með sama móti þótt 

lagnaskurðurinn skerði þá mynd í húsinu í 

Vík. Í húsinu á Kúabót var eldstæðið 

120x5,5-60 sm og snéri skammhlið inní 

húsið og taldi Gísli það hafa staðið um 13sm 

lægra en elstu gólfin og hleðslan verið a.m.k. 

80sm há uppfrá því. Enn fremur segir Gísli: 

 

„Í eldstæðinu var efst þykkt lag af hnefastórum 

steinum, mjög sprungnum, og á milli þeirra var 

sandur og nokkur mold, en hvorki aska né kol. 

Undir þessu var lag af kolum og ösku, kolin 

svört, en askan ljósgrá viðaraska. Þetta lag náði 

niður á botn, sem var úr mold með smágrjóti. 

Ofan til voru steinarnir, sem eldstæðið var hlaðið 

úr, hlóðasteinarnir, svo stökkir og sprungnir að 

þeir hrundu í sundur þegar hreinsað var frá þeim, 

en neðar voru þeir heillegri.“
40

 
 

Þessi lýsing samræmist vel því sem fannst í 

Vík. Yfir efsta gólflaginu undir þilgólfinu var 

hrúga af hnefastórum, sótuðum og sprengd-

um steinum sem lágu yfir hinu eiginlega 

eldstæði og teygðu sig yfir gólfið. Líklega 

ummerki um að eldstæðinu hafi að hluta til 

verið rutt um, eða það verið hrunið fram til 
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 Gísli Gestsson (1987), „Kúabót í Álftaveri III“. 

Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1986. bls. 47-49. 

suðurs, áður en þilgólfið var lagt. Í 

eldstæðinu í Vík virðist þó aðallega hafa 

verið brenndur mór frekar en viður, af 

öskunni að dæma.  

 

 
Mynd 11. Teikning Gísla Gestssonar af bæjarhúsunum 

á Kúabót í Álftaveri (Árbók hins ísl. fornleifafélags 

1987, bls. 41).  

Fig. 11. Plan of the farm Kúabót, S-Iceland, excavated 

by Gísli Gestsson. Building F, as drawn and described 

by Gestsson bears striking resemblance to building 1 

now excavated in Vík.. (Árbók hins ísl. fornleifafélags 

1987, bls. 41).  

 

Önnur líkindi með húsunum tveimur eru 

gólflögin, en eins og fram hefur komið var 

greinilegur munur á neðri gólfunum í húsinu 

í Vík, þannig að miðjan stóð nokkru hærra en 

gólfin til hliðanna og var mun harðari og 

þjappaðri. Gólflögunum í húsinu á Kúabót 

lýsir Gísli svo: 

 

F 
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„Frá dyrum að eldstæði var gólfið á kafla svart 

með miklum kolasalla, 3 til 7 sm þykkt, en til 

beggja handa við þennan kafla í norðurenda og 

einkum í suðurenda var gólfið að vísu svart, en 

aðeins einn til fáir mm á þykkt og kemur ekki til 

mála að gengið hafi verið á því. Þá kom einnig í 

ljós að þetta þykka gólf, miðgólfið, er lítið eitt 

hærra en gólfið beggja megin eða eins og mjög 

langur bali með grunnum lægðum til hliða.“
41  

 

Þrátt fyrir að gólflögin sem hér er lýst séu 

margfalt þynnri en þau sem grafin voru upp í 

Vík er lýsingin að öðru leyti sambærileg. Af 

þessu dregur Gísli þá ályktun að trégólf eða 

pallur hafi verið yfir suðurgólfinu og e.t.v. 

líka að norðanverðu og bætir við:  

 

„Þá ber einnig að hafa í huga að stórt eldstæði 

krefst auðtekins eldiviðar og má gera ráð fyrir að 

hann hafi verið tekinn inn um norðurgafl og 

líklega hefur verið haft eitthvað tiltækt af eldsmat 

í þeim enda hússins þegar ofninn var kyntur.“
42  

 

Hvort pallar hafi verið yfir hliðargólfunum í 

Vík á einhverjum tíma er óvíst, en engar 

leifar slíkra palla fundust þar frekar en á 

Kúabót og sum gólfin voru svo þjöppuð að 

líklegt er að á þeim hafi verið gengið þótt þau 

væru ekki jafn hörð og í miðjunni. 

Spurningin um hvar eldiviður hafi verið 

geymdur fyrir ofninn er jafn viðeigandi fyrir 

húsið í Vík og á Kúabót, og trefjar í 

vesturgólfi [222], sem talið var að gætu verið 

heysalli, gætu verið vísbending um að þar 

hafi verið geymdur eldiviður, e.t.v. þurrt tað 

til að kveikja upp ásamt mó. 

 

Sá munur er hins vegar á þessum húsum að 

engar textílleifar fundust á Kúabót, en þar 

fannst járnnagli, spýta með eirræmu, járn-

hlutir og eitthvað af eirsneplum og flögum 
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auk brots úr steyptu eiríláti.
43

 Einn kljásteinn 

fannst þó í göngunum að húsinu. Í húsinu í 

Vík voru hins vegar ótvíræð ummerki um 

vefnað í neðri hluta gólfanna, mikið magn 

ofinna efnisbúta og fimm kljásteinar og 

leðurbútar í efri gólfunum ásamt fleiri 

gripum. 

 

 
Mynd 12. Hús 1 í Vík, baðstofan, eins og hún gæti 

hafa litið út í á fyrstu stigum (vinstri) og hús 2 

niðurgrafið við hlið þess (hægri). 

Fig. 12. Building 1 at Vík, badstofa, as it might have 

looked at an early phase (left) and building 2 (right). 
 

Hús 1 í Vík virðist sverja sig ótvírætt í ætt 

þessara húsa sem Gísli Gestsson og Hörður 

Ágústsson nefna baðstofur og telja tilheyra 

þróunarstigi þeirra á 13.-16. öld. Mögulega 

hefur eimt eftir af baðhúshlutverkinu í fyrstu 

og er tunnan við eldstæðið e.t.v. merki um að 

þar hafi vatni verið skvett á eld. Ofninn, 

leður og textílleifar ásamt kljásteinum sem 

fundust í neðri gólfum hússins eru í góðu 

samræmi við notkun þess sem vinnu- eða 

vefstofu og ekki ólíklegt að húsið hafi einnig 

nýst sem dagstofa og borðstofa framan af. 
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Hús 3 – 18.-19. öld 

Undir yfirborðslaginu [100] komu í ljós 

veggjaleifar austan við hús 1. Rauðleitt torf í 

veggjum og nokkuð um grjót, einkum með 

innbrúnum. Gjóska úr Heklu frá árinu 1104 

var greinanleg í litlum mæli í báðum 

veggjunum og í austari veggnum var að auki 

dökk gjóska, líklega H1766. Upp við vestari 

vegginn [122] lá gráleitt ruslalag [126] sem 

teygði sig til austurs og yfir austari vegginn 

[128], undir því á milli veggjanna var 

dökkgrátt gólflag [130] (3x2,6 m). Líklega 

hefur norðurveggur þessarar byggingar 

horfið við gerð lagnaskurðarins [102] en 

suðurhlutinn náði út fyrir rannsóknarsvæðið 

og var því ekki kannaður.  

Gripir: Í þessum tveimur lögum, ruslalaginu 

[126] og gólflaginu [130] kom fram mikið 

magn gler- og leirkerabrota, bæði af ílátum af 

ýmsu tagi og krítarpípum. Tveir krítarpípu-

hausar voru með stimpli sem hægt var að lesa 

á og reyndust þær vera frá Gouda í Hollandi. 

Pípan (nr. 68) úr ruslalaginu var með stimpli 

sem nokkrir framleiðendur notuðu á árunum 

1725 og a.m.k. fram til 1865. Hin pípan (nr. 

93) fannst í gólflaginu og reyndist vera með 

stimpli sem var í notkun frá 1660 fram yfir 

1898. Í gólflaginu fundust einnig leifar af 

þrífættum járnpotti (nr. 55), skæri (nr. 43), 

hugsanlegt hnífsblað (nr. 44) og nagli (nr. 56) 

og sitt hvað fleira. Tvö steinbrýni fundust í 

efra laginu (nr. 77 og 94) og eitt í því neðra 

auk brots úr steinsleggju (nr. 95). 

 

Ef rétt er að gjóskan í austurveggnum sé frá 

1766 er ljóst að húsið er byggt eftir það og er 

það í góðu samræmi við gripina í gólf- og 

ruslalaginu og hugsanlegt að það hafi verið í 

notkun fram á 19. öld. 

Hús 2 – niðurgrafið hús/náðhús? 
eftir 1300 

 
Mynd 13. Hús 1 í Vík, baðstofan, eins og hún gæti 

hafa litið út í á fyrstu stigum (vinstri) og hús 2 

niðurgrafið við hlið þess (hægri). 

Fig. 13. Building 1 at Vík, badstofa, as it might have 

looked at an early phase (left) and building 2 (right) 

 

Hús 2 var áfast húsi 1 að austanverðu og 

líklega jafnaldra því. Botnflötur þess var þó 

um 60 sm neðar en elstu gólfin í húsi 1, 

grafið niður í náttúruleg moldar og malarlög. 

Yfir húsi 2 voru þykk ruslalög og virðist 

tóftin hafa verið fyllt af rusli og úrgangi áður 

en hús 3 var byggt þar ofan á. 

 

Vesturveggurinn í húsi 2 [272] virðist 

tengdur austurvegg „baðstofunnar“ og kemur 

í framhaldi af honum. Ekki er víst hve langt 

til suðurs þetta hús hefur náð þar sem það 

teygir sig út fyrir rannsóknarsvæðið og 

norðurveggurinn hefur að hluta til horfið 

vegna lagnaskurðarins [102]. Sá hluti sem 

grafinn var upp reyndist um 3 m breiður (A-

V) og um 1,5 m (N-S). Torf [200] sem lá yfir 

norðausturhorni hússins var samskonar og 

neðrihluta austurveggjar húss 1, með 

greinilegri H1104 gjósku og dökkri gjósku 

líklega H1300. Hugsanlega er þetta hrun úr 

þeim eða leifar efri hluta veggja húss 2. 

Undir þessu torfi voru grjóthlaðnir veggir 

[272 að vestan og 273 að austan] fylltir með 

möl [245 að vestan og 263 að austan].  
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Svo virðist sem grafið hafi verið niður fyrir 

veggjunum og svo mokað innan úr húsinu 

upp í veggina og þeir þannig hlaðnir upp 

jafnóðum og hreinsað hefur verið innan úr 

húsinu. Vegghleðslur reyndust vel standandi 

að innanverðu að austan, um 70 sm háar. 

Meðfram vesturveggnum gekk þró út til 

norðurs í gegnum vegginn og var reft yfir 

hana. Raftarnir [269] lágu samsíða þvert yfir 

þrónna og hvíldu á flötum steinum á 

veggjunum. Þeir voru að hluta fallnir en 

undir þeim var blandað torf [280 og 278]. 

Þróin var um 60 sm breið og viðlíka há, erfitt 

er að segja til um hvaða tilgangi hún hefur 

þjónað en grafið hefur verið niður í gegnum 

náttúruleg lög að norðan, og grjóthleðsla 

verið í norðvesturhorni hússins þar sem þróin 

kemur inn. Í suðvesturhorni hússins var 

niðurgrafinn pyttur. Vera kann að 

grjóthleðsla hafi verið umhverfis pyttinn en 

það var óljóst þar sem hann lá inn í sniðið. 

Efst í þessum pytti var grátt, klístrað lífrænt 

lag um 5-8 sm á þykkt [281], sem bendir til 

að byggingin kunni á einhverjum tíma að 

hafa verið notuð sem náðhús. Þetta er þó of 

lítið til að hægt sé að fullyrða að það hafi 

verið upprunalegt eða eina hlutverk hússins. 

Undir þessu lagi var um 40-50 sm þykkt 

sótugt, mjög dökkt lag. Í því var nokkuð af 

óbrenndum beinum og viðarleifum.  

 

Svæði B 
Svæði B afmarkaðist af lagnaskurði [201] að 

sunnan og könnunarskurði [203] að norðan 

og vestan, en fjósbyggingu að austan. Mokað 

var uppúr skurði [201] með gröfu eins og 

hann hafði verið grafinn 1971, en skurður 

[203] var grafinn eftir gömlum 

vatnslagnaskurði og smá dýpkaður undir 

eftirliti. Lagnaskurður [201] hafði skorið 

byggingu 1 eins og fram hefur komið og lenti 

því norðurgafl hennar inná svæði B, engar 

aðrar byggingar reyndust á svæðinu, en þar 

var um 1-1,2 m af rótuðu torfi og móösku. 

Fjórir pyttir [210, 235, 268 271] komu í ljós 

og voru þeir grafnir upp í einingum (e. 

„single context“) en svæðið annars grafið í 

plani, 5-10 sm í einu með skóflum og 

hreinsað upp með múrskeiðum á milli. Svo 

virðist sem nokkuð hafi verið um að grafnar 

hafi verið holur, þær fylltar með móösku og 

rusli og síðan tyrft yfir eða torfróti jafnað yfir 

holuna. 

Svæði C 
Svæðið afmarkast af útmörkum áætlaðs 

áhrifasvæðis að austan og vestan, 

könnunarskurði 203 að sunnan og vegi að 

norðan. Engar byggingar komu fram á 

svæðinu, en samskonar pyttur fannst þar og á 

svæði B, og var hann mældur upp í sniði, 

mannvistarlögin voru þó að þynnast út til 

norðurs og greinilegt að þarna var komið í 

norðurjaðar bæjarhólsins. Nyrst á svæðinu í 

sniði við veginn komu í ljós leifar garðlags 

sem teygði sig út fyrir rannsóknarsvæðið og 

hlaut því ekki nánari rannsókn. 

 

  

 
Mynd 14. Horft til suðvesturs yfir hús 2, hálfgrafið.Á 

myndinni má sjá árefti yfir þrónni sem lá til norðurs 

útúr húsinu. 

Fig. 14. Looking southwest over building 2, being 

excavated.  
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Samantekt og niðurstöður 
Móöskupyttir og rusladreif á norðurhluta 

svæðisins sem kannað var 2010 gæti verið 

hluti öskuhaugsins sem Daniel Bruun lýsir 

árið 1896 yfir norðurhluta garðlags sem hann 

taldi vera leifar virkis umhverfis bæjarhólinn. 

Leifar hins meinta virkis sáust ekki á yfir-

borði þegar fornleifaskráning fór fram árið 

2007
44

og komu ekki skýrt í ljós við 

uppgröftinn 2010, en þó er mögulegt að torf-

veggur [149] sem lá á suðaustur horni 

svæðisins geti verið leifar þessa garðs.  

 

Tvívegis hafa komið upp bein við fram-

kvæmdir í og við bæjarstæðið í Vík sem talin 

hafa verið mannabein. Annars vegar á miðju 

bæjarstæðinu þegar grunnur var tekinn fyrir 

íbúðarhúsinu árið 1908 og hins vegar þegar 

grafið var fyrir raflögnum út í kartöflu-

geymslu skammt norðaustan við bæ um 

1992-93. Í hvorugu tilfelli var þó staðfest að 

um mannabein væri að ræða. Fundur manna-

beina í og við bæjarstæðið í Vík er þó ekki 

ólíklegur miðað við heimildir um kirkju á 

jörðinni a.m.k. frá miðri 15. öld og fram á þá 

18. auk þess sem bærinn er sagður standa efst 

á svonefndum Bænhúsvelli.
45

 Það lítur þó 

ekki út fyrir að komið hafi verið niður á 

kirkjugarð í fyrra tilfellinu miðað við um-

búnað og þá staðreynd að fleiri grafir hafi  

 

ekki fundist á því svæði þrátt fyrir umfangs-

mikið jarðrask. Að um kuml úr heiðni sé að 

ræða er þó ekki hafið yfir allan vafa. Jafnvel 

þótt rétt sé að um mannabein hafi verið að 

ræða er það ekki óþekkt að þau finnist í rusli 

í grennd við forna kirkjugarða.
46

 En þeim 

minjum sem nú voru grafnar upp skammt frá 

fundarstað hins meinta kumls, svipar mjög til 
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þeirra sem þar fundust árið 1908. Má þar 

nefna vaðmálsskó (nr. 62-65) og slitrur af 

leðurskóm, ófúnum hárlokkum af einhverju 

tagi, látúnsbúnum leðurpjötlum og fleiri 

gripum sem samræmast vel lýsingum á 

gripunum sem fundust árið 1908. Þá var 

grafin upp hluti grjóthlaðinnar byggingar 

(húss 2) sem svipar nokkuð til lýsingarinnar á 

grafarumbúnaði hins meinta kumls. Þessar 

upplýsingar ásamt óvissuatriðum um um-

búnað og samhengi gripa og beina úr upp-

greftinum frá 1908 gera það að verkum að 

óvarlegt er að fullyrða að um kuml hafi verið 

að ræða. 

