
Byggðasafn Skagfirðinga   -   Rannsóknaskýrslur 

 
 

 
 

Fornleifakönnun á Grenjaðarstað í 
Aðaldal 

 
 
 

 
 

 
 

Guðný Zoëga 
Sepember 2006 

 

2006/54 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  Guðný Zoëga, Byggðasafn Skagfirðinga, Sauðárkróki.  
2006/54 



 1

Efnisyfirlit 
 
Inngangur ....................................................................................................2 
Suðursnið/vestursnið...................................................................................4 
Norðursnið/austursnið.................................................................................5 
Niðurstöður .................................................................................................6 

 
 
 



 2

Inngangur 
Þann 13 júlí 2006 hafði Einar Hjartarson hjá Húsafriðunarnefnd ríkisins samband við 

Fornleifadeild Byggðasafns Skagfirðinga vegna framkvæmda við Grenjaðarstað í 

Aðaldal. Þegar verið var að endurhlaða nyrðri útvegg bæjarins kom í ljós að frekari 

viðgerðir þyrftu að fara fram á timburverki nyrsta frambæjarhússins. Grafin var 

nokkuð niður fyrir norðaustur horn bæjarins undir nyrðri útvegg og komu þá í ljós 

hleðslur og aðrar mannvistarleifar. Minjavörður Norðurlands Eystra fór á staðinn og 

mat það svo að fá þyrfti fornleifafræðing til að hreinsa veggi og botn gryfjunnar eða 

niðurgraftarins og teikna, ljósmynda og mæla  sniðin. 

 

Tveir starfsmenn fornleifadeildar fóru á vettvang þann 15. júlí og kom þá í ljós að 

grafið hafði verið niður um 5x3m stór gryfja við norðaustur horn bæjarins meðfram 

norðurhlið nyrsta frambæjarhússins, sem kallað er Pósthús. Skurðurinn var um metri 

að dýpt þar sem hann var dýpstur. Nokkuð grjót og möl var í botni niðurgraftarins og 

var byrjað á því að hreinsa upp botninum þangað til komið var niður á mannvistarlög. 

Einnig voru hreinsuð upp öll fjögur snið svæðisins en augljóst var að minjarnar voru 

 
Mynd 1. Grenjaðarstaðarbær. Svokallað Pósthús næst í frambæjarröðinni. Svæðið sem 
rannsakað var var við norðaustur horn þessa húss. Ljósm. GZ.  
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töluvert skemmdar af seinni tíma framkvæmdum bæði vegna endurbygginga en einnig 

vegna stígagerðar sem og vatns- og affallslagna. 

 

Lýsing á svæðinu 
 

Þvert yfir svæðið frá n-s lá 

einföld grjótröð, líklega útbrún 

veggjar eða hleðsla undan 

veggþili, en búið var að grafa 

niður fyrir hleðsluna til beggja 

vega. Suðursniðið var mjög 

skemmt af seinni tíma fram-

kvæmdum en eingöngu vestasti 

hluti þess var nógu heill til að 

hægt væri að teikna hann upp.  

 

Vestursnið skurðarins lá undir nyrðri útvegg bæjarins og var efri hluti jarðlaganna 

mjög malarborinn og þéttur vegna þrýstings frá veggjunum. Greinilegust merki um 

torfhleðslur var þó að finna í vestursniðinu. Efsti hluti norðursniðsins var einnig mjög 

skemmdur af seinni tíma jarðvinnslu. Austursniðið lá undir göngustígnum framan við 

bæjarhúsin og var efsti hluti 

sniðsins möl. Öll þessi snið 

voru hreinsuð og teiknuð, sem 

og botn niðurgraftarins. 

Eingöngu var ætlunin að 

teikna upp plan og snið án 

þess að frekar væri grafið og 

því var plan eingöngu teiknað 

upp en ekki reynt að elta jarð-

lög. 

Mynd 2. Rannsóknarsvæðið áður en það var hreinsað  

upp. Ljósm. GZ. 

