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Formáli  

Fornleifauppgröftur fór fram á bænum Hamri í Hegranesi á tímabilinu frá 15. maí til 4. júni árið 2014, 
að kröfu minjavarðar Norðurlands vestra Þórs Hjaltalín. Um neyðarrannsókn var að ræða vegna 
byggingaframkvæmda norðan við íbúðarhúsið og var hún unnin fyrir fé úr Fornminjasjóði. 
Íbúðarhúsið stendur á gömlum bæjarhól og er ekki vitað um annað bæjarstæði á Hamri, það voru því 
líkur á að á framkvæmdasvæðinu kynnu að leynast minjar frá fyrstu tíð búsetu á jörðinni. 

Forkönnun minjavarðar var gerð í lok apríl 2014 og var þá mokað upp úr eldri skurði sem lá þvert yfir 
mitt framkvæmdasvæðið frá norðri til suðurs. Skurðurinn var stækkaður fyrripartinn í maí og 
vestursnið þá teiknað upp og austursnið hreinsað. Í skurðinum sást að um 120-130sm þykk 
mannvistarlög voru vestan hans en aðeins um 50sm að austanverðu, þar hafði verið skafið ofan af 
svæðinu og jafnað út fyrir bílastæði. Í vestursniði sáust heillegar leifar torfveggja og grjóthleðslur sem 
talið var líklegt að tilheyrðu síðasta torfbænum, en að auki fundust þar merki um mannvist undir 
óhreyfðri gjósku frá 1104. Í austursniði skurðarins sáust sömuleiðis byggingaleifar sem taldar voru 
tilheyra gamla torfbænum, torfveggir og gólfleifar sem höfðu verið grafin niður á óhreyfðan jarðveg.  

Formlegur fornleifauppgröftur hófst 15. maí og var byrjað á því að fjarlægja grasrót og rótuð lög af 
vesturhluta svæðisins og í framhaldinu möl úr bílastæðinu á austur helmingi þess. Útmörk 
bæjarhólsins til vesturs voru kortlögð með kjarnabor og kom í ljós að búsetuleifar náðu aðeins um 
1,5-2m til vesturs frá áðurnefndum skurði, en vestast á svæðinu voru ummerki um jarðrækt. Á 
austurhlutanum var jarðdýpra eftir því sem austar dró frá skurðinum og mannvistarlög þykkari. Þar 
komu leifar eldri minja í ljós undir leifum síðasta torfbæjarins, m.a. gólflög og eldstæði sem túlkað var 
sem langeldur í byggingu frá 11. öld. 

Uppgraftarsvæðið var alls 122m2 og byggingaleifar á um ⅔ hlutum þess. Allar höfðu þessar minjar 
orðið að fyrir einhverju raski og höfðu þrír skurðir verið grafnir í gegnum bæjarhólinn, jafnframt því 
sem yngri minjar voru grafnar niður í þær eldri. Uppgreftri lauk 4. júní, en sigtun og fleyting sýna sem 
og önnur eftirvinna og skýrslugerð fór fram í ágúst og september. 

Við uppgröftinn unnu fornleifafræðingarnir Guðmundur St. Sigurðarson og Lísabet Guðmundsdóttir 
en undirritaður sá um frágang gagna og gripa sem og aðra eftir vinnu og skýrslugerð. 

Ábúendum þökkum við góð kynni og veittar upplýsingar, sér í lagi Sævari Einarssyni sem sá um alla 
vélavinnu við uppgröftinn. 

 

Guðmundur Stefán Sigurðarson 

Sauðárkróki, 24. september 2014 
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Aðferðir 
Við rannsóknina var notast við kjarnabor og 

prufuskurði. Kjarnar voru skráðir og ljósmyndaðir 

en sniðteikningar auk þess gerðar af prufu-

skurðum. Við sjálfan uppgröftinn var notast við 

aðferðafræði sem á ensku nefnist „single context 

method“ og þýtt hefur verið sem „einingakerfi“1. 

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.2 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 

                                                           
1
 Sjá „Orðasafn í fornleifafræði“ 

http://www.instarch.is/instarch/ordasafn/, skoðað 
17. sept. 2014. 
2
 Guðrún Sveinbjarnar (2001), bls. 10. 

eining er ljósmynduð og mæld upp og 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“ flæðitöflur fyrir 

sniðteikningar eru í fylgiskjölum hér að aftan. 3  

 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 

mannvistarlögum. Í Skagafirði er eitt gagnlegasta 

gjóskulagið til aldursgreiningar á fornleifum 

Heklugos frá árinu 1104 (H-1104), hvítt að lit og 
                                                           
3
 Sjá „Orðasafn í fornleifafræði“ 

http://www.instarch.is/instarch/ordasafn/, skoðað 
17. sept. 2014. 

 

Mynd 1. Staðsetning Hamars í Hegranesi. 
Fig. 1. Location map for Hamar. 
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á bilinu 0,2-1 sm þykkt. Önnur gjóskulög eru flest 

dökk að lit: Svokölluð landnámssyrpa (LNS) sem 

er þétt röð gjóskulaga og er síðasta gjóskan í 

þeirri syrpu frá því um 940 (V-Sv 940); gjóska frá 

Vatnajökli sem talin er hafa fallið um 1000 

(Vj~1000); Heklugjóska frá árinu 1300 (H-1300) 

og 1766 (H-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 geislakols-

mælingum (14C).  

Valin gjóskusýni voru send til greiningar til 

Magnúsar Á. Sigurgeirssonar jarðfræðings. 