 

Hvort um heiðinn legstað er að ræða eða ekki 

breytir þó ekki því að ljóst er að búseta hefur 

verið í Vík frá því fyrir 1000. Hins vegar 

hefur þessi fundur verið talinn elsta dæmið 

um vaðmálsskó á Íslandi á þeim forsendum 

að skórnir sem fundust árið 1908 séu úr 

heiðnum legstað og þar með frá því um eða 

fyrir aldamótin 1000.
47

 Miðað við það sem 

nú hefur komið ljós, er ljóst að ekki er hægt 

að fullyrða um svo háan aldur. Að 

Víkurfundinum slepptum virðast öll dæmi 

um vaðmálsskó vera frá 13.-16. öld og er það 

í góðu samræmi við það sem nú hefur 

fundist. 

 

Byggingarnar þrjár sem nú komu í ljós að 

hluta eiga sér mislanga sögu. Hús 1 og 2 

virðast byggð á sama tíma eða um svipað 

leyti, líklega á 14. öld. Húsi 1 er svo haldið 

við og það tekur smávægilegum breytingum 

en virðist í notkun fram á 18. öld, hugsanlega 

með einu hléi þótt þar geti einnig verið um 

ummerki endurbyggingar að ræða án þess að 

eiginlegt rof hafi verið í notkun hússins. Hús 

1 er af gripum og byggingarlagi að dæma 

baðstofa af þeirri gerð sem virðist hafa verið 
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algeng á 13.-16. öld, fjölnota hús með ofni 

sem nýtt hefur verið sem vinnu- eða vefstofa 

og e.t.v. einnig sem dagstofa og borðstofa. 

 

Erfitt er að sjá hvenær hætt er að nota hús 2  

en það virðist að grunni til frá svipuðum tíma 

og fyrstu hlutar húss 1, byggt eftir 1300 

líklega þó á 14. öld. Í gólfi hússins var þykkt 

lag sem virtist geta verið úrgangur manna og 

má vera að það hafi verið byggt eða nýtt sem 

kamar. Húsið hefur fyllst af móösku og öðru 

rusli eftir að hætt var að nota það, og engin 

sýnileg ummerki voru um endurbyggingu á 

því líkt og á húsi 1. Yfir ruslalögin sem fylltu 

hús 2, koma svo þunn gólf og veggjalög úr 

húsi 3 sem virðist byggt eftir 1766. Þá benda 

gripirnir sem þarna fundust til 18.-19. aldar, 

keramik, gler og krítarpípur. 

 

Rannsóknarsvæðið 2010 tók yfir norðvestur-

hluta bæjarhólsins og nyrstu húsin í 

bæjarsamstæðunni sem reikna má með að 

liggi að mestu óhreyfð í jörðu sunnan 

svæðisins, vestan við íbúðarhúsið. Rannsókn 

frá árinu 2007 leiddi í ljós að enn eldri minjar 

eru í jörðu sunnan íbúðarhússins og má gera 

ráð fyrir að þar séu leifar fyrstu 

bæjarhúsanna. 
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Gripir 

Alls voru skráð 119 gripanúmer við 

uppgröftinn í Vík, í sumum tilfellum fóru 

fleiri en einn gripur undir sama númer, s.s. 

textílleifar fundnar í sama lagi og brot úr 

sama hlutnum o.s.frv., alls 336 gripir eða 

brot. Af þessum 336 gripum eða gripabrotum 

var nær helmingurinn textílbútar og spunnir 

þræðir eða 48%, 13% var keramik, 10% gler, 

6% járn, 5% leður, 3% viðargripir, og 3% úr 

steini og auk þess 8% af því sem virðist vera 

skrautsteinar, hvítir rúnnaðir steinar sem 

finnast ekki náttúrulega í umhverfinu. Sam-

settir gripir úr leðri/málmi eða tré/málmi 

voru samanlagt tæp 2%. Nær allur textíllinn 

og þræðirnir fundust í eldri gólflögunum í 

húsi 1 og leðurgripirnir flestir í yngri lögum 

sama húss. Keramikið fannst hins vegar að 

stærstum hluta í húsi 3 og ruslalagi ofan á 

því.  

 

Af 336 gripum voru 7 lausfundnir eða utan 

upprunalegs samhengis, s.s. í lagnaskurðum 

og uppmokstri yfirborðslaga. Þar sem um 

neyðarrannsókn var að ræða gafst ekki færi á 

að sigta jarðveg, auk þess sem ruslapyttir 

voru grafnir upp með grófum aðferðum. Það 

má því búast við að gripafjöldinn hefði orðið 

töluvert meiri við betri aðstæður og hallar 

líklega helst á smærri gripi. 

 

 

 

Tafla 1. Dreifing gripa eftir jarðlögum (einingum). Lengst til vinstri eru efstu yngstu lögin. Lög [126] og[130] 

eru ruslalag og gólf í húsi 3, lag [163] rótað lag ofarlega í húsi 1 og lög [202, 251, 261, 265 og 275] gólflög í 

húsi 1 og lög [169, 185, 213, 227 og 240] niðurgreftir í sama húsi, en [281] niðurgröftur í húsi 2. 
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Textíll 

Mikið magn ofinna efnisbúta og spunnins 

þráðar fannst við uppgröftinn, einkum í eldri 

gólflögunum í húsi 1, sem túlkað hefur verið 

sem baðstofa frá því eftir 1300 og í notkun 

a.m.k. fram til 18. aldar. Uppistaðan er 

vaðmál en eftir er að greina það nánar til 

tegunda og aldurs. Merkilegustu gripirnir úr 

þessu safni eru þó líklega vaðmálsskórnir en 

fjórir slíkir fundust í neðstu gólflögunum 

[265 og 275]. Skór úr vaðmáli eru þekktir úr 

uppgröftum frá allnokkrum stöðum víðsvegar 

um landið. Elsta þekkta dæmið um slíka skó 

er einmitt úr meintum kumlfundi á bænum 

Vík. Efasemdir um aldur þessa fundar hafa 

hins vegar vaxið við þessa rannsókn  eins og 

fram kom í niðurstöðukaflanum. Að 

Víkurfundinum slepptum virðast öll dæmi 

um vaðmálsskó vera frá 13.-16. öld og er það 

í góðu samræmi við það sem nú hefur 

fundist. Vaðmálsskórnir sem og annar vefn-

aður sem nú fannst bíður frekari greiningar. 

 

 
Tafla 2. Dreifing textílleifa eftir lögum (einingum), efst sést fjöldi efnisbúta, þráða og óunnins efnis en fleiri en 

einn bútur eða þráður var skráður undir hvert fundanúmer og voru fundanúmerin alls 34. 
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     Mynd 15. Vaðmálsskór nr. 4, úr lagi 265. 

 
     Mynd 16. Vaðmálsskór nr. 3, úr lagi 275. 

 
    Mynd 17. Vaðmálsskór nr. 2 úr lagi 275. 

 
     Mynd 18. Vaðmálsskór nr. 1 úr lagi 275. 

 
Mynd 19. Textílleifar nr. 8, úr lagi 251. 

 
Mynd 20. Textílleifar nr. 17, úr lagi 240. 

 

Keramik 

Alls fundust 47 keramikbrot, þar af 16 brot úr 

krítarpípum, þar á meðal tveir pípuhausar 

sem voru með merkingum sem hægt er að 

nota til aldursgreiningar. Annars vegar er um 

að ræða pípuhaus sem stimpluð hefur verið á 

talan „13“ og kóróna yfir, en sá stimpill var 

notaður af framleiðendum krítarpípna í 

bænum Gouda í Hollandi frá árinu 1725 til 

1865,
48

 hins vegar pípuhaus með svokölluð-

                                                 
48

 

http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/cijfer

merken.xml 

um mjaltakonustimpli en pípur með slíkri 

merkingu voru í framleiðslu frá 1660 fram 

yfir 1898.
 49

 

                                                 
49

 

http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/cijfer

merken.xml 

 

             

Mynd 21, Stimplarnir tveir á krítarpípunum, 

sjá einnig ljósmynd hér að neðan. 

 

http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/cijfermerken.xml
http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/cijfermerken.xml
http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/cijfermerken.xml
http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/cijfermerken.xml
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Flest leirkersbrotin eru úr hvítum verk-

smiðjuunnum jarðleir (e. refined earthen-

ware), en einnig fannst nokkuð af rauðum 

jarðleir (redware), redúseruðum jarðleir og 

steinleir. Keramikið bíður frekari greiningar 

til tegunda og aldurs, en við fyrstu sýn 

virðast flest brotin frá 15.-19. öld en a.m.k. 

eitt gæti þó verið eldra, það er brot (nr. 103) 

sem fannst í gólflagi [202] í húsi 1. Megnið 

af keramikinu kom hins vegar úr meintu gólfi 

[130] og ruslalagi [126 ] í húsi 3, sem er frá 

því eftir 1766 (sjá hér að ofan). Dreifing 

brota eftir jarðlögum má sjá í töflunni hér að 

neðan: 

 

Tafla 3, dreifing leirkers- og krítarpípubrota eftir lögum (einingum). 

 

 

 

 
Mynd 22. Brot nr. 70, 

fundið í lagi 126. 

 

 
Mynd 23. Brot nr. 72, fundið í lagi 

126. 

 

 
Mynd 24. Krítarpípuhaus nr. 68, úr 

lagi 126. Holland, Gouda, stimpill: 

talan „13“. 
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Mynd 25. 7 krítarpípubrot, þar af einn haus, einn skreyttur háls og eitt greinilegt munnstykki. Nr. 68, 

fundið í lagi 126. 

 

 Mynd 26. Brot nr. 86, fundið í lagi 130 

 
Mynd 27. Brot nr. 92, 

fundið í lagi 130. Fótur af 

leirpotti með glærum 

glerung að innan. 

 
Mynd 28. Brot nr. 84, 

fundið í lagi 130. 

 
Mynd 29. Átta brot af krítarpípuhálsum fundust í lagi 130. Fjórir 

hálsanna eru með greinanlegu skrauti. 

 
Mynd 30. Krítarpípuhaus nr. 

93, úr lagi 130. Holland, 

Gouda, stimpill: mjaltastúlka.  
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Mynd 31. Keramikbrot nr. 

87, fundið í lagi 130. 

 
Mynd 32. Brot nr. 85, fundið í lagi 

130. 

 
Mynd 33. Brot nr. 104, úr lagi 

134. 

 

 
Mynd 34. Brot nr. 100, úr lagi 135. 

 
Mynd 35. Brot 103, úr lagi 202.Gulur 

glerungur er á íhvolfu hliðinni. 

 

Gler 

Lítið magn glerbrota kom í ljós við 

uppgröftinn og einskorðaðist við þrjú lög 

eða einingar. Líkt og með leirkersbrotin 

kom megnið af þeim úr lögum [126] og 

[130] þ.e. meintu ruslalagi og gólfi í húsi 3, 

en auk þess eitt brot í lagi [135], 

óskilgreindu torfblönduðu lagi sem lá yfir 

austurhluta húss 1. Alls voru þetta 34 brot, 

8 slétt brot líklega rúðubrot og 26 brot úr 

ílátum af ýmsu tagi. Uppistaðan grænt og 

brúnt blásið gler (með loftbólum), þar á 

meðal flöskustútur með skrauti (nr. 76). 

Auk þess fannst glært skreytt gler af glasi 

eða íláti af einhverju tagi (nr. 79) og tvö 

lituð og skreytt rúðubrot (eða slétt 

glerbrot), annars vegar ljósgrænt glerbrot 

með handmáluðu skrauti báðum megin, að 

því er virðist fugla eða blómamunstri (nr. 

102) og hins vegar dökkblátt gler með 

blómaskrauti á annarri hliðinni (nr. 96). 

Dreifingu glerbrota eftir lögum má sjá í 

töflunni hér að neðan. 
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Tafla 4. Dreifing glerbrota 

eftir lögum (einingum). 

 

 

 

Mynd 36.Glerbrot nr. 67, alls 24 fundin í lagi 126. 
 

 

 
Mynd 37. Flöskustútur nr. 76, úr lagi 126. 

  

 
Mynd 38. Brot nr. 102, úr 

lagi 135. Bakhlið? 

 

 

Mynd 39. Brot nr. 102, 

úr lagi 135. 

Framhlið? 
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Járn og málmar 

Alls fundust 23 málmhlutir eða brot sem 

skráð voru á 16 gripanúmer (auk þess fundust 

7 samsettir gripir úr málmum og öðru efni, 

sjá samsettir gripir). Meirihluti þessara gripa 

var úr járni eða 13 (20 brot), tveir úr kopar 

eða eir og einn úr málmblöndu af einhverju 

tagi. Mest voru þetta naglar og nokkrir 

ókennilegir málmhlutir, en einnig brot af 

þrífættum potti (nr. 55), þrjú hnífsblöð (nr. 

44, 46 og 52), brot úr skærum (nr. 43) og 

einhvers konar lítil skeið, eldsmíðuð með 

upprúlluðum enda (nr. 45). 

 

Málmhlutirnir komu annars vegar úr gólfi í 

húsi 3 [130] og ruslalagi yfir því [126] og 

hinsvegar úrpyttum og eldstæði, efri lögum í 

húsi 1. Dreifing gripa úr málmum eftir 

jarðlögum (einingum) sést hér að neðan. 

 

 
 

Mynd 42. Dreifing gripa úr málmum eftir lögum (einingum). 
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Mynd 40. Brot nr. 79, úr 

lagi 126. 

 

Mynd 41. Brot nr. 96, úr lagi 130. 
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Mynd 43. Þrjú pottbrot nr. 55, úr lagi 130. 

 

Mynd 44. Brot nr. 57, 

úr lagi 163. 

 

Mynd 45. Brot nr. 51, 

úr lagi 180. 

 

Mynd 46. Brot nr. 43, úr lagi 129, líklega skæri. 

 

Mynd 47. Brot nr. 43, úr lagi 129, líklega skæri. 

 

Mynd 48. Hnífsblað nr. 52, úr lagi 169. 

 

Mynd 49. Lítil skeið eða skafa af e-u tagi, nr. 45, úr lagi 

120. 

 

Mynd 50. Hnífsblað nr. 44, úr lagi 129. 

 

Mynd 51. Hnífsblað nr. 46, úr lagi 135. 
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Leður 

Fremur fáir gripir fundust sem voru 

eingöngu úr leðri, aðeins átta gripanúmer 

fyrir 16 búta Auk þess fundust 4 bútar sem 

voru samsettir úr leðri og málmi (sjá 

samsetta gripi hér að neðan). Gripirnir 

fundust allir í húsi 1, að undanskildum 

einum bút sem fannst í lagi [266] norðaustan 

við hús 1. Báðir skórnir fundust í gólflögum 

í vesturhluta húss 1, annars vegar 

hefðbundnir sauðskinnsskór í lagi [222] og 

hins vegar saumaðir leðurskór í lagi [275]. 

Dreifing eftir lögum sést í töflunni hér að 

neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 52. Leðurbútur, nr. 32, úr lagi 163. 

 

Mynd 53. Leðurskór (sóli) nr. 34, úr lagi 275. 

 

Mynd 54. Skór (sauðskinn?) nr. 33, úr lagi 222. 

Mynd 55. Dreifing leðurgripa eftir lögum 

(einingum). 
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Viður 

Fáir viðargripir fundust við uppgröftinn, 

meðal þess sem þó fannst voru stafatunna eða 

ílát af einhverju tagi með viðargjörð (nr. 58, 

59 og 60) í lagi [257] í húsi 1 og brot eða lok 

af kringlóttu íláti í lagi [251] í sama húsi. Þá 

fannst ílát úr heilu tré í húsi 2 (nr. 35) og 

nokkuð af timbri úr báðum húsunum, stoð og 

raftar yfir þró í húsi 2 og stoðaleifar og 

þröskuldur í húsi 1. Að auki fundust tveir 

gripir að hluta úr viði (nr. 31 og 49), sjá hér 

að neðan.  

 

 

 

Mynd 56. Árefti yfir þró útúr húsi 2. Horft VSV. 