Mynd 3. Grjóthleðsla liggur þvert yfir svæðið frá norðri til  

suðurs. Myndin er tekin í vestur. Ljósm. GSS. 
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Suðursnið/vestursnið (teikningar aftast í skýrslu) 
Greinilegustu byggingaleifarnar var að finna í suðvestur horni svæðisins. Einungis var 

teiknaður upp um 1 metri af suðursniði þar sem það var allt mjög skemmt vegna 

lagnaframkvæmda í svokölluðu Pósthúsi sem er nyrsta frambæjarhúsið. Efstu 20-30 

cm eru niðurgröftur tengdur klóaklögn en neðan hans er mjög greinilegt veggjatorf 

[lag 2 á mynd af suðursniði] og eru nokkuð greinilegir hnausar í sniðinu. Talsvert er 

um gráleita gjósku í torfinu og er hún allt upp í 3 cm að þykkt. Neðan þessa torfs eru 

svo tvö lög það efra [lag 4 á mynd af suðursniði] er svart kolalag með nokkru af 

brenndum beinum. Undir því 

[lag 5] er svo þétt, þunnt 

móöskulag. Búið var að grafa 

niður fyrir þessi tvö lög, nema í 

blá horni svæðisins, en þau 

virðast þó afmarkast við 

suðvesturhornið. Þessi neðstu 

lög í sniðinu eru líklega hluti af 

gólflagi í horni byggingar. Kola- 

og beinalagið er þynnst og 

þéttast í sv horni svæðisins en 

sama lagið er greinilegt í öllu 

vestursniðinu [lag 6]og hluta norðursniðs [lag 9]. Eftir því sem norðar dregur í 

sniðunum verður lagið þykkara og ekki eins þétt. Þar er það einnig í nokkrum lögum 

og eru torfusneplar og annar jarðvegur blandaður á milli laga. Þar kann að vera hluti 

einhverskonar uppmoksturs eða rusls.   

 

Torf er einnig nokkuð glöggt í vestursniði. Þar eru greinilegastir hnausar syðst í 

sniðinu sem virðast hafa hrunið til norðurs en þetta torf er einnig greinilegt í mestöllu 

norðursniði [lag 3] en er þar nokkuð rótaðra. Nyrst í vestursniði [lag 3] og vestast í 

norðursniði [lag 7] er annað kolaborið ruslalag sem liggur ofan á fyrrgreindu kolalagi 

en um 10-15 cm moldarlag (kolalaust) [lag 4 í vestursniði og 8 í norðursniði] skilur 

lögin tvö að.  

 

Mynd 4. Greinilegt veggjatorf í suðurenda vestursniðs.  

Gólflög greinileg neðst í sniðinu. Ljósm. GZ. 
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Norðursnið/austursnið (teikningar aftast í skýrslu) 
Í norðursniði má sjá að hluta til 

sömu jarðlög. Efst er rótað lag allt 

upp í 40 cm að þykkt en neðan þess 

er torflagið sem greina má í suður- 

og vestursniði. Lagið er rótaðra í 

norðursniði og þynnist út austast í 

því. Undir því vestan til í sniðinu 

eru fyrrgreind ruslalög og 

moldarlag milli þeirra. Einnig eru 

beint undir torflaginu fyrir miðju 

sniði rótað torf sem að er blandað rusli úr lögum [7-9]. Austarlega í sniðinu er steinn 

úr einfaldri steinhleðslu sem liggur n-s þvert yfir svæðið. Ekki er hægt að sjá í sniðinu 

greinilegan torfvegg sem tengdist þessari steinaröð en rótað torflag [lag 11] liggur 

vestan við hleðsluna. Ekkert veggjalag er að sjá á þessu torfi og kann það frekar að 

tengjast lögum [3 og 10] en steinhleðslunni. Einnig kann að vera að þessi steinaröð sé 

undan eldra framþili bæjarins en samskonar röð steina liggur samsíða undir núverandi 

framþili um 60cm austan við steinaröðina og nokkru ofar í jarðveginum (sjá mynd).  