 

 

Mynd 57. Þröskuldur/aurstokkur í húsi 1. Horft VSV. 

 

Samsettir gripir 

Sex samsettir gripir fundust og fengu fjögur 

fundanúmer, annars vegar var um að ræða 

samsetningu viðar og málms og hins vegar 

málms og leðurs. Einn gripanna virðist vera 

áhald af einhverju tagi (nr. 49), en gæti hafa 

tilheyrt fatnaði eða reiðtygjum. Leðurbútarnir 

með hnoðunum (nr. 29) fundust neðst í húsi 

2, hinir gripirnir fundust í efri lögum yfir 

húsum 1 og 3 (nr. 30 og 31). 

 

 
Mynd 58. Járnteinn og viður, nr. 49, úr lagi 126. 

 
Mynd 59. Viður og kopar eða tin, nr. 

31 úr lagi 135. 
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Mynd 60. Leðurpjötlur með koparhnoðum, nr. 29, úr lagi 276. 

Bakhlið. 

 
Mynd 61. Sverðlilja, mynstruð koparplata á 

leðri, nr. 30, úr lagi 135. 

 
Mynd 62. Leðurpjötlur með koparhnoðum, nr. 29, úr lagi 276. 

Framhlið. 

 Mynd 63. Sverðlilja, mynstruð 

koparplata á leðri, nr. 30, úr lagi 135. 

 

 

Steinn 

Nokkrir gripir úr grjóti fundust við upp-

gröftinn, alls 39 skráðir á 16 fundanúmer. 

Einn vaðsteinn, 4 sleggjubrot og þar af 1 sem 

virðist hafa verið endurnýttur sem kljásteinn, 

auk þess fundust 5 kljásteinar og 4 brýni eða 

brýnisbútar. Þá fannst nokkurt magn af 

smásteinum sem líklega hafa verið tíndir til 

skrauts, alls 25 steinar. Brýnin fundust í 

ruslalagi og gólflagi undir því í húsi 3. Kljá-

steinarnir í austurhluta húss 1, í gólfi og 

holum sem þar voru út við austurvegginn, 

utan eins sem skráður var utan samhengis. 

Dreifing eftir lögum sést í töflunni hér að 

neðan. 
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Mynd 64. Dreifing gripa úr steini eftir lögum (einingum). 

 

 
Mynd 65. Brýnisbútur, nr. 77, úr 

lagi 126. 

 
Mynd 66. Steinbrýni nr. 98, úr lagi 126. 

 
Mynd 67. Brýnisbrot nr. 94, úr lagi 

130. 

 
Mynd 68. Steinbrýni nr. 98, úr lagi 126. 
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Mynd 69. Sleggjubrot nr. 105, úr 

lagi 167. 

 
Mynd 70. Sleggjubrot nr. 95, úr lagi 

130. 

 
Mynd 71. Sleggjubrot nr. 

112, fundið í uppmokstri. 

 
Mynd 72. Sleggjubrot, nýtt sem kljásteinn, nr. 111, 

úr lagi 163. 

 
Mynd 73. Sleggjubrot, nýtt sem kljásteinn, nr. 111, úr 

lagi 163. Á myndinni sjást spottar sem vafðir hafa 

verið um steininn. 

 
Mynd 74. Kljásteinn nr. 108, úr 

lagi 163. 

 
Mynd 75. Kljásteinn nr. 107, úr 

lagi 165. 

 
Mynd 76. Kljásteinn nr. 110, úr 

lagi 185. 

 
Mynd 77. Vaðsteinn nr. 109, úr lagi 180. 
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Bein 
Fremur lítið magn af beinum kom í ljós við 

uppgröftinn og ræðst það að miklu leyti af 

þeim áherslum sem lagt var upp með vegna 

aðstæðna og tímaskorts. Eins og fram hefur 

komið var megináherslan lögð á að grafa 

fram byggingarnar á svæðinu og safna 

upplýsingum um þær en móöskupyttirnir 

norðan og norðaustan þeirra voru ekki grafnir 

jafn nauðgrannt.Hluti þeirra var grafinn burt 

með gröfu undir eftirliti en uppmoksturinn 

ekki sigtaður. Alls komu 48 bein upp í eða 

við byggingarnar og voru skráð undir þremur 

sýnanúmerum S11-13. Um var að ræða bæði 

fisk-, fugla- og stórgripabein en þau hafa 

ekki verið flokkuð nánar eða greind til 

tegunda.  

Jarðvegssýni 
Jarðvegssýni voru tekin úr nokkrum lögum 

og eru þau í vörslu Byggðasafn Skagfirðinga 

en ekki liggur fyrir hvort þau verði greind 

nánar að sinni. (sjá lista yfir sýni í 

fylgiskjölum). 
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English summary 
The farm Vík in Skagafjörður, northern Iceland, is situated on a low ridge on the western side 

of a vide valley, 9 km south of the town Sauðárkrókur. A rescue excavation was carried out 

on the farm in the fall of 2010, in connection with a planned extention of a byre, situated right 

next to the current farmhouse. The excavation was a collaborative effort of the Archaeological 

Heritage Agency of Iceland and the Skagafjörður Heritage Museum.  

 

Vík is first mentioned in the Saga of the Sturlungs around 1240
50

 and a written source dating 

from 1440AD mentions a church at the farm.
51

 The church was still there in 1713 but its 

location is not mentioned and it is not known when it was decommissioned. In the latter half 

of the 19
th

 century up to the first decade of the 20
th

 two separate households were at the farm 

which, at the time, was divided intoYtri- and Syðri-Vík, separated by 15-20 meters. These 

houses stood west of the current residence and their ruins were visible on the surface until 

around 1930.
52

 Two other small households are reported in written sources to have been on 

the smaller subsidiary farm of Litla-Vík close to the main farm and Víkurbakki at an unknown 

location.
53

  

 

Archaeological remains have been found at the farm at various times. In 1896 the Danish 

scientist Daniel Bruun surveyed the farm and believed he had found the remains of a 13
th
 

century fortification around the farm mound.
54

 In 1908 the current farmhouse was built on top 

of the old mound and during the construction a suspected heathen burial was found. Some 

artefacts, leather, textiles and horse bones along with what was believed to be human bones 

were unearthed by the farmer.
55

 In 1944-45 a midden mound is reported to have been levelled 

north of the new house, revealing some undefined structures.
56

 In 1992-93 bones where 

discovered in a trench that was dug east of the byre, believed to have been human.
 57

 Another 

trench was dug east of the house, a few meters south of the byre which revealed some 

structures thought to be a hearth. No investigation was initiated in any of these cases and it 

has not been confirmed that the bones found 1908 and 1993 were human.
 
 

 

In 2007 a trench was dug by the south and west walls of the current farmhouse at Vík to repair 

the cellar underneath and two trenches were dug 20 and 40 meters east of the house. These 

trenches were investigated by the Department of Archaeology at the Skagafjordur Heritage 

Museum. In the trench furthest from the house, occupation remains were found underneath a 

white volcanic ash layer from Hekla, dating to 1104AD (H1104). In the second trench a large 

amount of occupational debris was found: A turf wall, collapsed before 1104; some remnants 

of occupation between H1104 and a gray layer also from Hekla dated to 1300 (H1300), and 

on top of that possible remains of a smithy otherwise undated. The trench by the house itself 

revealed mixed turf and peat ash along the west wall, but no intact volcanic ash layers. In the 

trench along the south wall a thick layer of peat ash had been deposited near the bottom of the 

trench. A possible floor layer, and a collapsed turf wall could be seen just above a thin dark 

tephra layer, either from Vatnajökull from around 1000AD or the so called Settlement layer 
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from 871±2AD, and underneath H1104 in situ. Above that, in between H1104 and H1300, 

was a collapsed turf wall and a thick peat ash layer, possibly another floor. 

 

Occupational remains could therefore be expected to be scattered over a large area underneath 

and around the current residence and byre, the area could be as large as  100m east west and 

around 60m north south. Considerable amount of human occupational debris from 11
th

 to 13
th 

century has been discovered east and south of the current residence and remains from before 

1000AD have been found south and northwest of the 2010 excavation area. The remains from 

the current excavation however date mostly from 14
th

 to 18
th

 century, while it seems like most 

of the remains from 19
th

 and early 20
th

 century have been destroyed. 

 

The 2010 excavation area was directly west of the byre, northwest of the residence and on the 

north-western part of the farm mound. The area was divided by two trenches, an electric cable 

trench from around 1970 and an older water pipe trench. These trenches lay from east to west 

through the area and were therefore used to further divide the area in three, area A, B and C, 

from south to north. Three buildings were excavated, all for the most part in area A.  

 

Area A 

Area A south of the electric cable trench gave the richest results, three buildings were 

excavated in the area, building 1 in the west end, building 3 east of that and building 2 

underneath it. Furthest to the east was a turf wall with yellowish brown turf with H1104, 

H1300 and undefined dark/black ash as well. 

 

Building 1 – “Baðstofa” a 14
th

 to 18
th

 century, living and working quarters. 

A building was excavated in the southwest corner of the area, referred to as building 1. The 

building was 8 m wide from east to west and 9 m long from north to south, with a round north 

gable. The inside measurements of the house were between 5,1-5,3m, east-west and 2,8-3,3m 

north-south. The floors were slightly dug down, with an entrance to the  south and a hearth 

opposite, built into the middle of the northern wall. The electric cable trench cut through the 

northern part of the house, leaving most of the floors intact but went right through the hearth 

in the northern wall. A long occupation was evident by signs of maintenance and rebuilding 

of the walls and the thick floor layers building up to over 1m in height. Volcanic tephra layers 

in the turf walls and around the building (H1104 and H1300 in the turf and H1766 on top of a 

collapsed wall and roof remains), along with finds from inside the building suggest that it was 

in use from the 14
th

 century through to the 18
th

 century. The house was divided into phases 

according to changes in form or distinctive indoor arrangements, such as emerging new 

postholes or pits, amounting to eight phases in all.  

 

In the last and youngest phase (no. 8) there was a wooden floor over the middle of the house 

with three posts on the east and west side of the floor. No postholes or post stones were, 

however, found along the turf walls, suggesting that the roof rafters might have rested on the 

wall itself as well as the posts in the middle. No hearth was in the house at this stage and the 

rounded northern gable wall seems to have been straight on the inside (it might have been 

oval in the earlier phases although the cable trench which cuts through it  prevents certainty 

on the matter).  

 

The next phase (no. 7) is an intermediate of some kind, either the result of restoration of the 

house or possibly a short period of discontinuity in occupation.  
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Below that a floor emerged with postholes along the middle, three on each side as before but 

in the corners by the turf walls as well, ten in all. Although the term posthole is used, these 

posts were not dug down but placed on flat stones on the original floor. Accumulation of peat 

ash and soil forming later floor layers enclose the posts as time goes by, leaving a hole when 

they are finally removed. Collapse from the hearth in the north wall lay over the northern part 

of the floor. The hearth is a constant through phases 6-2 and there are no major structural 

changes, although inner arrangements, floor layers and pits emerge and disappear giving rise 

to definitions of different phases. The upper floor layers were rather uniform across the whole 

building but in the lower levels a clear distinction could be made between the floor running 

across the middle of the building, from the entrance to the hearth, and the floors by the walls. 

The floor layers in the middle were much harder and slightly higher than the contemporary 

floor layers adjacent to them.  

 

A great number of textiles were found in these floor layers especially near the walls, pieces of 

garments of some sort and four relatively whole textile shoes along with three leather shoes. 

A few weight stones presumably from a standing loom were also found under the east wall. 

 

Phase 1 refers to the floors that later phases of the building cut through. At this time the 

building seems to have been slightly wider, as the floor stretches 30 cm under the east wall up 

against an older wall, how much further to the south is unknown as the floors extend out of 

the excavation area in that direction.  

 

Interpretation:  
The architecture of the house, and the finds excavated, fit building 1 neatly in a category of 

houses called “baðstofa” in its development stage from 13
th

 -16
th

 century as defined by 

Hörður Ágústsson and Gísli Gestsson. “Baðstofa”, originally meaning bathing room or sauna, 

was used as such until the 13
th

 century when they changed into a more multifunctional room–

a mix of working quarters, dining and living room- with a hearth or an oven. In the 17
th
 

century, according to Ágústsson, these buildings ceased to be used as living rooms but 

continued to be used as working quarters until the middle of the 18
th

 century. The “baðstofa” 

as it is known until the 20
th

 century in most parts of Iceland, with rows of beds along the walls 

where people ate, worked and slept, doesn’t emerge until the latter half of the 18
th

 century 

according to Ágústsson.
58

 The size of building 1 at Vík, in phases 2-6, the big hearth and the 

finds of leather and textiles along with loom weights in the lower floor layers are in 

accordance with the definition of these 13
th

 -16
th

 “baðstofa”, as a working areas and it is not 

unlikely that it was used as well as living and dining room although that is harder to 

substantiate. Phase 1 is difficult to interpret since the later floors cut through it and not much 

was left, neither of the walls nor the floor. The size is ambiguous as well as the floor extends 

south out of the excavation area. The latest phase, phase 8, is as well not as distinct as phases 

2-6, although the wooden floor suggests a part of the residence, rather than a shed of some 

kind or an outbuilding. 

 

Other examples of excavated houses with similar characteristics as building 1 in Vík (phases 

2-6) are Kúabót in Álftaver, Gröf in Öræfi, Reyðarfell in Borgarfjörður and possibly also 

Forna-Lá in Eyrarsveit.
59
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Building 3 – 18
th

 -19
th

 century 

Just under the surface layer east of building 1, a part of another building was excavated, 

referred to as building 3. The cable trench cut through the northern part of it, removing the 

north wall completely, the south end on the other hand stretched beyond the excavation area, 

so what was excavated was just a part of the east and west walls along with the floor that fell 

into the excavation area (3x2,6m). The building is dated to the 18
th

 to 19
th

 century estimated 

by the presence of volcanic tephra layers in the turf walls (H1104 and a dark layer considered 

to be H1766), along with finds from the floor layers – clay pipes and ceramics. 

 

Building 2 – a cellar/latrine 

Under building 3 another building (2) emerged, a sunken feature building dug down into 

natural layers of silt and gravel. The bottom of the building was 60 cm lower than the lowest 

floor of building 1 adjacent to it. The older east wall of building 1 and the west wall of 

building 2 seem to be contemporary, separated by a pile of gravel inside the wall. The gravel 

seems to have come up when building 2 was dug and used to construct the wall. The north 

wall of the building was partially damaged by the cable ditch but the west part of it was intact. 

A duct ran through the western part of the north wall, 60x60cm wide and high, with wooden 

rafters on top of it. A layer of a greyish organic deposit (5-8cm thick) suggests that the 

building may at some time have been used as a latrine although the layer is not substantial 

enough to suggest that it was the building’s original or sole purpose.  

 

Area B 

Area B was delimitated by the water pipe trench to the north and the electric cable trench to 

the south, the byre to the east and area test trench to the west. The electric cable trench had cut 

through building 1, leaving the northern part of the building in area B, otherwise no buildings 

where excavated in that area. There was however a 1-1,2m thick layer of occupational debris, 

turf and peatash, covering the whole area. A few pits were excavated which seem to have 

been dug and filled with peatash and midden and then covered again with turf.  

 

Area C 

The area was delimitated by the construction site to the east and west, the water pipe trench to 

the south and a road leading to the byre to the north. No buildings were discovered in the area 

but more pits like the ones in area B were excavated. Similar occupational debris was found in 

area C as in B, although the layers were thinning out to the north as expected on the northern 

outskirts of the farm mound. In the section at the northern end of the area remains of a turf 

wall of some kind were discovered, but as the remainder of the well stretched out side of the 

area it was not excavated. 
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Yfirlitsmynd af uppgröfnum jarðlögum í Vík og staðsetningum sniða.
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Yfirlitsmynd af byggingum og skiptingu uppgraftarins milli svæða 
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Fasaskipting í húsi 1, í Vík, nr. 1 er elsti fasinn og svo koll af kolli og fasi 8 yngstur. 

 

 

 
Fasi 8 var rétt undir rótuðum lögum og tengsl timburgólfsins við torfveggina óljós vegna rasks. 

1 - tilgáta 
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Snið 1 - suðursnið 

Nr Lýsing 
1 Veggur með ljósu torfi sem í var H1104 og H1300. 
2 Hrun úr torfvegg [1]. 
3 Uppfyllingarlag úr rótuðu torfi undir vegg. 

4 Mjög rótað lag með torfsneplum og móösku. 
5 Dökkt lag með móösku og kolum. 
6 Ljóst torflag, að hluta til rótað, svipað torf og í vegg [1]. 
7 Rótað torf með móösku neðst. Í því voru flekkir af H1104 og H1300. 
8 Rótað lag með móösku og kolum og flekkjum af H1104. 

9 Lagskipt dökkt kola- og móöskulag með lausum steinum. 
10 Niðurgröftur sem í eru þykk móöskulög með kolum og brenndum steinum. Afmarkað af steinhleðslu á tvo vegu. Greinileg ummerki eru um að mokað hafi verið 

uppúr eldstæðinu, og má skipta því í a.m.k. tvennt. 

11 Dökkt slitrótt lag með kolum og móösku. 
12 Í austurenda er niðurgröftur með rótuðu dökku ruslalagi með torfi, móösku og kolum. Bleyta í botninum. Meiri möl í vesturenda. 

13 Dökkt móöskulag, gólf. 

14 Blandað torf með H1104 og dökkgrárri gjósku (H1300?). 
15 Rótað dökkt og rauðleitt torf með grænleitri gjósku.  
16 Móöskubunki með miklu af kolum, ruslalag. 
17 Linsa af lagskiptu torfi með H1104 og H1300. 
18 Þétt lag með kolum og mold. 
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19 Lagskipt torf með H1104 og H1300, líklega veggur. 
20 Torflag (líklega veggur) sem í var gjóskan H1104 og H1300. 
21 Lagskipt torf með þykkum linsum af H1300 einnig með H1104 (líkist mjög torfinu í 29, eldri hluta A-veggjar húss 1). 

22 Rótað lag með móösku og flekkjum af H1104. 
23 Rauðleitt, lagskipt torf. 
24 Dökkleitt rótað torf. 
25 Mjög rótað lag með torfi, móösku, kolum (frá seinasta skeiðinu). 
26 Lagskipt torf, rauðleitt með H1300 og smá H1104, móöskulinsur. 

27 Þétt kola- og móöskulag - mögulega gólf? 
28 Rótað móösku, kolalag með miklu af brenndu grjóti. 
29 Torflag (líklega veggur) með H1104. 
30 Malarblandað rótað lag með nokkrum stærri hleðslusteinum. 
31 Gráleitt rótað lag með kolum og móösku. 
32 Eldri hluti eldstæðis, en mokað hefur verið uppúr því nokkrum sinnum að því er virðist og mætti skipta því meira niður. 
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Snið 2 - austursnið á svæði B 
Nr Lýsing 
1 Fokmold með dálítilli mannvist. 
2 Rótað torf með H1104 og H1300. 
3 Einsleitt moldarlag með mannvist - undir 1766. 

4 Dökkt móösku- og kolalag. 
5 Ljóst rótað lag með torfi og kolum, brenndum og óbrenndum beinum.  
6 Ljóst lag með torfflygsum með H1104, H1300 og rusli, og dálitlu af kolum og miklu af óbrenndum beinum. Sama og lag [3] í sniði 3. 
7 Rótað torf, líklega hrun úr vegg. 
8 Móöskulag undir torfvegg. 

9 Mjög lagskipt foklag með H1300, H1104, móösku og kolum.  
10 Móöskulag undir H1300, beint ofan á H1104. 
11 Rótað torflag með H3. 
12 Undir H1104 en ofan á Vj~1000 laginu var um 3 cm þykkt móöskublandað fokmoldarlag. 
13 Rótað torflag samskonar og lag 4 í sniði 3. Með H1104 og H1300. 
14 Rótuð fokmold með lítilli mannvist.  
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Snið 3 - suðursnið á svæði B 

Nr  Lýsing 

1 Rótað lag með miklu af torfi, eftir 1766. 

2 Fokmold með smá mannvist undir 1766.  

3 Ljóst rótað lag með rusli, kolum og töluvert af óbrenndum beinum, nær í gegn um svæði B vestanvert. Sama og lag [6] í sniði 2. 

4 Torflag með miklu af H1104 og H1300. 

5 Mjög lagskipt foklög beint yfir H1300. Í lögunum má finna móösku, svarta gjósku, H1104 og dálítið af kolum.  

6 Niðurgröftur með miklu af móösku , kolum og gjalli. 

7 Rauðleitt móösku og moldarlag með kolum. Í efsta lagi var koladreif og H1104 en þéttari móaska neðst. Ruslalag. 

8 Ofan á Vj~1000 laginu í öllum skurðinum er 2-5 cm þykkt fínkorna fok -og móöskulag. Sumstaðar dálítill móöskuvottur undir 1000 gjóskunni. 

9 Rótuð mannvistalög ofan móösku ofan Vj~1000. 

10 Fokmold með smá mannvist ofan við H1104. 

11 Lagskipt torf með miklu af H1300 og H1104. Virðist uppfylling í niðurgrefti. Rauðleitt torf. 

12 Gulleitt rótað torf með H1104 og H1300.  

13 Mikil lagskipt móösku og kolalög - ruslalög. 

14 Rótað rauðleitt torf með þykkum linsum af H1104 og H1300. Liggur ofan í niðurgrefti einhverskonar. 
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Snið 4 - austursnið í skurði sem snéri N-S á svæði C 

Nr Lýsing 

1 Torf með H1766 og H1300. 

2 Fokmoldarlag ofan á H1766, einsleitt og lítil mannvist. 

3 Fokmoldarlag neðan við H1766 með dálítilli mannvist. 

4 Mjög greinilegt torf rauðleitt með H1104 og H1300.  

5 Móösku- kola- og gjalllag úr pytti sem í var mikið af móösku og gjalli.  

6 Einsleitt móöskulag liggur ofan á H1104 in situ. 

7 Einsleitt fokmoldar- og móöskulag sem liggur beint ofan á Vj~1000. 

8 Niðurgröftur með rótuðu torfi neðst en annars er fyllingin mest móaska.  
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Snið 5 - norðursnið í svæði B (hluti sniðs 8 metrar af 11) 

Nr Lýsing 
1 Niðurgröftur í húsaleifarnar, með miklu brenndu grjóti, móösku og kolum ekki víst hvort að hann hefur náð alla leið yfir skurðinn. 
2 Rauðleitt og ljóst torf með H1300 gjóskunni, ekkert H1104. Liggur ofan á torfvegg í byggingu. 
3 Torfveggur með klömbruhleðslu. Í torfinu er mikið af H1104 og H1300. Torfið er í norðurgafli á húsi 1. Neðst í torfinu var 3-8cm þykkt lag með möl og rótuðu 

torfi (uppfyllingarlag?). 

4 Móöskulag sem liggur yfir endilangt sniðið vestan steins. Liggur beint ofan á H1300 gjóskunni. 

5 Rótað móösku- og torflag. 
6 Rótað lag með H1104 og móösku og flekkjum undir H1300. 
7 Niðurgröftur í vegginn, tilheyrir líklega niðurgreftinum á einhvern hátt. 
8 Fokmold og móaska. 
9 Hrun úr torfi í lagi [2]. 

10 Rótað torf sem lá upp að hruni úr mögulegu þaktorfi. Sést einnig í norðursniði svæðis. 
11 Lagskipt torf meðH1104 og H1300, liggur yfir pytti með rusli í.  
12 Rótað torf í niðurgrefti yfir ruslapytti (pytturinn er utan við teiknaða sniðið).  
13 Köggull úr torfi sem virðist vera úr torfvegg.  

 

 



Gripaskrá - Vík 2010  (Þjms.nr. 2010-62)

nr. Svæði Lag Efni Tegund Fjöldi Vigt (g.) Athugasemd Ljósm.

2010-62- 1 A 275 Textíll Skór 1 30 Vaðmálsskór fundinn suðvestast í gólfi. IMG_0823

2010-62- 2 A 275 Textíll Skór 1 37 Vaðmálsskór fundinn suðvestast í gólfi. IMG_0826

2010-62- 3 A 275 Textíll Skór 1 36 Vaðmálsskór fundinn suðvestast í gólfi. IMG_0828

2010-62- 4 A 265 Textíll Skór 1 40 Vaðmálsskór í öskulagi suðvestast í húsi 1 IMG_0830

2010-62- 5 A 265 Textíll Band 1 7 118sm langt, öskulag suðvestast í  húsi 1 IMG_0833

2010-62- 6 A 265 Leður Ól 1 4 Um 10sm löng þunn leðuról með tveimur götum á öðrum endanum. IMG_0836

2010-62- 7 A 212 Textíll Bútur 1 8 IMG_0842

2010-62- 8 A 251 Textíll/hár/ull Bútar/þræðir 16 21 IMG_0850

2010-62- 9 A 250 Textíll Bútar 2 4 IMG_2873

2010-62- 10 A 275 Textíll/hár/ull Bútar/þræðir 52 144 Efnisbútar af ýmsu tagi. IMG_2882

2010-62- 11 A 275 Leður Ól 1 0
Um 5sm löng þunn leðuról/band með gati á endanum sem ólin er þrædd í 

gegnum.
IMG_2869

2010-62- 12 A 275 Textíll/hár/ull Flóki 6 3
Líklega bæði ull og hrosshár, að hluta til lítið eða óunnið, annað þæft og ein 

ofin pjatla.
IMG_2971

2010-62- 13 A 261 Textíll Bútar 20 115 Efnisbútar af ýmsu tagi. IMG_2972-97

2010-62- 14 Textíll Bútar 2 33 Var í ómerktum poka. IMG_2999-3006

2010-62- 15 A 229 Textíll/hár/ull Bútar/þráður 5 7 IMG_3013

2010-62- 16 A 265 Textíll/hár Bútar/hár 3 4 Textíll og hugsanlega hrosshár. IMG_3017

2010-62- 17 A 240 Ull Spottar 1 14 Nokkrir fléttaðir og brugðnir spottar bundnir saman (líklega ull). IMG_3021

2010-62- 18 A 240 Textíll Bútar 6 5 IMG_3019

2010-62- 19 A 264 Textíll Bútar 3 2 IMG_3024

2010-62- 20 A 222 Textíll Bútar 3 7 Lag. 222 í suðvesturhorni hleðslu. IMG_302-29

2010-62- 21 B 266 Textíll/hár/ull Bútar/hár 4 4 IMG_3027

2010-62- 22 A 212 Textíll/hár/ull Bútur/þræðir 10 4 IMG_3032

2010-62- 23 A 163 Textíll/hár/ull Bútur/þræðir 4 18 Hugsanlega prjónaður efnisbútur og brugðin spotti úr hrosshári. IMG_3035

2010-62- 24 A 261 Textíll/hár/ull Bútar/þræðir 6 13 IMG_3037

2010-62- 25 A 163 Textíll Bútur 1 5 Fundð vestarlega í lag. 163. IMG_3040

2010-62- 26 A 281 Hár/ull Þræðir 7 0 IMG_3044

2010-62- 27 A 276 Hár/ull Þræðir 2 0 IMG_3049

2010-62- 28 B 140 Hár/ull/hampur? Þráður 1 0 Ullar-/hampþráður. IMG_3050

2010-62- 29 276 Leður/kopar Bútar 2 58 Tvær leðurpjötlur þéttsetnir hnoðuðum koparbólum. IMG_3053

2010-62- 30 A 135 Leður/kopar 2 20

Koparþynna með mynstri (sverðlilja 50x48mm) hnoðuð á leðurpjötlu. 

Önnur leðurpjatla hefur losnað af hnoðinu, með sama formi en lengri 

(40x80mm) og með ferhyrnt gat á endanum, hugsanlega beltisendi eða 

hluti af höfuðleðri eða einhverju ámóta.

IMG_3059

2010-62- 31 A 135 Kopar/viður 1 4 Hugsanlega beltisendi/-sproti. IMG_3074

2010-62- 32 A 163 Leður Skósóli 1 22 Skósóli úr leðri (13,5xsm, um 2-3mm þykkur) IMG_3080

2010-62- 33 A 222 Leður Sauðskinnsskór 1 118 Sauðskinnsskór, botninn genginn úr. IMG_3082

2010-62- 34 A 275 Leður Skór 7 134 Leifar af saumuðum leðurskó, sóli og meðfylgjandi leðurpjötlur. IMG_3087
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2010-62- 35 A Viður Ílát 1 Hefur ekki verið vigtað, er geymt í mold og fer þannig í forvörslu. sjá feltmyndir

2010-62- 36 A 261 Leður Óþekkt 3 38 Þrír leðurbútar. IMG_3092

2010-62- 37 B 266 Leður Óþekkt 1 4 2F266 IMG_3094

2010-62- 38 A 213 Textíll Bútur 1 0 IMG_3096

2010-62- 39 102 Textíll Bútur 1 1 Fundið við hreinsun á sniði (lag 102) stóð útúr sniði/vegg. IMG_3098

2010-62- 40 A 251 Ull Þráður 1 0 IMG_3100

2010-62- 41 A 187 Textíll Bútur 1 0 Fundið í pytti [187]. IMG_3102

2010-62- 42 A 129 Járn Nagli 1 7 Hausinn 8x20mm, naglinn sjálfur um 34mm, mest um 6mm. IMG_3105

2010-62- 43 A 129 Járn Skæri 1 13
7,5sm langt brot að því er virðist um okann í miðjunni, önnur hliðin. Blaðið 

og haldið vantar sem og hina hliðina.
IMG_3122

2010-62- 44 A 129 Járn Óþekkt/hnífur 1 9

8sm langt járnstykki í heild, um 3sm langur teinn (um 5mm í þvm.) sem 

virðist hafa gengið inní skaft, þá kemur ögn breiðari teinn 8x6mm og 2sm 

langur og í framhaldinu um 1,5x1,5sm og bogið blað, 30x13mm og 2-3mm 

þykkt (1,5mm bakki þar sem hann sést án útfellinga). 

IMG_3147

2010-62- 45 A 120 Járn Óþekkt/skeið 1 19
Hugsanlega skeið, lítið skeiðarblað (12x20mm) um 8,5sm langt skaft beygt í 

hring á endanum. Eldsmiðað.
IMG_3136

2010-62- 46 A 135 Járn Óþekkt/hnífur/skæri 1 25
10x2sm mjókkar til beggja enda, slétt egg að því er virðist og bogadreginn 

bakki, mest um 13mm þykkt. Mjög ryðgað. Líklega hnífsblað eða skæri.
IMG_3143

2010-62- 47 A 126 Járn Óþekkt/nagli 1 10
3,5sm langur (naglinn 10x5mm þykkur), hausinn 17x25mm, og um 5mm 

þykkur. Mjög ryðgað.
IMG_3152

2010-62- 48 A 126 Járn Óþekkt 1 8 5sm langur járnhlutur, 13mm breiður, mjókkar til endanna, 6mm þykkur. IMG_3156

2010-62- 49 A 126 Járn/viður Óþekkt 1 21

11,5sm járn teinn, 5sm af teininum hafa gengið inní skaft eða viðarhlut af 

einhverju tagi og eru viðarleifar eftir til marks um það. Teinninn er 6sm 

langur um 6sm í þvermál efst (gæti hafa verið ferstrendur) en mjókkar í 

endann og er þar um 3mm.

IMG_3158

2010-62- 50 A 180 Járn Óþekkt 5 55
Mjög mikið ryðgaður járnhlutur. Málmurinn inní ryðskelinni er nánast 

horfinn.
IMG_3166

2010-62- 51 A 180 Málmur (járn/tin?) Óþekkt 1 2
Málmskraut af einhverju tagi, sprotaendi eða eitthvað slíkt, úr málmi með 

þrjú eyru, öll með gati á öðrum endanum.
IMG_3172

2010-62- 52 A 169 Járn Hnífur 3 13 Lítið hnífsblað í þremur hlutum, töluvert ryðgað. IMG_3182

2010-62- 53 A 126 Járn Nagli 1 5
Lítill nagli með stóran haus, naglinn sjálfur um 13mm f. Utan hausinn sem 

er 5mm þykkur og 24x18mm.
IMG_3186

2010-62- 54 A 135 Kopar Þynna 1 0

Koparþynna, rúlluð upp frá hlið í annan endann til að mynda líkt og lítið 

skaft sem er brotið af endanum á og óvíst hvað hefur verið langt, flati 

hlutinn er þá eins og lítil skeið eða eitthvað slíkt. Gæti hafa verið skraut af 

einhverju tagi.

IMG_3190
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2010-62- 55 A 130 Járn Pottur 3 1362 Járnpottur, þrjú brot af stórum potti, líkleg þrífættum. IMG_3194

2010-62- 56 A 130 Járn Óþekkt/nagli 1 8

Að því er virðist lítill nagli, 15mm langur og um 13x13mm að ofan en 

mjókkar niður og er um 6mm í þvermál neðst. Hausinn er 5mm þykkur, 

næsta ferhyrndur 18x16mm.