 

Austast í norðursniði verða jarðlögin einsleit og ógreinileg en þar er þó greinilega 

einhverskonar mannvistar- eða ruslalag sem liggur austan við steinaröðina og sjást í 

öllu austursniðinu. Mannvistarlagið er dökkt [númer 5 í norðursniði] með kolum, 

brenndum beinum og leifum af hvítu lífrænu efni. Ofan þess [lag 4] og neðan [lag 6] 

eru nokkuð einsleit rauðleit lög með einstaka flekkjum af kolum. Efra lagið inniheldur 

þó flekki af hvítri gjósku sem sýni var tekið úr en neðra lagið inniheldur ekki þessa 

gjósku. Þessi sömu lög eru greinileg í austursniðinu og liggja þau eftir sniðinu 

endilöngu nema hvað dökka ruslalagið [lag 3 í teikningu af austursniði] hverfur þó um 

15 cm áður en sniðið endar.   

 

Í botni niðurgraftarins og neðst í öllum sniðum er mjög rótað torflag sem er með 

stórum móöskuflekkjum, kolaflekkjum, dálitlu af brenndum/óbrenndum beinum og 

óbrenndum viðarleifum [lag 1 á planteikningu]. Lagið er nokkuð einsleitt fyrir utan 

stærri móöskuflekki og ekki er hægt að greina í því hleðslur af neinu tagi. Lagið 

virðist liggja undir öllum sýnilegum jarðlögum í sniðinu en það var þó spurning um 

Mynd 5. Ruslalög vestast í norðursniði. Ljósm. GZ. 
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suðvestur hornið þar sem að ekki var grafið niður fyrir möguleg gólflög þar. Lagið 

virðist þó liggja undir þétta móöskulagið í sv horninu.  

 

Tveir flatir steinar [merktir 4 á 

planteikningu] liggja upp við 

suðursniðið. Steinarnir eru líklega 

undan stoðum eða tréverki 

einhverskonar. Þriðji steinninn [8] 

liggur aðeins norðar í botni 

niðurgraftarins nokkru ofar en flötu 

steinarnir og vera kann að hann 

tilheyri einhverri annarri byggingu 

en erfitt er að gera sér grein fyrir 

því þar sem búið var að grafa í 

burtu öll jarðlög sem tengst gætu 

steininum. Einnig eru leifar af 

stoðarholu [númer 5 á plan-

teikningu] og stoðarsteini greinileg 

við suðvesturhornið. Kann að vera 

hluti af byggingunni sem að gólf-

lagið í suðvesturhorninu tilheyrir.  

 

Niðurstöður 
Rannsóknarsvæðið var nokkuð illa farið af seinni tíma framkvæmdum, gerð 

göngustígs, lagna og seinni tíma viðgerða á bænum. Austarlega í niðurgreftrinum kom 

fram steinaröð sem liggur norður-suður samsíða framþili bæjarins, eilítið neðar og 

vestar en núverandi þil. Ekki sáust greinileg merki um torfveggi í sniðum sem tengst 

gætu þessari steinaröð og má ætla að steinarnir/grjótröðin hafi einhvern tíma legið 

undir eldra framþili bæjarins. Samskonar grjótröð liggur undir núverandi bæjarþili. 

Jarðlög austan grjótraðarinnar eru miklu einsleitari og engin merki eru um 

torfhleðslur. Hinsvegar liggur blandað mannvistarlag undir öllu svæðinu, einnig undir 

grjótröðinni og austan hennar. Byggingaleifar kunna því að liggja dýpra austan megin 

grjótraðarinnar, undir núverandi tröð milli bæjar og kirkjugarðs. 

Mynd 6. Gólf í suðvesturhorni niðurgraftar. Númer 
vísa til númera á planteikningu aftast í skýrslu. 
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Erfitt var að greina með nokkurri vissu veggjalög í niðurgreftrinum vestan 

steinaraðarinnar, en þó virðist sem að grafið hafi verið ofan í leifar hrunins torfveggjar  

vestast á svæðinu. Í suðvestur horninu eru greinilegar leifar þessa veggjar og 

inniheldur torfið í honum mikið af gráleitri gjósku og rauðleitu mýrartorfi. 