2010-62- 57 A 163 Kopar Óþekkt 1 5 Koparþynna með gati, töluverðar útfellingar eru á plötunni IMG_3213

2010-62- 58 A 257 Viður Tunnustafir/gjarðaleifar 6+ 365

Leifar tunnu/sáar fundust norðarlega á mörkum gólfs 250 og 251. Leifar 

tunnustafa og viðargjarða voru enn til staðar og var það sem heilt var af 

þeim tekið upp.

IMG_2759

2010-62- 59 A 257 Viður Tunnulok/-botn 2 213

Leifar tunnu/sáar fundust norðarlega á mörkum gólfs 250 og 251. Leifar 

tunnustafa og viðargjarða voru enn til staðar á sínum stað og var það sem 

heilt var af þeim tekið upp, sömuleiðis fundust þar brot úr botni eða loki.

sjá feltmyndir

2010-62- 60 A 257 Viður Brot úr tunnu/sá 134

Leifar tunnu/sáar fundust norðarlega á mörkum gólfs 250 og 251. Leifar 

tunnustafa og viðargjarða voru enn til staðar á sínum stað og var það sem 

heilt var af þeim tekið upp, sömuleiðis fundust þar brot úr botni eða loki.

IMG_2759

2010-62- 61 A 136 Ull/hampur? Óunnið 80
Hnoðrar af ull eða mögulega hampi, að mestu dökkt, hugsanlega 

tjöruhampur.

2010-62- 62 A 151 Ull/hampur? Óunnið 183
Hnoðrar af ull eða mögulega hampi, að mestu dökkt, hugsanlega 

tjöruhampur.

2010-62- 63 A 261 Ull/hrosshár/hampur? Óunnið 1 0 Gulleitur lítill hnoðri, hrosshár og ull, gæti mögulega verið hampur.

2010-62- 64 A 126 Keramik Ílát 2 15

Ljósgrár meðalgrófur, harður, leir. Ljósgrár brúnskellóttur og ójafn 

glerungur á kúptu hlið, gulbrúnn mattur glerungur eða leirhjúpur á íhvolfu 

hlið. Íhvolfa hliðin á stærra brotinu er rennd í um 1sm breiðum þrepum, 

ekkert slíkt sýnilegt á minna brotinu. Stærra brotið 7mm þykkt og það 

minna 12mm.

IMG_3234

2010-62- 65 A 126 Keramik Ílát 2 21

Ljós eða kremlitaður fremur grófkornóttur  og gljúpur leir, með grænum og 

gulleitum glerungi. Bakki eða brún af íláti af e-u tagi. Tvö brot eitt stórt og 

eitt lítið.

IMG_3236

2010-62- 66 A 126 Keramik Ílát 4

Rauður fínkornóttur leir með ljósan grunn á kúptu hliðinni og dökkgrátt 

skraut og grænskellóttar klessur en glær  eða grænleitur, glerungur yfir 

öllu. Á íhvolfu hliðinni er sömuleiðis ljós leirgrunnur og glær eða grænleitur 

glerungur yfir.

IMG_3242

2010-62- 67 A 126 Gler 24 120 Græn og glær glerbrot, ílát og rúður. IMG_3249

2010-62- 68 A 126 Keramik Krítarpípur 7 14

7 krítarpípubrot, þar af einn haus, einn skreyttur háls og eitt greinilegt 

munnstykki. Ekki er ljóst af hve mörgum pípum brotin eru. Hausinn er með 

tölunni 13 að því er virðist og kórónumerki yfir, Hollensk Gouda-pípa frá 

1725-1865.

IMG_3262

2010-62- 69 A 126 Keramik Hanki af íláti (bolla) 1 5
Ljós, grábrúnn fínkornóttur harður leir, með gulbrúnum flekkóttum glerung 

að utan, en ílátið matt að innan.
IMG_3268
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2010-62- 70 A 126 Keramik Ílát 1 4
Bakki eða brún af íláti af einhverju tagi. Rauður meðalfínn leir, ljós 

gulbrúnn glerungur með grábrúnum röndum utan á.
IMG_3277

2010-62- 71 A 126 Keramik Ílát 1 6

Ljós gulbrúnn meðalgrófur, mjúkur leir. Hvítur/ljósblár glerungur, eins 

báðum megin. Blá rönd og svolítill bakki öðrum megin. 3-5mm þykkt brot, 

hugsanlega brún af disk.

IMG_3283

2010-62- 72 A 126 Keramik Ílát 1 2
Kremlitaður, meðalgrófur, mjúkur leir. Hvítur eða ljósblár glerungur utan 

og innan á. Á íhvolfu hlið er dökkblámálað skraut, brotið er 5mm þykkt.
IMG_3285

2010-62- 73 A 126 Keramik Ílát 1 1

Kremlitaður, meðalgrófur, mjúkur leir. Hvítur  glerungur á báðum hliðum, 

en dökkblámálað skraut að auki öðrum megin. Um 4mm þykkt brot, báðar 

hliðar sléttar.

IMG_3288

2010-62- 74 A 126 Keramik Ílát 1 0
Hvítur, harður leir. Blámáluð tvískipt rönd á jaðri kúptu hliðarinnar, glær 

glerungur, gulleitur á íhvolfu hliðinni. Rúmlega 1 mm þykkt brot, postulín?
IMG_3290

2010-62- 75 A 126 Keramik Ílát 1 1 Ljósblágrænt glerkennt brot, tæplega 2mm að þykkt. IMG_3293

2010-62- 76 A 126 Gler Ílát 1 7 grænn flöskustútur, óreglulegur með skraut borða úr gleri. IMG_3294

2010-62- 77 A 126 Steinn Brýni 1 4
Brot úr brýni, líklega úr svokallaðri Kvarítskífu, líkast ljós eða meðalgráu 

skífubergi frá Eidsborg (e. light or middle gray schist, Eidsborg type).
IMG_3297

2010-62- 78 A 126 Keramik Ílát 1 1
Hvítur, harður meðalgrófur leir, með glærum glerung á báðum hliðum. 

3mm þykkt brot.
IMG_3298

2010-62- 79 A 126 Gler Ílát 1 2 Glært gler, 3mm þykkt, dökk grá og blámálað skraut á kúptu hlið. IMG_3300

2010-62- 80 A 126 Keramik Ílát 1 1
Meðalgrófur, rauður, harður leir. Glær glerungur á íhvolfri hlið, 6mm þykkt 

brot.
IMG_3307

2010-62- 81 A 126 Keramik Ílát 1 2 Kremlitur, grófur, mjúkur leir. Ljósgrár glerungur á  einni hlið, þykkt 8mm. IMG_3312

2010-62- 82 A 130 Keramik Ílát 1 5
ljós, gulleitur leir, grófur, harður. Hvítur glerungur á báðum hliðum, tvær 

bogadregnar línur á íhvolfri hlið. 5-7mm þykkt brot, líklega diskur.
IMG_3316

2010-62- 83 A 130 Keramik Ílát 1 5

ljós gulbrúnn meðalgrófur, mjúkur leir. Hvítur/ljósblár glerungur, eins 

báðum megin. Stök dökkblá rönd á annarri hlið 1-1,5sm frá brúninni og 

önnur eins á hinum jaðri brotsins neðan við svolítinn bakka. Brotið er 3-

5mm þykkt brot, hugsanlega brún af disk, sama eða eins og nr. 71 úr lagi 

126

IMG_3325

2010-62- 84 A 130 Keramik Ílát 1 6

Ljós gulbrúnn mjúkur leir,hvítur glerungur á ögn kúptri hlið með þrem 

fjólubláum samsíða röndum, en glærum eða kremlituðum glerungi á 

íhvolfu hliðinni.

IMG_3319

2010-62- 85 A 130 Keramik Ílát 1 7

Kremlitaður mjúkur leir, hvítur glerungur á annarri hlið, glær eða 

kremlitaður á hinni.Bláþrykkt skraut (hugsanlega.blóma) á hvítu hliðinni. 

Brotið er 9mm þykkt.

IMG_3323
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2010-62- 86 A 130 Keramik Ílát 1 7

Kremlitaður, harður leir, hvítur glerungur á annarri hlið, hvítur með flóknu 

blámáluðu mynstri á hinni hliðinni, of mikið kvarnað úr til að hægt sé að 

greina með góðu móti, 4-5mm þykkt brot.

IMG_3328

2010-62- 87 A 130 Keramik Ílát 1 2
Kremlitaður, harður leir, hvítur glerungur báðum megin en næstum allur 

blámálaður á annarri hliðinni.
IMG_3331

2010-62- 88 A 130 Keramik Ílát 1 9
Gulbrúnn, harður, grófur leir, með hvítum glerung. Brotið er 9mm þykkt. 

Líklega botn úr íláti af einhverju tagi, hugsanlega. könnu.
IMG_3333

2010-62- 89 A 130 Keramik Ílát 1 3

Kremlitaður, meðalgrófur, mjúkur leir. Blár glerungur á annarri hliðinni en 

grár og svartur á hinn. Bláahliðin er örlítið íhvolf og gráa örlítið kúpt, brotið 

er 3,2mm þykkt.

IMG_3336

2010-62- 90 A 130 Keramik Ílát 1 5

Kremlitaður, meðalgrófur, mjúkur leir. Hvítur glerungur með ljósgrænu 

yfirlagi öðrum megin en kremlitur eða glær hinumegin. Brotið er 7-9mm 

þykkt, ögn þykkara í annan endann og örlítið íhvolft á grænleitu hliðinni.

IMG_3338

2010-62- 91 A 130 Keramik Ílát 1 2
Kremlitaður, meðalgrófur, harður leir. Grár, brúnyrjóttur glerungur á kúptu 

hlið en enginn á íhvolfu hliðinni. Brotið er 6mm þykkt.
IMG_3340

2010-62- 92 A 130 Keramik Ílát 1 14

Rauður, meðalgrófur, mjúkur leir. Fótur af rauðum leirpotti, glær glerungur 

að innan, en enginn að utan. Brúnirnar eru um 4mm þykkar en fóturinn frá 

botni um 13mm.

IMG_3342

2010-62- 93 A 130 Keramik Krítarpípur 9 30

Átta brot af pípuhálsum og 1 Haus af Gouda-krítarpípu með 

mjaltakonustimpli (Hollenska: melkmeisje - Friese meisje (1) - melkmeid). 

Fjórir pípuhálsanna eru með lítilsháttar skreytingum (á mynd 3347 eru það 

nr. 1,2,4 og 6 frá vinstri ). Hálsarnir eru missverir en allir með 2mm gati.

IMG_3347

2010-62- 94 A 130 Steinn Brýni 1 36

3,5x5,5m á kant og 8-11mm þykkt brot af steinbrýni, líkast ljós eða 

meðalgráu skífubergi frá Eidsborg (e. light or middle gray schist, Eidsborg 

type).

IMG_3354

2010-62- 95 A 130 Steinn sleggja 1 82 Brot úr steinsleggju, sem hefur brotnað út frá miðju. IMG_3361

2010-62- 96 A 130 Gler ílát 1 0 Blátt gler, með grænu, hvítu og rauðu (blóma) mynstri á annarri hliðinni. IMG_3356

2010-62- 97 A 130 Gler ílát 1 7 Grænt flöskugler, með loftbólum, um 2mm þykkt. IMG_3359

2010-62- 98 A 126 Steinn brýni 1 88
12,5sm langt, ca. 1,5x2sm í breidd og þykkt. Líkast ljósgráu skífubergi frá 

Eidsborg (e. light gray schist Eidsborg type).
IMG_3385

2010-62- 99 A 126 Gler Ílát 3 15 Þrjú glerbrot, græn og brún, með loftbólum. IMG_3390

2010-62- 100 A 135 Keramik Ílát 1 43

Kremlitur, grófur, harður leir. Hugsanlega brot af barmi fats eða stórrar 

skálar. Skreytt með gulum og rauðum leir að innan og grænu (kopar). Glær 

glerungur yfir, enginn glerungur að utan. Brotið er 5mm þykkt en brún 

barmsins 13mm.

IMG_3371

2010-62- 101 A 135 Keramik Ílát 1 2
Grár, grófur og harður leir. Bylgjóttur og sótugur á kúptu hliðinni. Á íhvolfu 

hliðinni er gulgrænn glerungur.
IMG_3374
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2010-62- 102 A 135 Gler Ílát 1 2

Ljósgrænt gler, málað báðumegin. Útlínur að mestu öðrumegin og fylling 

hinumegin. Flókið mynstur, blóm/fuglar?. Litir, hvítur/krem, bleikur, blár, 

grænn og appelsínugulur.

IMG_3378

2010-62- 103 A 202 Keramik Ílát 1 4
Grár, grófur og harður leir. Bylgjóttur og sótugur á kúptu hliðinni. Á íhvolfu 

hliðinni er gulur glerungur.
IMG_3380

2010-62- 104 A 134 Keramik Ílát 1 11
Grár, meðalgrófur, harður leir. 3-5mm þykkt brot af barmi lítillar krukku. 

(sagt komið uppúr eldstæði [134])
IMG_3391

2010-62- 105 A 167 Steinn Sleggja 1 153 Brot úr steinsleggju, sem hefur sprungið út frá miðju. IMG_3383

2010-62- 106 A 126 Gler Ílát 2 15 Tvö glerbrot, græn, með loftbólum.

2010-62- 107 A 165 Steinn Kljásteinn 1 814
Kljásteinn (nr. 4) rúnnað hraungrýti. Gat er á milli tveggja hola í steininum, 

hugsanlega náttúrulegt. Steinninn er 11x9,5sm og 5sm þykkur.
IMG_3397

2010-62- 108 A 163 Steinn Kljásteinn 1 975
Kljásteinn (nr. 1) rúnnað hraungrýti. Gat virðist hafa verið gert milli tveggja 

náttúrulegra hola í steininum. Hann er 8,5x11sm og 8sm þykkur.
IMG_3395

2010-62- 109 A 180 Steinn Vaðsteinn/kljásteinn 1 1348

Vaðsteinn, sporöskjulaga 8,5x15sm og 5sm þykkur,  með klappaðri gróp 

langsum eftir steininum allan hringinn, um 1,5sm breið og 0,5sm djúp á 

hliðunum en um 1,5m djúp á endunum. Hugsanlega endurnýttur sem 

kljásteinn.

IMG_3414

2010-62- 110 A 185 Steinn Kljásteinn 1 435
Kljásteinn (2. ), flatur steinn með náttúrulegu gati sem brotnað hefur útúr. 

Steinninn er 8x10sm og 3,5sm þykkur.
IMG_3405

2010-62- 111 A 163 Steinn Sleggja/kljásteinn 1 1256

Hálf steinsleggja, hraungrýtissteinn sem borað hefur verið í gegnum. 

Sleggjan hefur brotnað á einhverjum tímapunkti og virðist svo hafa verið 

endurnýtt sem kljásteinn en þræðir voru bundnir utan um hann miðjan (sjá 

mynd IMG_2683-84 ). Fannst við NA-horn meintrar vefstofu.

IMG_3401

2010-62- 112 A Steinn Sleggja 1 541
Brot úr steinsleggju, hraungrýtissteinn sem borað hefur verið í, brotið er 7x 

10sm og 5sm þykkt. Fannst í uppmokstri í húsi 2.
IMG_3406

2010-62- 113 A Steinn Kljásteinn? 1 951
Steinn með náttúrulegu gati sem brotnað hefur útúr. Hugsanlega 

kljásteinn. Fannst í uppmokstri í húsi 2.
IMG_3409

2010-62- 114 A Keramik Ílát 1 17

Grár, grófur og harður leir. Ljósbrúngrátt leirlag innaná. Dökkbrúnn 

glerungur utan á með líkt og mosagráum yrjum þar sem hann þekur ekki  

nægilega vel. Fannst í uppmokstri eftir gröfu úr efstu lögum á sv. A.

IMG_3422

2010-62- 115 A 227 Gjall 1 91 Stór gjallmoli, 6x10x11sm.

2010-62- 116 A 251 Gjall 1 17 Gjallmoli 3,5x5x7,5 sm.

2010-62- 117 A 136 Textíll Spotti 1 2
Ofinn spotti, hugsanlega úr hrosshári, um 1sm breiður og 4mm þykkur, 

bundinn í hnút.
IMG_3424

2010-62- 118 A 187 Járn Óþekkt 1 10 Óþekktur járnklumpur, mjög ryðgaður. IMG_3427

2010-62- 119 A Leður Óþekkt 1 7 Leðurpjatla, 9x4,5-7sm, um  2mm þykkt leður. IMG_3429

6 af 7



Gripaskrá - Vík 2010  (Þjms.nr. 2010-62)

nr. Svæði Lag (context) Efni Tegund Fjöldi Vigt (g.) Athugasemd Ljósm.

2010-62- 120 A 213 Steinar Óþekkt/skraut 11 169 11 litlir hvítir steinar. IMG_3431

2010-62- 121 A 126 Steinar Óþekkt/skraut 12 154 12 steinar, 7 hvítir, 1 rauður og 4 svartir. IMG_3437

2010-62- 122 A 130 Steinar Óþekkt/skraut 3 16 Þrír hvítir steinar neðst í gólflagi 130. IMG_3438

2010-62- 123 A 202 Steinar Óþekkt/skraut 1 11 Hvítur steinn.
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Lag svæði Skýring

100 A/B/C Yfirborðslag, þjappað torf og möl. Tekið ofan af með vél.

101 B Fylling meðfram vegg að V, [101/106]

102 B/C Lagnaskurður grafinn um 1970 (suður-skurður)

103 B/C
Tilraunaskurður grafin til vesturs frá fjósi eftir vatnslagnaskurði og skiptir sv. B og C, svo til 

suðurs fyrir vesturenda sv. B

104 B Skurður eftir rafmagnslínu (N-S)

105 B Skurður eftir vatnslögn (A-V)

106 B Niðurgr. Með fyllingu [101/106]

107 B/C Fylling [107/103]

108 B Fylling [108/104]

109 B Fylling [109/105]

110 C Fylling [110/111]

111 C Tilraunaskurður [110/111], til norðurs frá skurði 103 í gegnum sv. C

112 A Fylling í stoðarholu 113, [112/113]

113 A Stoðarhola, [112/113]

114 A Fylling í 115, [115/116]

115 A Stoðarhola, [115/116]

116 A Fylling [116/117]

117 A Stoðarhola (austast), [116/117]

118 B Lag, fokmold með 1766

119 B Blandað torf

120 A Gulleitt rótað torf

121 B Dökkleitt rótað yfirborðstorf

122 A Rauður torfveggur m. Grjóti

123 A Rautt og svart torfbland

124 B Neðra fokmoldarlag

125 B Ruslalag (móaska/kol/torf)

126 A Ruslalag

127 B Rótað torflag

128 A Torfveggur

129 B Niðurgröftur (niðurgrafið torf)  [131/129]

130 A Gólf

131 B Fylling, skurður með torf sv. B [131/129]

132 A Fylling, móöskupyttur (eldstæði?) undir gólflagi [130], [132/134]

133 A Rauðleitt torf S-við timburlag

134 A Niðurgröftur, eldstæði á sv. A [132], [132/134]

135 A Torfblanda á sv. A

136 B Niðurgrafið eldstæði sv. B, [136/142]

137 A Stoðarhola

138 A Gulleit leirblandað torf

139 A Dökkt blandað torf

140 B Rauð/gulleitt þétt torf, meint þaktorf

141 A Dökkt kola og móöskublandað lag

142 B Fylling í [136/142]

143 A Timburgólf sv. A

144 A Dökkt þjappað lag

145 A Steinkransar

146 A "Þaktorf" sv. A /  vesturveggur

147 A "Þaktorf" sv. A / austurveggur
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Lag svæði Skýring

148 A Hríslag

149 A Gulleitur torfveggur, austast á svæði A

150 A "Stoðarhola", niðurgröftur m. Stein í botni í "húsi 1" sv. A, sker 151 [152/150]

151 A Rótað torflag yfir stóru elstæði í "húsi 1" á sv. A

152 A Fylling í nr. 150 sv. A  [152/150]

153 B "Gráa lagið" á sv. B. Ruslalag (bein, gjall, kol og aska)

154 A Hrun úr [149] á sv. A  

155 A Rótað torf á austursvæði A  

156 A Raskað lag - rót á austursvæði A 

157 A Rótað rauðleitt torf austast á sv. A 

158 B Rótað rauðleitt torf vestast á sv. B

159 A Niðurgröftur á austurhluta sv. A [160/159]

160 A Fyllling í 159

161 A Fylling í 162, sótaður hrís og kol sv. A [161/162]

162 A Niðurgröftur með kolaðri fyllingu [161] sv. A [161/162]

163 A Rótað torf heillegra en 151, skorið af [161/162]

164 A Stóra eldstæðið á sv. A [164/167], fasi 1

165 A Gólf í "húsi 1" m. eldstæði [164]

166 A Niðurgröftur A-við miðju [171/166]

167 A
Eyða þessum niðurgreftri, túlkun á 164 var breytt og það skilgr. sem lag án niðurgr. 164/167 

er því ekki til !

168 A Stoðarhola, milli eldstæðis og V-stoð, tilheyrandi timburstoðum og "aurstokk", [169/168]

169 A Fylling í [168],  [169/168]

170 A Hola austast í gólfi [165], [172/170]

171 A Fylling í [166],  [171/166]

172 A Fylling í [170],  [172/170]

173 A Niðurgröftur, miðju stoðarhola að A, sv. A,  [183/173]

174 A Stoðarhola norðaustast sv. A,  [175/174]

175 A Fylling í 174,  [175/174]

176 A Stoðarhola NV á sv. A [177/176]

177 A Fylling í lagi [176],  [177/176]

178 A Hrun úr austur langvegg austan við "hús 1"

179 A Niðurgröftur með vaðsteini SA-ast í "húsi 1" á sv. A,  [179/180]

180 A Fylling í [179],  [179/180]

181 A Stóra eldstæðið í "húsi 1", fasi 2, sjálfur pytturinn, í gegnum gólf 202

182 A Niðurgröftur (efni pyttur), austurhl. Sv. A

183 A Stoðarhola á sv. A, fylling (NA), [183/173]

184 A Niðurgröftur út við A-vegg í "húsi 1", sv. A,  [185/184]

185 A Fylling í [184],  [185/184]

186 A Stóri pytturinn á austurhluta sv. A, [187/186]

187 A Fylling í [186], [187/186]

188 A Fylling í [189], [188/189]

189 A Niðurgröftur SA við A-enda eldstæðis á sv. A, [188/189]

190 A Fylling í [191],  [190/191]

191 A Hola á milli [183] og [189] á sv. A,  [190/191]

192 A Rótað moldarlag og torfrót á A-hluta á sv. A

193 A Stoðarhola á SA-horni í "húsi 1" á sv. A, [194/193]

194 A Fylling í 193, [194/193]
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Lag svæði Skýring

195 A Stoðarhola á SV-horni í "húsi 1" á sv. A, [196/195]

196 A Fylling [195],  [196/195]

197 A Stoðarhola í NV-horni  í "húsi 1" á sv. A, [198/197]

198 A Fylling í [197], [198/197]

199 A Rótað torf í austurenda sv. A ofan á torfi [200?]

200 A "Meintur" torfveggur á sv. A

201 A Fjórar pinnaholur m. Timburleifum í "húsi 1" sv. A

202 A Gólf í öllu "húsi 1" 

203 A Niðurgröftur, stoðarhola, fast N-við A-enda "aurstokks" í "húsi 1" [204/203]

204 A Fylling í [203], [204/203]

205 A Niðurgröftur, í SA-hluta gólfs [202], "húsi 1" sv. A, 206/205

206 A Fylling í [205], m.a. brunnið grjót, 206/205 

207 A Veggur að S og V, umhverfis "hús 1" líklega sama og [146]

208 A
Veggur að S og A, umhverfis "hús 1" samtíma 207=146, slitrur af grárri gjósku eru í veggnum 

hugsanlega 1300

209 A Timbur - aurstokkur, þröskuldur inní hús 1, samtíma 207=146 og 208

210 A Niðurgröftur (pyttur - efra lag), [221/210]

211 A sama og 233

212 A Rótað torf- og móöskulag undir [146=207]

213 A Fylling í [214], [213/214]

214 A Niðurgröftur [213/214] við hliðina á [198/197]

215 A Fylling í [216], [215/216]

216 A Niðurgröftur við hliðina á NV stoðarholu [198/197]

217 A Niðurgröftur S-við elstæði [164] sv. A, [218/217]

218 A Fylling í [217], [218/217]

219 A Niðurgröftur A-við elstæði [164] á sv. A, [220/219]

220 A Fylling í [219], [220/219]

221 A Gólflag í A-hluta í "húsi 1" sv. A

222 A Gólflag í V-hluta í "húsi 1" sv. A

223 A Fylling í [210], [221/210]

224 B Stóri torfveggur byggingarinnar á sv.B ("hús 1") gafl, 1L toppur og 2L botn

225 A Niðurgrafið steinalag í SV-horni á "húsi 1" sv. A

226 A Hrun úr vegg [207-146] í SV-horni

227 A Fylling með grjóti og torfi [227/225?]

228 A Pinnaholur

229 A Gólf í útgangi/göngum, sunnan við þröskuld/aurstokkk [209]

230 B Torflag, framhald af "pytta torfinu" [223] (1F 230 vaðmál)

231 A Niðurgröftur, [232/231]

232 A Fylling í [231], [232/231]

233 A Niðurgröftur í pytt austan við hugsanleg göng, [234/233]

234 A Fylling í pytti [233], [234/233]

235 B Niðurgröftur á sv. B, [236/235]

236 B Fylling í pytti [235], [236/235]

237 A
Niðurgröftur, stoðarhola, við V-enda þröskuldar/aurstokks [209] á sv. A, steinn er í botni, 

[237/236]

238 A Fylling í [237], [237/236]

239 A Niðurgröftur í SV-horni í "húsi 1", [240/239]

240 A Fylling í [239], [240/239]

241 A Stoðarhola vestan við stóran stein í "húsi 1", flatur steinn í botni, [242/241]
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Lag svæði Skýring

242 A Fylling í stoðarholu [241], [242/241]

243 A Niðurgröftur með steini efst í austari stoðaröð í miðju "húsi 1", [244/243]

244 A Fylling í [243], [244/243]

245 A Malarlag á austurhluta sv. A tenging A- og V-hluta

246 A Ruslalag á A-hluta sv. A

247 A Fylling í [248], [247/248]

248 A Stoðarhola  A-við inngang inn í "húsi 1", flatur steinn í botni, [247/248]

249 A Niðurgröftur, eldstæði (þriðji fasi), í "húsi 1", [260/249]

250 A Gólflag í "húsi 1" (miðhluti gólfs)

251 A Gólflag í "húsi 1" (austurhluti gólfs)

252 A Niðurgröftur í gólflagi [251] (austari holan), [253/252]

253 A Fylling í [252], [253/252]

254 A Niðurgröftur í gólflagi [251], [255/254]

255 A Fylling í [254], [255/254]

256 A Niðurgröftur í gólflag [250], SA af elstæðinu [260/249], [257/256]

257 A Fylling í [256], [257/256]

258 A Niðurgröftur í gólflag [250], SA af elstæðinu [260/249], [259/258]

259 A Fylling í [258], [259/258]

260 A Fylling í eldstæði [249], [260/249]

261 A Gólf vestast í "húsi 1"

262 A Ruslalag syðst í "göngum"

263 A Leifar malarlags austan "ganga" sv. A

264 A Gólf m. mikið af brenndum dýrabeinum

265 A Öskulag, grátt við V-enda í "húsi 1"

266 B Rótað torflag á A-hluta sv. B

267 A Pinnahola, í "húsi 1"

268 B Grjóthrúga á austurhluta sv. B

269 A Meint þak á "göngum", steinar og viður

270 B Pyttur - fylling í [271] móaska og gjall, sv. B, [270/271]

271 B Niðurgröftur sv. B, [270/271]

272 A Vestari grjóthleðsla umhverfis möl sv. A

273 A Austari grjóthleðsla umhverfis möl sv. A

274 A Lag inn í göngum/mannvirki

275 A Gólflag vestast í "húsi 1"

276 A Norðurveggur sv. A

277 A "Undirlag" mold, möl og rót sem kemur undan malarlagi [263]

278 A Hleðsla sunnan undir norðurvegg [276], hugsanlega eldstæði

279 A Móöskulag fyrir miðju "húsi 1" gólf, sama og 284

280 A Mold og torf í "inngangi" í grjótbyggingu (húsi 2) á sv. A

281 A Pyttur eða eldstæði upp við norður steinvegg í "húsi 2"

282 A Fylling í SA-horni á "húsi 2"

283 A/B Einföld grjótröð meðfram útjaðri "húss 1" í skurði [101?]

284 A Gólf í miðju "húsi 1"

285 A Móöskulag í SA-horni undir "húsi 1" (fer ekki undir torfvegg)

286 A Torfveggur (rauðleitur) á sv. A

287 A Stoðarhola með viðardrumbi í grjóthúsi (húsi 2) á sv. A
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nr. Svæði Lag Efni Tegund Fjöldi Vigt (g.) Lýsing

S1 A 251 Viður botn úr íláti? 12 32

Í gólflagi [251] fannst viðarplata (hálfhringur) 13x11sm. 

Viðurinn var illa farinn, smjörkenndur en utan með plötunni 

var þó greinilg þykkari brún sem markaði far í jarðveginn. 

Viðurinn hélst ekki saman þegar hann var tekinn upp en sýni 

voru geymd. Viðurinn fannst í NA-horni vesturhluta svæðis A. 

S2 A 270 Móaska/mold 674 Sýni úr neðstahluta pytts [270]

S3 A 280/281 Móaska/mold 2566

S4 A 281 Móaska/mold 1507

S5 A móaska 10L fata 1, tekin úr "gólfi" í byggingu 2 á svæði A

S6 A móaska 10L fata  2, , tekin úr "gólfi" í byggingu 2 á svæði A

S7 A 161 Mold 1620 Sýni tekið úr pytt / eldstæði [161]

S8 A 257 Mold 2064 Sýni tekið úr tunnu-/sáfari á vesturhluta svæðis A [257]

S9 A 270 Móaska/mold 1071 Sýni úr efstahluta pytts [270]

S10 A 270 Móaska/mold 1413 Sýni úr miðhluta pytts [270]

S11 A 281 Fiskbein 6 20 greinileg ummerki um vinnslu/skurð eru tveimur beinanna

S12 A 281 Dýrabein 22 374
óflokkuð dýrabein, stórgripa, sauðfjár og hugsanlega fuglabein. 

Beinin eru óbrennd utan við eitt lítið brot.

S13 A 126 Dýrabein 20 111
óflokkuð dýrabein, líklega sauðfár, eitt brot úr hryggjaliði fisks. 

Beinin eru óbrennd, nema þrjú brot og öll fremur illa farin.