 

Í suðvestur horni svæðisins eru leifar gólflags/gólflaga úr einhverri byggingu og tveir 

flatir steinar sem þessi lög hafa legið upp að tengjast líklega byggingunni sem 

gólflögin tilheyra. Gólfin tilheyra líklega hrunda torfveggnum en erfitt er að gera sér 

nákvæmlega fyrir tengslum þar á milli þar sem að grafið hafði verið niður úr öllum 

þessum lögum. Kola- og beinalagið sem liggur neðst í suðvestur horni er neðsti hluti 

um 10 cm þykks lags sem að ruslalög og torf/moldarlög liggja á víxl. Þetta lag er 

þykkast nyrst á svæðinu og virðist þar vera einhverskonar útmokstur eða ruslahaugur. 

 

Um aldur húsanna er erfitt að segja en tekin voru sýni úr tveimur greinilegum 

gjóskulögum. Annað þeirra var gráleitt gjóskulag sem var í nokkru magni í veggjatorfi 

í suðvestur horni svæðisins hitt var ljós gjóskulag sem greinlegt var í rótuðu lagi 

ofarlega í austursniðinu. Engin gjóskulög fundust óhreyfð á svæðinu. Reikna má með 

að eldri mannvistarlög sé að finna undir öllu svæðinu sem skoðað var og nauðsynlegt 

að taka tillit til þeirra við frekari framkvæmdir eða endurskipulag svæðisins. 

 
 















Grenjaðarstaður í Aðaldal - forneifakönnun - ljósmyndaskrá

Númer myndar Dags. Lýsing
Grenjaðarstaður 001.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmynd af vinnusvæði
Grenjaðarstaður 002.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmynd af vinnusvæði
Grenjaðarstaður 003.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmynd af vinnusvæði
Grenjaðarstaður 004.jpg 15.7.2006 Svæðið áður en að það var hreinsað
Grenjaðarstaður 005.jpg 15.7.2006 Svæðið áður en að það var hreinsað
Grenjaðarstaður 006.jpg 15.7.2006 Svæðið áður en að það var hreinsað
Grenjaðarstaður 007.jpg 15.7.2006 Guðmundur við hreinsum
Grenjaðarstaður 008.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmyndir af vesturenda svæðisins
Grenjaðarstaður 009.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmyndir af vesturenda svæðisins
Grenjaðarstaður 010.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmyndir af vesturenda svæðisins
Grenjaðarstaður 011.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmyndir af vesturenda svæðisins
Grenjaðarstaður 012.jpg 15.7.2006 Austurendi svæðisins
Grenjaðarstaður 013.jpg 15.7.2006 Austurendi svæðisins
Grenjaðarstaður 014.jpg 15.7.2006 Austurendi svæðisins
Grenjaðarstaður 015.jpg 15.7.2006 Horft yfir svæðið í austur
Grenjaðarstaður 016.jpg 15.7.2006 Horft yfir svæðið í austur
Grenjaðarstaður 017.jpg 15.7.2006 suðvesturhorn móaska og gólflag
Grenjaðarstaður 018.jpg 15.7.2006 suðvesturhorn móaska og gólflag
Grenjaðarstaður 019.jpg 15.7.2006 Vesturendi svæðisins
Grenjaðarstaður 020.jpg 15.7.2006 Vesturendi svæðisins
Grenjaðarstaður 021.jpg 15.7.2006 Stoðarsteinn og stoðarhola
Grenjaðarstaður 022.jpg 15.7.2006 Stoðarsteinn og stoðarhola
Grenjaðarstaður 023.jpg 15.7.2006 Stoðarsteinn og stoðarhola
Grenjaðarstaður 024.jpg 15.7.2006 Suðvesturendi svæðisins
Grenjaðarstaður 025.jpg 15.7.2006 Suðvesturendi svæðisins
Grenjaðarstaður 026.jpg 15.7.2006 Norðursnið panorama
Grenjaðarstaður 027.jpg 15.7.2006 Norðursnið panorama
Grenjaðarstaður 028.jpg 15.7.2006 Norðursnið panorama
Grenjaðarstaður 029.jpg 15.7.2006 Norðursnið panorama
Grenjaðarstaður 030.jpg 15.7.2006 Norðursnið - vesturendi
Grenjaðarstaður 031.jpg 15.7.2006 Norðursnið - miðja
Grenjaðarstaður 032.jpg 15.7.2006 Norðursnið - miðja
Grenjaðarstaður 033.jpg 15.7.2006 Norðursnið- vesturendi
Grenjaðarstaður 034.jpg 15.7.2006 Norðursnið - austurendi
Grenjaðarstaður 035.jpg 15.7.2006 Norðursnið
Grenjaðarstaður 036.jpg 15.7.2006 Norðursnið
Grenjaðarstaður 037.jpg 15.7.2006 Austursnið
Grenjaðarstaður 038.jpg 15.7.2006 Vestursnið
Grenjaðarstaður 039.jpg 15.7.2006 Austursnið
Grenjaðarstaður 040.jpg 15.7.2006 Austursnið
Grenjaðarstaður 041.jpg 15.7.2006 Austursnið
Grenjaðarstaður 042.jpg 15.7.2006 Vesturnsið - syðri endi
Grenjaðarstaður 043.jpg 15.7.2006 Vestursnið - nyrðri endi
Grenjaðarstaður 044.jpg 15.7.2006 Vestursnið - syðri endi
Grenjaðarstaður 045.jpg 15.7.2006 Vestursnið - nyrðri endi
Grenjaðarstaður 046.jpg 15.7.2006 Vestursnið - syðri endi
Grenjaðarstaður 047.jpg 15.7.2006 Vestursnið
Grenjaðarstaður 048.jpg 15.7.2006 Vestursnið - nyrðri endi
Grenjaðarstaður 049.jpg 15.7.2006 Hleðslur í vestursniði
Grenjaðarstaður 050.jpg 15.7.2006 Hleðslur í vestursniði
Grenjaðarstaður 051.jpg 15.7.2006 Suðvesturhorn svæðisins