S14 A 229 Hampur/hrosshár 2 böndull af hampi? Hrosshárum úr gólfi 229
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Mynd nr. Dags Lýsing

102 IMG_5309 16.9.2010 Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

102 IMG_5310 16.9.2010 Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

102 IMG_5311 16.9.2010 Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

102 IMG_5312 16.9.2010 Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

102 IMG_5313 16.9.2010 Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

224 102 IMG_5314 16.9.2010 Snið af norðurgafli byggingar 1

224 102 IMG_5315 16.9.2010 Snið af norðurgafli byggingar 1

224 102 IMG_5316 16.9.2010 Snið af norðurgafli byggingar 1

224 102 IMG_5317 16.9.2010 Snið af norðurgafli byggingar 1

102 IMG_5318 16.9.2010 Snið af norðurgafli byggingar 1

164/167 260/249 228 IMG_5333 16.9.2010 Suðursnið af óni í byggingu 1

102 IMG_5334 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 IMG_5335 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 IMG_5336 16.9.2010 yfirlitsmynd

102 IMG_5337 16.9.2010 yfirlitsmynd

102 IMG_5338 16.9.2010 yfirlitsmynd

102 IMG_5339 16.9.2010 yfirlitsmynd

102 IMG_5340 16.9.2010 yfirlitsmynd

102 IMG_5341 16.9.2010 yfirlitsmynd

102 STA_5319 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STB_5320 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STC_5321 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STD_5322 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STE_5323 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STF_5324 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STG_5325 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STH_5326 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STI_5327 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STJ_5328 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STK_5329 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STL_5330 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STM_5331 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

102 STN_5332 16.9.2010 suðursnið í lagnaskurði 102

IMG_9950 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_9951 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_9952 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_9953 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_9954 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_9955 17.9.2010 yfirlitsmynd

106 102 IMG_9958 17.9.2010 niðurgröftur 106 í n-sniði skurðar 102

106 102 IMG_9959 17.9.2010 niðurgröftur 106 í n-sniði skurðar 102

106 102 IMG_9960 17.9.2010 niðurgröftur 106 í n-sniði skurðar 102

106 102 IMG_9961 17.9.2010 niðurgröftur 106 í n-sniði skurðar 102

106 102 IMG_9962 17.9.2010 niðurgröftur 106 í n-sniði skurðar 102

102 IMG_2411 17.9.2010 Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

102 IMG_2412 17.9.2010 Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

102 IMG_2413 17.9.2010 Horft til vesturs eftir lagnaskurði 102

102 IMG_2414 17.9.2010 Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

102 IMG_2415 17.9.2010 Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

Lag (context)
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Mynd nr. Dags LýsingLag (context)

102 IMG_2416 17.9.2010 Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

IMG_2417 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_2418 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_2419 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_2420 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_2421 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_2422 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_2423 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_2424 17.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_2425 17.9.2010 yfirlitsmynd

106 102 IMG_2429 17.9.2010 niðurgröftur 106

102 IMG_0001 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0002 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0003 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0004 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0005 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0006 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0007 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0008 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0009 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0010 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0011 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0012 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0013 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0014 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0015 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0016 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0017 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0018 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0019 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0020 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0021 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0022 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0023 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0024 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0025 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0026 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0027 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0028 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0029 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0030 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0031 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0032 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0033 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0034 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0035 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0036 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0037 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0038 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

2 af 15



Ljósmyndaskrá - Vík 2010

Mynd nr. Dags LýsingLag (context)

102 IMG_0039 20.9.2010 Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V

102 IMG_0040 20.9.2010 Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V

103 IMG_0041 20.9.2010 Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V

103 IMG_0042 20.9.2010 Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V

103 IMG_0043 20.9.2010 Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V

103 IMG_0044 20.9.2010 Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V

103 IMG_0045 20.9.2010 Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V

103 IMG_0046 20.9.2010 Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V

103 IMG_0047 20.9.2010 Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V

103 IMG_0048 20.9.2010 Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0049 20.9.2010 Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0050 20.9.2010 Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0051 20.9.2010 Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0052 20.9.2010 Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0053 20.9.2010 Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0054 20.9.2010 Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0055 20.9.2010 Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0056 20.9.2010 Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0057 20.9.2010 Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0058 20.9.2010 Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0059 20.9.2010 Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0060 20.9.2010 Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0061 20.9.2010 Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0062 20.9.2010 Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0063 20.9.2010 Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0064 20.9.2010 Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0065 20.9.2010 Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0066 20.9.2010 Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0067 20.9.2010 Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S

103 IMG_0068 20.9.2010 N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A

103 IMG_0069 20.9.2010 N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A

103 IMG_0070 20.9.2010 N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A

103 IMG_0071 20.9.2010 N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A

103 IMG_0072 20.9.2010 N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A

103 IMG_0073 20.9.2010 N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A

IMG_0074 20.9.2010 V-endi svæðis A til NV

IMG_0075 20.9.2010 V-endi svæðis A til V

IMG_0076 20.9.2010 V-endi svæðis A til A

IMG_0077 20.9.2010 V-endi svæðis A til ANA

IMG_0078 20.9.2010 V- endi svæðis A til V

IMG_0079 20.9.2010 V-endi svæðis A  til V

116 117 IMG_0080 20.9.2010
Austasta stoðarholan af þremur á vesturhluta 

svæðis A, lag 116-117

112-117 IMG_0081 20.9.2010 Stoðarholur vestarlega á svæði A lög 112-117

112-117 IMG_0082 20.9.2010 Stoðarholur vestarlega á svæði A lög 112-117

IMG_0083 20.9.2010 Stoðarholur vestarlega á svæði A lög 112-117

IMG_0084 20.9.2010 Stoðarholur vestarlega á svæði A lög 112-117

IMG_0085 20.9.2010 V-endi svæðis A

IMG_0086 20.9.2010 V-endi svæðis A
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112 IMG_0087 20.9.2010 Stoðarhola með steini í botni lag 112

112 IMG_0088 20.9.2010 Stoðarhola með steini í botni lag 112

IMG_9963 20.9.2010
Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N 

til S

IMG_9964 20.9.2010
Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N 

til S

IMG_9965 20.9.2010
Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N 

til S

IMG_9966 20.9.2010
Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N 

til S

IMG_9967 20.9.2010
Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N 

til S

IMG_9968 20.9.2010
Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N 

til S

102 IMG_9969 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9970 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9971 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9972 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9973 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9974 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9975 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9976 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9977 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9978 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9979 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9980 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9981 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9982 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9983 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9984 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9985 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9986 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9987 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9988 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9989 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9990 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9991 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9992 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9993 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9994 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9995 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9996 20.9.2010 suðursnið í suður skurði tekið frá V til A

102 IMG_9997 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_9980 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

102 IMG_9981 20.9.2010 Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

IMG_2432 20.9.2010 A-snið í þverskurði milli 102 og 103 tekið frá N til S

IMG_2433 20.9.2010 A-snið í þverskurði milli 102 og 103 tekið frá N til S
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102 IMG_2434 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2435 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2436 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2437 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2438 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2439 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2440 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2441 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2442 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2443 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2444 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2445 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2446 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2447 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2448 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2449 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2450 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2451 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2452 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2453 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2454 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2455 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2456 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2457 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2458 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2459 20.9.2010 N-snið í S-skurði frá V til A

102 IMG_2460 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2461 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2462 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2463 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2464 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2465 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2466 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2467 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2468 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2469 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2470 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2471 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2472 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2473 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2474 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2475 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2476 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2477 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2478 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2479 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2480 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2481 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2482 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V
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102 IMG_2483 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2484 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2485 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2486 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2487 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

102 IMG_2488 20.9.2010 S-snið í S-skurði frá A til V

103 IMG_2489 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2490 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2491 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2492 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2493 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2494 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2495 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2496 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2497 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2498 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2499 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2500 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2501 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2502 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2503 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2504 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2505 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2506 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2507 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2508 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2509 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2510 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

103 IMG_2511 20.9.2010 S-snið í N-skurði frá A til V

IMG_2512 20.9.2010 A-snið í N-S skurði frá N til S

IMG_2513 20.9.2010 A-snið í N-S skurði frá N til S

IMG_2514 20.9.2010 A-snið í N-S skurði frá N til S

IMG_2515 20.9.2010 A-snið í N-S skurði frá N til S

IMG_2516 20.9.2010 A-snið í N-S skurði frá N til S

IMG_2517 20.9.2010 A-snið í N-S skurði frá N til S

IMG_2518 20.9.2010 A-snið í N-S skurði frá N til S

IMG_2519 20.9.2010 A-snið í N-S skurði frá N til S

IMG_2520 20.9.2010 A-snið í N-S skurði frá N til S

IMG_2521 20.9.2010 A-snið í N-S skurði frá N til S

IMG_2522 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N

IMG_2523 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N

IMG_2524 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N

IMG_2525 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N

IMG_2526 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N

IMG_2527 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N

IMG_2528 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N

IMG_2529 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N

IMG_2530 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N

IMG_2531 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N
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IMG_2532 20.9.2010 V-snið í N-S skurði frá S til N

IMG_2533 20.9.2010 N-snið í N-skurði frá V til A

IMG_2534 20.9.2010 N-snið í N-skurði frá V til A

IMG_2535 20.9.2010 N-snið í N-skurði frá V til A

IMG_2536 20.9.2010 N-snið í N-skurði frá V til A

IMG_2537 20.9.2010 N-snið í N-skurði frá V til A

IMG_2538 20.9.2010 N-snið í N-skurði frá V til A

103 IMG_0089 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0090 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0091 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0092 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0093 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0094 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0095 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0096 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0097 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0098 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0099 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0100 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0101 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_0102 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

IMG_0103 21.9.2010 Efstu lög yfir byggingu 1 sv. A horft til N

IMG_0104 21.9.2010 Efstu lög yfir byggingu 1 sv. A horft til N

122 126 128 IMG_0107 21.9.2010 Efstu lög í byggingu 3

122 126 128 IMG_0108 21.9.2010 Efstu lög í byggingu 3

122 126 128 IMG_0109 21.9.2010 Efstu lög í byggingu 3

122 126 128 IMG_0113 21.9.2010 Efstu lög í byggingu 3

122 126 128 IMG_0114 21.9.2010 Efstu lög í byggingu 3

122 IMG_0115 21.9.2010 Veggur í byggingu 3

122 IMG_0116 21.9.2010 Veggur í byggingu 3

122 IMG_0117 21.9.2010 Veggur í byggingu 3

122 IMG_0118 21.9.2010 Veggur í byggingu 3

122 IMG_0119 21.9.2010 Veggur í byggingu 3

122 IMG_0120 21.9.2010 Veggur í byggingu 3

IMG_0121 21.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_0122 21.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_0123 21.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_0124 21.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_0125 21.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_0126 21.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_0127 21.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_0128 21.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_0129 21.9.2010 yfirlitsmynd

IMG_0130 21.9.2010 yfirlitsmynd

136 IMG_0131 21.9.2010
efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 

102

136 IMG_0132 21.9.2010
efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 

102
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136 IMG_0133 21.9.2010
efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 

102

136 IMG_0134 21.9.2010
efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 

102

136 IMG_0135 21.9.2010
efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 

102

136 IMG_0136 21.9.2010
efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 

102

103 IMG_2539 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2540 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2541 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2542 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2543 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2544 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2545 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2546 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2547 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2548 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2549 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2550 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

103 IMG_2551 21.9.2010 A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A

122 130 IMG_2563 21.9.2010 V- veggur og gólf í byggingu 3

122 IMG_2564 21.9.2010 V- veggur í byggingu 3

IMG_2565 21.9.2010 Yfirlitsmynd sv. A

IMG_2566 21.9.2010 Yfirlitsmynd sv. A

IMG_2570 21.9.2010 Yfirlitsmynd

IMG_2572 21.9.2010 Yfirlitsmynd

IMG_2573 21.9.2010 Yfirlitsmynd

IMG_2574 21.9.2010 Yfirlitsmynd

IMG_2575 21.9.2010 Yfirlitsmynd

136 IMG_2581 21.9.2010 Leifar efsta hluta ofns í húsi 1 á svæði B.

IMG_0137 22.9.2010 Vesturhluti svæðis B, horft NA

IMG_0138 22.9.2010 Vesturhluti svæðis B, horft A

IMG_0139 22.9.2010 Horft til vesturs yfir sv. A

143 141 144 IMG_0140 22.9.2010 Þilgólf í húsi 1

143 141 IMG_0141 22.9.2010 Þilgólf í húsi 1

143 141 IMG_0142 22.9.2010 Þilgólf í húsi 1

143 141 IMG_0143 22.9.2010 Þilgólf í húsi 1

143 141 IMG_0144 22.9.2010 Þilgólf í húsi 1

IMG_2583 22.9.2010 Vesturhluti sv. B

IMG_2584 22.9.2010 Vesturhluti sv. B

134 IMG_2614 24.9.2010 Eldstæði á svæði A [134] horft V

135 IMG_2615 24.9.2010 torfblanda á sv. A [135] horft V

135 IMG_0149 24.9.2010 torfblanda á sv. A [135] horft V

136 142 IMG_2616 24.9.2010 eldstæði [136] og fylling [142]

136 142 IMG_2617 24.9.2010  [136] og [142] horft í sniðið til norðurs

136 142 IMG_0150 24.9.2010  [136] og [142] horft í sniðið til norðurs

143 144 IMG_2618 24.9.2010 "viðargólf" sv. A

143 144 IMG_2619 24.9.2010 "viðargólf" sv. A, horft N
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IMG_2620 24.9.2010 grýtt lag sv. A

IMG_2621 24.9.2010 grýtt lag sv. A

143 144 IMG_0151 24.9.2010 "viðargólf" sv. A, horft N

143 144 IMG_0152 24.9.2010 "viðargólf" sv. A, horft N

143 144 IMG_0153 24.9.2010 "viðargólf" sv. A, horft A

143 144 IMG_0154 24.9.2010 "viðargólf" sv. A, horft A

136 IMG_2622 28.9.2010 cut - eldstæði 136

136 IMG_2623 28.9.2010 cut - eldstæði 136

136 IMG_0156 28.9.2010 cut - eldstæði 137

140 IMG_2624 29.9.2010 lag [140] sv. B - hið meinta þaktorf

140 IMG_2625 29.9.2010 lag [140] sv. B - hið meinta þaktorf

140 IMG_0157 29.9.2010 lag [140] sv. B - hið meinta þaktorf

145 IMG_2626 29.9.2010 steinakrans, sv. A [145] horft V

145 IMG_2627 29.9.2010 steinakrans, sv. A [145] horft V

144 IMG_2628 29.9.2010 "stétt" sv. A [144] horft V

144 IMG_2629 29.9.2010 "stétt" sv. A [144] horft N

149 IMG_2630 29.9.2010 veggur [149] sv. A horft V

149 IMG_2631 29.9.2010 veggur [149] sv. A horft N

149 IMG_0158 29.9.2010 veggur [149] sv. A horft N

151 IMG_2632 29.9.2010 austur langveggur í húsi 

151 IMG_2633 29.9.2010 vestur langveggur húsi

151 IMG_2634 29.9.2010 yfirlit í austur

151 IMG_2635 29.9.2010 yfirlit í austur

151 IMG_0159 29.9.2010 vestur langveggur

151 IMG_0160 29.9.2010 austur langveggur

153 IMG_2636 29.9.2010 lag 153, sv. B

153 IMG_2637 29.9.2010 lag 153, sv. B

153 IMG_0161 29.9.2010 lag 153, sv. B

154 IMG_2638 29.9.2010 hrun [154] sv. A, horft V

154 IMG_2639 29.9.2010 hrun [154] sv. A, horft N

154 IMG_0162 29.9.2010 hrun [154] sv. A, horft N

154 IMG_0163 29.9.2010 hrun [154] sv. A, snið horft í S

155 IMG_2640 29.9.2010 torflag 155 sv. A, horft VNV

155 IMG_2641 29.9.2010 torflag 155 sv. A, horft ASA

155 IMG_0164 29.9.2010 torflag 155 sv. A, horft VNV

155 IMG_0165 29.9.2010 torflag 155 sv. A, horft ASA

158 IMG_2042 30.9.2010 Rótað torf, fylling í pytti

158 IMG_2043 30.9.2010 Rótað torf, fylling í pytti

158 IMG_0166 30.9.2010 Rótað torf, fylling í pytti

158 IMG_0167 30.9.2010 Rótað torf, fylling í pytti

161 IMG_2044 30.9.2010 pyttur á svæði A, horft til N

161 IMG_2045 30.9.2010 pyttur á svæði A, horft til S

161 IMG_0168 30.9.2010 pyttur á svæði A, horft til N 

159 IMG_2646 30.9.2010 niðurgr. á sv. A, horft til N

157 IMG_2647 30.9.2010 rótað torf sv. A, horft til N

159 IMG_0169 30.9.2010 niðurgr. á sv. A, horft til N

159 IMG_0170 30.9.2010 niðurgr. á sv. A, horft til N

165 IMG_0171 30.9.2010 gólf í vesturhl. Sv. A, horft til N

165 IMG_0172 30.9.2010 gólf í vesturhl. Sv. A, horft til N
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165 IMG_0173 30.9.2010
grjótveggur liggur upp að eldstæði, sv. A, horft til 