Númer myndar Dags. Lýsing
Grenjaðarstaður 052.jpg 15.7.2006 Suðursnið
Grenjaðarstaður 053.jpg 15.7.2006 Vestursnið
Grenjaðarstaður 054.jpg 15.7.2006 Suðursnið
Grenjaðarstaður 055.jpg 15.7.2006 Suðursnið
Grenjaðarstaður 056.jpg 15.7.2006 Suðvesturhorn
Grenjaðarstaður 057.jpg 15.7.2006 Suðursnið
Grenjaðarstaður 058.jpg 15.7.2006 Suðursnið
Grenjaðarstaður 059.jpg 15.7.2006 Suðursnið
Grenjaðarstaður 060.jpg 15.7.2006 Stórt hleðslugrjót  hægra in situ
Grenjaðarstaður 061.jpg 15.7.2006 Vegghleðsla n-s þvert á skurð, í suður
Grenjaðarstaður 062.jpg 15.7.2006 Vegghleðsla n-s þvert á skurð, í suður
Grenjaðarstaður 063.jpg 15.7.2006 Suðvesturhorn svæðis
Grenjaðarstaður 064.jpg 15.7.2006 Vinnumynd
Grenjaðarstaður 065.jpg 15.7.2006 Vinnumynd
Grenjaðarstaður 066.jpg 15.7.2006 Vinnumynd
Grenjaðarstaður 067.jpg 15.7.2006 Vinnumynd
Grenjaðarstaður 068.jpg 15.7.2006 Vinnumynd
Grenjaðarstaður 069.jpg 15.7.2006 Vestari hluti svæðis, í suður
Grenjaðarstaður 070.jpg 15.7.2006 Vestari hluti svæðis í suðvestur
Grenjaðarstaður 071.jpg 15.7.2006 Vestursnið
Grenjaðarstaður 072.jpg 15.7.2006 Vestursnið
Grenjaðarstaður 073.jpg 15.7.2006 Suðvesturhorn
Grenjaðarstaður 074.jpg 15.7.2006 Austursnið
Grenjaðarstaður 075.jpg 15.7.2006 Horft yfir svæðið til vesturs
Grenjaðarstaður 076.jpg 15.7.2006 Horft yfir svæðið til vesturs
Grenjaðarstaður 077.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmynd, þjónustuhús í baksýn
Grenjaðarstaður 078.jpg 15.7.2006 Svæðið áður en það var hreinsað
Grenjaðarstaður 079.jpg 15.7.2006 Svæðið áður en það var hreinsað
Grenjaðarstaður 080.jpg 15.7.2006 Guðmundur mokar
Grenjaðarstaður 081.jpg 15.7.2006 Austurendi svæðis horft í suður
Grenjaðarstaður 082.jpg 15.7.2006 Vesturendi svæðis, horft í suður
Grenjaðarstaður 083.jpg 15.7.2006 Austurendi svæðis horft í suður
Grenjaðarstaður 084.jpg 15.7.2006 Vesturendi svæðis, horft í suður
Grenjaðarstaður 085.jpg 15.7.2006 Austurendi svæðis horft í suður
Grenjaðarstaður 086.jpg 15.7.2006 Vegghleðsla horft í norður
Grenjaðarstaður 087.jpg 15.7.2006 Móaska og gólflag í suðvesturhorni
Grenjaðarstaður 088.jpg 15.7.2006 Móaska og gólflag í suðvesturhorni
Grenjaðarstaður 089.jpg 15.7.2006 Vesturendi svæðis, horft í vestur
Grenjaðarstaður 090.jpg 15.7.2006 Austurendi svæðis, ofanfrá
Grenjaðarstaður 091.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmynd í suður
Grenjaðarstaður 092.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmynd í vestur
Grenjaðarstaður 093.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmynd í vestur
Grenjaðarstaður 094.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmynd í norður
Grenjaðarstaður 095.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmynd í austur
Grenjaðarstaður 096.jpg 15.7.2006 Yfirlitsmynd í vestur
Grenjaðarstaður 097.jpg 15.7.2006 Suðausturhorn svæðis
Grenjaðarstaður 098.jpg 15.7.2006 Suðvesturhorn svæðis
Grenjaðarstaður 099.jpg 15.7.2006 Suðvesturhorn svæðis
Grenjaðarstaður 100.jpg 15.7.2006 Vegghleðsla
Grenjaðarstaður 101.jpg 15.7.2006 Skilti Þjóðminjavarðar



 
 

Rannsóknaskýrslur  Byggðasafns Skagfirðinga: 
 
1  Villinganesvirkjun – Mat á umhverfisáhrifum. 
Fornleifaskráning í hluta lands Tyrfingsstaða, Keldulands, 
Stekkjarflata og Villinganess. Katrín Gunnarsdóttir 
september 1999. 
2  Hof í Hjaltadal – Fornleifaskráning. Katrín 
Gunnarsdóttir apríl 2000. 
3  Hólar í Hjaltadal - Fornleifaskráning. Katrín 
Gunnarsdóttir apríl 2000. 
4  Steinsstaðir í Tungusveit - Fornleifaskráning. Katrín 
Gunnarsdóttir júní 2000. 
5  Grafarós og Hofsós - Fornleifaskráning. Katrín 
Gunnarsdóttir febrúar 2001. 
6  Víðimelur í Skagafirði - Fornleifaskráning. Katrín 
Gunnarsdóttir júní 2001. 
7  Reykjarhóll í Skagafirði. Fornleifaskráning vegna 
frístundabyggðar. Katrín Gunnarsdóttir mars 2002. 
8  Fornleifaskráning vegna vegagerðar í landi Hnausa, 
Bjarnastaða, Másstaða og Hjallalands í Vatnsdal. 
Ragnheiður Traustadóttir, Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 
Sigríður Sigurðardóttir maí 2002. 
9   Fornleifaskráning á Hveravöllum vegna 
deiliskipulags. Guðný Zoëga ágúst 2002. 
10  Fyrri hluti fornleifaskráningar fyrir 
Vestmanneyjar. Katrín Gunnarsdóttir, Sigríður 
Sigurðardóttir desember 2002.  
11  Glaumbær. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags 
fyrir umhverfi prestsbústaðar, kirkju og safns auk 
aðalskipulagsskyldra minja utan þess svæðis í Glaumbæ I 
og II. Sigríður Sigurðardóttir febrúar 2003. 
12  Rannsókn á torf- og grjóthleðsluleifum í Skagafirði. 
Arna Björg Bjarnadóttir og  Sigríður Sigurðardóttir, 2002. 
13  Höfði á Höfðaströnd. Fornleifaskráning fyrir 
skipulagsvinnu vegna sumarbústaðar í Höfðagerðislandi 
og fyrir aðalskipulag. Katrín Gunnarsdóttir, Sigríður 
Sigurðardóttir  júlí 2003. 
14  Hátún og Mikligarður. Fornleifaskráning fyrir 
aðalskipulag. Sigríður Sigurðardóttir júlí 2003. 
15  Syðra-Skörðugil. Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. 
Sigríður Sigurðardóttir júlí 2003. 
16  Fornleifaskráning vegna umhverfismats 
snjóflóðavarna í Neskaupstað. Guðný Zoëga júlí 2003.  
17  Fornleifaskráning vegna vegagerðar í landi 
Hvamms, Eyjólfsstaða, Bakka og  Hofs í Vatnsdal.  
Katrín Gunnarsdóttir, Sigríður Sigurðardóttir ágúst 2003. 
18  Kirkjugarður í Keldudal Hegranesi. Drög að 
skýrslu. Guðný Zoëga, Þór Hjaltalín september 2003. 
19  Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Varmahlíð. 
Reykjarhóll með Barði, Brún og Laugarbrekku. Einnig 
Hof, Fagrihvoll og Reykjarhólssel í Brekkulandi. Katrín 
Gunnarsdóttir, Sigríður Sigurðardóttir nóvember 2003. 
20  Fornleifakönnun vegna vegagerðar í Reyðarfirði og  
Fáskrúðsfirði. Guðný Zoëga október 2003 
21  Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Áshildarholt. 
Sigríður Sigurðardóttir nóvember 2003. 
22  Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Kimbastaðir, 
Messuholt og Lyngholt. Sigríður Sigurðardóttir desember 
2003. 
23  Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Sjávarborg. 
Tjarnir, Lambagerði, Skógarbakki, Grænhóll. Sigríður 
Sigurðardóttir desember 2003. 
24  Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Borgargerði. 
Sigríður Sigurðardóttir desember 2003. 
25  Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Brennigerði. 
Sigríður Sigurðardóttir desember 2003. 
26  Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Gil, Tröð og 
Bergsstaði. Sigríður Sigurðardóttir desember 2003. 
27  Fornleifaksráning vegna aðal- og deiliskipulags í 
Fjarðabyggð. Guðný Zoëga, Ragnheiður Traustadóttir, 
Anna Rut Guðmundsdóttir og Bryndís Zoëga janúar 2004. 
28  Fornleifaskráning vegna aðalskipulags í Fjarða-
byggð. Svæðisskráning. Guðný Zoëga, 
RagnheiðurTraustadóttir janúar 2004. 
 