NA

165 IMG_0174 30.9.2010 gólf í vesturhl. Sv. A, horft til V

165 IMG_0175 30.9.2010 viður á við gólf 165 á sv. A

165 IMG_0176 30.9.2010 viður á við gólf 165 á sv. A

165 IMG_0177 30.9.2010 viður á við gólf 165 á sv. A

165 IMG_0178 30.9.2010 gólf í vesturhl. Sv. A, horft til S

165 IMG_2648 30.9.2010 gólf í vesturhl. Sv. A, horft til V

165 IMG_2649 30.9.2010 gólf í vesturhl. Sv. A, horft til A

165 IMG_2650 30.9.2010 gólf í vesturhl. Sv. A, horft til N

165 IMG_2651 30.9.2010 viðarleifar á sv. A, (s-langhlið)

165 IMG_2652 30.9.2010 viðarleifar á sv. A, (s-langhlið)

165 IMG_2653 30.9.2010 viðarleifar á sv. A, (s-langhlið)

165 IMG_2654 30.9.2010 viðarleifar á sv. A, (s-langhlið)

164 IMG_2655 30.9.2010 eldstæði á svæði A, cont.  til V

165 IMG_2656 30.9.2010 grjótröð við eldstæði [164] í gólfi [165]

165 IMG_2657 30.9.2010 grjótröð við eldstæði [164] í gólfi [165]

166 IMG_2658 30.9.2010 Niðurgr. Lítill á sv. A, horft til N

166 IMG_0179 30.9.2010 Niðurgr. Lítill á sv. A, horft ofan frá

170 IMG_0180 1.10.2010 hola utan um ílát, sv. A 

170 IMG_0181 1.10.2010 hola utan um ílát, sv. A 

168 169 IMG_0183 1.10.2010 stoðarhola N við V enda tréverks, sv. A

168 169 IMG_0184 1.10.2010 stoðarhola N við V enda tréverks, sv. A

164 IMG_1086 1.10.2010 Eldstæði [164] á sv. A

164 IMG_1087 1.10.2010 Eldstæði [164] á sv. A

164 IMG_2668 1.10.2010 Eldstæði [164] á sv. A

164 IMG_2669 1.10.2010 Eldstæði [164] á sv. A

164 IMG_2670 1.10.2010 Eldstæði [164] á sv. A

178 IMG_2671 1.10.2010 hrun úr austurvegg húss

178 IMG_2672 1.10.2010 hrun úr austurvegg húss

178 IMG_0188 1.10.2010 hrun úr austurvegg húss

178 IMG_0189 1.10.2010 [178] og vinnumynd

178 IMG_0190 1.10.2010 yfirlitsmynd

178 IMG_0191 1.10.2010 2 pyttir austast á sv. A

178 IMG_0192 1.10.2010 skólaheimsókn

178 IMG_0193 1.10.2010 skólaheimsókn

167 168 IMG_2674 1.10.2010 stoðarhola sv. A (vestaast)

167 168 IMG_2675 1.10.2010 stoðarhola sv. A (vestaast)

167 168 IMG_2676 1.10.2010 stoðarhola vinstri [167/168] hægri [173]

167 168 173 IMG_2677 1.10.2010 elstæði sv. A

167 168 173 IMG_2678 1.10.2010 yfirlit yfir sv. A, stoðarholur 167/168 og 173

179 180 IMG_2679 1.10.2010 yfirlit yfir sv. A 

179 180 IMG_2680 1.10.2010 sv. A, 179/180 pyttur, hola m. Gripum

179 180 173 IMG_2681 1.10.2010 sv. A

179 180 173 IMG_2682 1.10.2010 yfirlit yfir sv. A 

179 180 173 IMG_0194 1.10.2010 yfirlit sv, A.

179 180 173 IMG_0195 1.10.2010 yfirlit sv, A.

[163] IMG_2683 1.10.2010 sleggjubrot, endurnýtt sem kljásteinn úr [163]
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[163] IMG_2684 1.10.2010 sleggjubrot, endurnýtt sem kljásteinn úr [163]

186 IMG_2685 1.10.2010 eldstæði á austurhl. sv. A, horft ofan á

186 IMG_0196 1.10.2010 eldstæði á austurhl. sv. A, horft ofan á

186 IMG_0197 1.10.2010 eldstæði á austurhl. sv. A, horft til N

186 IMG_0198 1.10.2010 eldstæði á austurhl. sv. A, horft til S

187 188 IMG_2686 4.10.2010 Hola 187/188, við norðurör

187 188 IMG_2687 4.10.2010 Hola 187/188, við norðurör

192 IMG_2688 4.10.2010 [192] sv. A, horft í N ofan á.

192 IMG_0199 4.10.2010 [192] sv. A, horft í N ofan á.

192 IMG_0200 4.10.2010 austurhluti á sv. A horft til V

IMG_2689 4.10.2010 vesturhluti sv. A, yfirlit til N

IMG_2690 4.10.2010 vesturhluti sv. A, yfirlit til N

IMG_2691 4.10.2010 vesturhluti sv. A, yfirlit til V

IMG_2692 4.10.2010 vesturhluti sv. A, yfirlit til V

IMG_2693 4.10.2010 vesturhlut sv. A

IMG_2694 4.10.2010 vesturhluti sv. A, yfirlit til V

IMG_2695 4.10.2010 vesturhluti sv. A, yfirlit til S

IMG_2696 4.10.2010 vesturhluti sv. A, yfirlit til S

IMG_2697 4.10.2010 A-endi vesturhluta sv A

IMG_2698 4.10.2010 A-endi vesturhluta sv A

IMG_2699 4.10.2010 Viður á v-hluta sv. A, horft til S

IMG_2700 4.10.2010 Viður á v-hluta sv. A, horft til S

IMG_2701 4.10.2010 Viður á v-hluta sv. A, horft til ASA

IMG_2702 4.10.2010 Viður á v-hluta sv. A, horft til ASA

199 IMG_2703 4.10.2010 vesturendi byggingar 2

199 IMG_2704 4.10.2010 austurendi byggingar 2

200 IMG_2705 4.10.2010 lag [200]

200 IMG_2706 4.10.2010 lag [200]

199 IMG_0201 4.10.2010 lag [199]

199 IMG_0202 4.10.2010 lag [199]

200 IMG_0203 4.10.2010 lag [200]

IMG_0204 4.10.2010 veggur hjá því  [?]

IMG_0205 4.10.2010 gólflag í húsi vinnumynd

209 IMG_2707 4.10.2010 viðarstokkur/þröskuldur í byggingu 1

209 IMG_2708 4.10.2010 viðarstokkur/þröskuldur í byggingu 1

209 IMG_2709 4.10.2010 viðarstokkur/þröskuldur í byggingu 1

210 IMG_2710 4.10.2010 viðarstokkur/þröskuldur í byggingu 1

210 IMG_2711 4.10.2010 viðarstokkur/þröskuldur í byggingu 1

210 IMG_0206 4.10.2010 viðarstokkur/þröskuldur í byggingu 1

202 IMG_2712 5.10.2010 vesturhluti sv. A [golf 202] horft til A

202 IMG_2713 5.10.2010 vestari hluti sv. A

202 IMG_2714 5.10.2010 austari hluti sv. A

202 IMG_2715 5.10.2010 austari hluti vestara sv. A horft til N

202 IMG_2716 5.10.2010 vestari hluti vestara sv. A horft til N

202 IMG_2717 5.10.2010 sv. A vestari hluti horft til N

202 IMG_2718 5.10.2010 sv. A vestari hluti horft til NV

202 IMG_2719 5.10.2010 sv. A vestari hluti horft til NV

202 IMG_2720 5.10.2010 sv-horn sv. A
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202 IMG_2721 5.10.2010 sv-horn sv. A

202 IMG_2722 5.10.2010 sv-horn sv. A, timburstokkur horft til SA

202 IMG_2723 5.10.2010 sv-horn sv. A, timburstokkur horft til SA

224 IMG_2724 6.10.2010 veggur byggingar [224] á sv. B

224 IMG_2725 6.10.2010 veggur byggingar [224] á sv. B

224 IMG_2726 6.10.2010 veggur byggingar [224] á sv. B

224 IMG_2727 6.10.2010 veggur byggingar [224] á sv. B

224 IMG_0207 7.10.2010 veggur byggingar [224] á sv. B

IMG_2728 6.10.2010 skór, vestast á sv. A 

IMG_2729 6.10.2010 skór, vestast á sv. A 

IMG_2730 6.10.2010 skór, vestast á sv. A 

230 IMG_2731 6.10.2010 torf

230 IMG_2732 6.10.2010 torf

IMG_2733 6.10.2010 yfirlit sv. A vesturhluti

IMG_2734 6.10.2010 yfirlit sv. A vesturhluti

IMG_2735 6.10.2010 sv. A vestasti hluti

IMG_2736 6.10.2010 sv. A austasti hluti horft til V

IMG_2737 6.10.2010 sv. A vesturhluti horft til NV

IMG_2738 6.10.2010 sv. A vesturhluti horft til NV

IMG_2739 6.10.2010 sv. A pyttur undan elstæði

IMG_2740 6.10.2010 sv. A þröskuldur í byggingu 1 til A

IMG_2741 6.10.2010 sv. A þröskuldur í byggingu 1 til A

IMG_2742 6.10.2010 sv. A þröskuldur í byggingu 1 til A

IMG_2743 6.10.2010 sv. A þröskuldur í byggingu 1 til A

235 IMG_2744 6.10.2010

235 IMG_2745 6.10.2010

245 IMG_2746 7.10.2010 horft til N

245 IMG_0210 7.10.2010 horft til N

233 IMG_2747 7.10.2010 horft til N

233 IMG_0211 7.10.2010 horft til N

250 IMG_2748 7.10.2010 yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A

250 251 222 IMG_2749 7.10.2010 yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A

250 251 222 IMG_2750 7.10.2010 yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A

250 251 222 IMG_2751 7.10.2010 yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A

250 251 222 IMG_2752 7.10.2010 yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A

250 251 222 IMG_2753 7.10.2010 yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A

250 251 222 IMG_2754 7.10.2010 yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A

IMG_2755 7.10.2010 vinnumynd

IMG_2756 7.10.2010 vinnumynd

[235] IMG_0212 7.10.2010 grjótröð norðan við möl [235]

[235] IMG_0213 7.10.2010 hleðslur í kringum möl [235]

[235] IMG_0214 7.10.2010 spýtur og steina við malarlag [235]

[235] IMG_0215 7.10.2010 spýtur og steina við malarlag [235]

[235] IMG_0216 7.10.2010 spýtur og steina við malarlag [235]

[235] IMG_2757 7.10.2010 grjóthleðsla norðan við malarlag [235]

[235] IMG_2758 7.10.2010 grjóthleðslur umhverfis möl [235]

[251] IMG_0217 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_0218 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_0219 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 
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[251] IMG_2759 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_2760 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_2761 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_2762 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_2763 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_2764 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_2765 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_2766 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_2767 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_2768 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

[251] IMG_2769 7.10.2010 Tunna í gólflagi 251. 

IMG_2770 7.10.2010 rótað lag sunnan ganga A

IMG_0220 7.10.2010 rótað lag sunnan ganga A

IMG_2772 8.10.2010 gjóskusnið svæði C/D

IMG_2773 8.10.2010 gjóskusnið svæði C/D

IMG_0221 8.10.2010 gjóskusnið svæði C/D

IMG_0222 8.10.2010 gjóskusnið svæði C/D

IMG_0223 8.10.2010 gjóskusnið svæði C/D

IMG_0224 8.10.2010 gjóskusnið svæði C/D

IMG_0225 8.10.2010 1766/1721 í fokmold

IMG_0226 8.10.2010 snið (norður skurður) svæði C/D

IMG_0227 8.10.2010

266 IMG_2774 8.10.2010

266 IMG_2775 8.10.2010

266 IMG_2776 8.10.2010

266 IMG_0228 8.10.2010

IMG_2779 8.10.2010 þak og jarðlög í göngum/þró bygging 2

IMG_2780 8.10.2010 þak og jarðlög í göngum/þró bygging 2

IMG_2781 8.10.2010 þak og jarðlög í göngum/þró bygging 2

IMG_2782 8.10.2010 þak og jarðlög í göngum/þró bygging 2

268 IMG_2783 8.10.2010

IMG_2784 8.10.2010 framhlið "ganga"/þróar

269 IMG_0229 8.10.2010 timburþak

IMG_0230 8.10.2010 timburþak

IMG_0231 8.10.2010 timburþak

269 IMG_0232 8.10.2010 stoðarendar á steini 

269 IMG_0233 8.10.2010 timburþak

IMG_0234 8.10.2010 timburþak

IMG_0235 8.10.2010 timburþak

IMG_0236 8.10.2010 timburþak

IMG_0237 8.10.2010 timburþak

IMG_0238 8.10.2010 timburþak

IMG_0239 8.10.2010 timburþak

IMG_0240 8.10.2010 timburþak

268 IMG_0241 8.10.2010 pyttur [268] sv. B

268 IMG_0242 8.10.2010 pyttur [268] sv. B

269 IMG_0243 8.10.2010 framhlið ganga [269]

270 IMG_2784 8.10.2010 fylling [270]

IMG_2786 8.10.2010 yfirlitsmynd tekin af fjósþakinu
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IMG_2787 8.10.2010 yfirlitsmynd tekin af fjósþakinu

IMG_2788 8.10.2010 yfirlitsmynd tekin af fjósþakinu

IMG_2789 8.10.2010 yfirlitsmynd tekin af fjósþakinu

IMG_2790 8.10.2010 yfirlitsmynd tekin af fjósþakinu

IMG_2791 8.10.2010 yfirlitsmynd tekin af fjósþakinu

IMG_2792 8.10.2010 yfirlitsmynd tekin af fjósþakinu

250 251 [261] IMG_2793 8.10.2010 bygging 1 sv. A 250/251 (261 grafið burt)

250 251 [261] IMG_2794 8.10.2010 bygging 1 sv. A 250/251 (261 grafið burt)

250 251 [261] IMG_2795 8.10.2010 bygging 1 sv. A 250/251 (261 grafið burt)

250 251 [261] IMG_2796 8.10.2010 bygging 1 sv. A 250/251 (261 grafið burt)

250 251 [261] IMG_2797 8.10.2010 bygging 1 sv. A 250/251 (261 grafið burt)

[273] IMG_2798 8.10.2010 "skál" í gangavegg [273]

[273] IMG_2799 8.10.2010 "skál" í gangavegg [273]

272 IMG_0252 8.10.2010 veggur á "göngum"/ þró [272]

272 IMG_0253 8.10.2010 veggur á "göngum"/ þró [272]

272 IMG_2800 8.10.2010 veggur á "göngum"/ þró [272]

272 IMG_2801 8.10.2010 veggur á "göngum"/ þró [272]

270 IMG_2802 8.10.2010 fylling [270]

270 IMG_2803 8.10.2010 fylling [270]

270 IMG_0254 8.10.2010 fylling [270]

IMG_2804 10.10.2010 "göng"/þró sv. A

IMG_2805 10.10.2010 "göng"/þró sv. A

IMG_2806 10.10.2010 "göng"/þró sv. A

IMG_0255 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

IMG_0256 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

IMG_0257 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

IMG_0258 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

IMG_0259 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

IMG_0260 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

IMG_2807 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

IMG_2808 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

IMG_2809 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

IMG_2810 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

IMG_2811 10.10.2010 göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir

[275] IMG_2812 11.10.2010 leðurskórá V hluta sv. A í gólflagi [275]

[275] IMG_2813 11.10.2010 leðurskórá V hluta sv. A í gólflagi [275]

[275] IMG_2814 11.10.2010 leðurskórá V hluta sv. A í gólflagi [275]

270 IMG_2822 11.10.2010 fylling [270], cut í efri fasa

270 IMG_2823 11.10.2010 fylling [270], cut í efri fasa

279 IMG_2824 11.10.2010 lag [279] á V-hluta sv. A

279 IMG_2825 11.10.2010 lag [279] á V-hluta sv. A

279 IMG_2826 11.10.2010 lag [279] á V-hluta sv. A

271 IMG_2827 11.10.2010 cut neðri fasi [271]

271 IMG_2828 11.10.2010 cut neðri fasi [271]

271 IMG_0260 11.10.2010 cut neðri fasi [271]

287 IMG_2843 11.10.2010 cut [273] stoðarhola

IMG_2829 snið í byggingu 2

IMG_2830 snið í byggingu 2

IMG_2831 horn í byggingu 2
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IMG_2832 horn í byggingu 2

IMG_2833 horn í byggingu 2

IMG_2834 horn í byggingu 2

IMG_2835 vinnumyndir

IMG_2836 vinnumyndir

IMG_2837 vinnumyndir

IMG_2838 vinnumyndir

IMG_2841 vinnumyndir

IMG_2842 vinnumyndir

IMG_0263 bygging 2

IMG_0264 bygging 2

IMG_0265 bygging 2

IMG_0266 bygging 2

IMG_0267 bygging 2

IMG_0268 bygging 2

IMG_0269 bygging 2

IMG_0270 bygging 2

IMG_0271 bygging 2

IMG_0272 bygging 2

IMG_0273 bygging 2

IMG_0274 nýr veggur við veg

IMG_0275 nýr veggur við veg

IMG_0281 bygging 2

IMG_0282 bygging 2

IMG_0283 bygging 2 nýr veggur

IMG_0284 bygging 2 nýr veggur

IMG_0285 bygging 2

IMG_0286 bygging 2

IMG_0287 yfirlitsmynd

IMG_0288 yfirlitsmynd
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