 
 

 
 
29  Fornleifaskráning vegna aðalskipulags Breiðdals-
víkur. Guðný Zoëga, Bryndís Zoëga,  
Anna Rut Guðmundsdóttir, janúar 2004. 
30  Fornleifaskráning vegna deiliskipulags á Þing-
eyrum. Guðný Zoëga, mars 2004. 
31  Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í Skálmar-
bæ. Ragnheiður Traustadóttir, Anna Rut Guðmundsdóttir, 
maí 2004. 
32  Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í 
Arnarneslandi. Ragnheiður Traustadóttir og Anna Rut 
Guðmundsdóttir, maí 2004. 
33 Greining mannabeina úr kirkjugarðinum í Keldu-
dal, Hegranesi. Framvinduskýrsla. Guðný Zoëga, 
september 2004. 
34  Hallormsstaður og nágrenni. Fornleifaskráning. 
Guðný Zoëga, nóvember 2004. 
35  Hálsþorp í Djúpavogshreppi. Fornleifaskráning.  
Guðný Zoëga, nóvember 2004. 
36 Neðri-Ás í Hjaltadal. Fornleifaskráning vegna deiliskipu-
lags. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga desember 2004. 
37 Vopnafjörður. Heimildaskráning vegna væntanlegra 
vegaframkvæmda. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga  
desember  2004. 
38 Fornleifaskráning vegna aðalskipulags á Langholti 
Skagafirði. Grófargil, Brautarholt, Stóra-Seyla, Torfgarður, 
Ytra-Skörðugil I og II, Halldórsstaðir, Jaðar og Páfastaðir. 
Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga desember 2004. 
39 Fornleifakönnun í landi Arnarness, Garðabæ. Daniel 
Rhodes, Ragnheiður Traustadóttir október 2004. 
40 Fornleifaskráning vegna deiliskipulags á Urriðaholti í  
Garðabæ. Ragnheiður Traustadóttir og Rúna Knútsdóttir  
Tetzschner, febrúar 2005. 
41 Fornleifaskráning Vopnafjarðar, Svæðisskráning. Bryndís  
Zoëga, Guðný Zoëga, maí 2005. 
42 Sauðá í Borgarsveit. Fornleifaskráning vegna aðal-
skipulags. Guðmundur St. Sigurðarson, Guðný Zoëga, 
Katrín Gunnarsdóttir, Sigríður Sigurðardóttir, júní 2005. 
43 Steinsstaðir í Hafnarfirði /Hamarsbraut 17. Forn-
leifaskráning vegna deiliskipulags. Auður Blöndal og 
Ragnheiður Traustadóttir, ágúst 2005.  
44 Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum 
vegagerðar í botni Hrútafjarðar. Bryndís Zoëga, Guðný 
Zoëga og Sigríður Sigurðardóttir, október 2005. 
45 Greining mannabeina úr kirkjugarðinum í Keldu-
dal, Hegranesi. Framvinduskýrsla. Guðný Zoëga, 
september 2005. 
46 Fornleifakönnun vegna vegagerðar í Finnstungu, 
Bólstaðarhlíðarhreppi. Guðný Zoëga, október 2005. 
47 Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum 
vegagerðar í Vopnafirði. Guðný Zoëga, Bryndís Zoëga 
og Guðmundur St. Sigurðarson, desember 2005. 
48. Fornleifakönnun vegna vegagerðar í botni 
Hrútafjarðar. Guðný Zoëga og Sigríður Sigurðardóttir, 
febrúar 2006. 
49. Fornleifaskrá Reynistaðar. Guðmundur St. 
Sigurðarson, Bryndís Zoëga, Sigríður Sigurðardóttir og 
Guðný Zoëga, mars 2006. 
50. Fornleifaskrá Þingeyra. Bryndís Zoëga, Guðmundur 
St. Sigurðarson, Sigríður Sigurðardóttir og Guðný Zoëga, 
mars 2006. 
51. Fornleifaskráning á Langholti II. Bryndís Zoëga, 
Guðmundur St. Sigurðarson Guðný Zoëga, apríl 2006.  
52. Greining mannabeina af Vestdalsheiði. Guðný 
Zoëga, ágúst 2006. 
53. Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum 
vegagerðar við Hornafjarðarfljót. Guðmundur St. 
Sigurðarson, Guðný Zoëga, Edda Linn Rise og Margrét 
Hallmundsdóttir, september 2006. 
54. Fornleifakönnun á Grenjaðarstað í Aðaldal. Guðný 
Zoëga, september 2006.  
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