Niðurstöður voru ekki afgerandi en dökk gjóska í 

torfi og hruni tilheyrandi elstu byggingunni A8, 

meintum eldaskála, var talin vera úr Vj~1000.4 

Gjóskan H-1104 var yfir torfi eins og því sem var í 

meintum skálavegg og fannst hvergi í lögum 

tengdum byggingunni. Flest bendir því til að 

skálinn sé frá 11. öld þótt það sé ekki fullkomlega 

hafið yfir vafa. 

Rannsóknarsvæðið afmarkaðist af fyrirframgefnu 

áhrifasvæði framkvæmdarinnar og var 122m2, 

norðan og norðvestan við núverandi íbúðarhús. 

                                                           
44

 Magnús Á. Sigurgeirsson, tölvupóstur dags. 31 okt. 
2014. 

 

 
Mynd 2. Yfirlitsmynd yfir rannsóknarsvæði og bæjarhús á Hamri. 
Fig. 2. Overview of the excavation area and buildings at the farm Hamar. 
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Mynd 3. Uppdráttur Hróbjarts Jónassonar af gamla torfbænum á Hamri, sem var rifinn uppúr 1930. 
Fig. 3. Drawing of the old turfbuilding at Hamar. Drawn according to memory by Hróbjartur Jónasson who lived in the 
building from 1929 until it was taken down in the years 1931-32. 

Saga og fyrri rannsóknir
Í Landnámu segir að Hávarður Hegri hafi numið 
Hegranes. Með honum í för voru bræðurnir 
Hendill og Hróar sem Hávarður gaf land í nesinu 
og byggði Hróar í Hróarsdal en Hendill sunnan-
vert í Hegranesi við vatn eitt.5 Hendilkotsvatn 
skiptir löndum milli Hamars og Keldudal en 
meint bæjarstæði Hendils, Hendilkot er í landi 
Hamars.  

Jörðin Hamar kemur fyrst fyrir í bréfum 
Reynistaðaklausturs, en hún var gefin sem 
stofnfé til klaustursins 1295 og var eftir það í 
opinberri eigu fram til 1908.  

 Í jarðabókum frá 18. öld má sjá að jörðin 
hefur verið metin á 20 hundruð að fornu en 
matið verið fært niður í 10 hundruð skömmu 
fyrir aldamótin 1700.6 Fyrir það hefur jörðin því 
verið skattlögð sem meðaljörð en hún virðist 
ekki hafa risið undir því þegar fram leið.   

 Engar fornleifarannsóknir höfðu áður 
farið fram á Hamri og engir fornleifafundir sem 
skýrsluhöfundi er kunnugt um. Rannsókn á sögu 
jarðarinnar og hnitsetning helstu minja sem 

                                                           
5
 Sigurður Ólafsson. Landnámssagnir úr Hegranesi. 

Óskráð í HSk.; Sjá einnig Byggðasögu Skagafjarðar V, 
bls. 90.  
6
 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, bls. 67; 

Jarðabók Reynistaðaklausturs 1728 nr. 30.  

henni tilheyra fór fram í tengslum við ritun 
Byggðasögu Skagafjarðar og er vísað til fimmta 
bindis Byggðasögunnar til nánari fróðleiks þar 
um.  

 Í byggðasögunni er umfjöllun um gamla 
torfbæinn á Hamri og kemur fram að árið 1929 
hafi flutti að Hamri Hróbjartur Jónasson ásamt 
fjölskyldu sinni. Fjölskyldan bjó í gamla bænum 
um tveggja ára skeið en hann var rifinn á árunum 
1930-32 og timburhús með torfþaki byggt í hans 
stað aðeins sunnar. Það hús stóð fram til 1948 að 
núverandi steinhús var byggt.7  

Hróbjartur sem var byggingameistari 
gerði uppdrátt af torfbænum eftir minni 
einhverjum árum eftir að hann var rifinn, en 

hann taldi að hann hefði að grunni til verið frá 
því laust eftir 1800. Uppdráttur af timburhúsinu 
og fjóshlöðunni eftir Hróbjart er einnig til á 
Þjóðháttasafni Þjóðminjasafns Íslands (A-Þjh/B- 
2012-3-21).

                                                           
7
 Byggðasaga Skagafjarðar V, bls. 88; Sigmar 

Hróbjartsson 2010. „Æskuminningar frá Sauðárkróki 
og úr Hegranesi“ Í Skagfirðingabók 32, bls. 80-82. 
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Sigmar sonur Hróbjarts, sem var 10 ára 
þegar fjölskyldan flutti að Hamri lýsir torfbænum 
svo í minningum sínum:  

„Ofan við bæinn voru allmiklir hólar, sumt 
af þeim gamlir öskuhaugar. […] Bærinn á Hamri 
var gamall torfbær. Dyrnar sneru í austur út á 
bæjarhlaðið og framan við það allstór rófna eða 
matjurtagarður. Öskuhaugurinn var þar neðan 
við. Á hlaðinu, lítið eitt til hægri frá 
bæjardyrunum, var brunnurinn, aðalvatnsból 
heimilisins. […] Eitt þil með fjögurra rúða glugga 
vissi út á hlaðið. Það var moldargólf með 
einstökum hellum á stangli til að leggja eitthvað 
frá sér á. Inn í skálann var gengið til vinstri 
handar [af ganginum] en til hægri var gengið inn 
í mókompuna. Þar var eldiviðurinn geymdur, 
mór og sauðatað. Inn af mókompunni var 
hlóðaeldhús, allstórt með eldstó (hlóðum) og 
allvíður strompur uppyfir þeim. Í rjáfrinu var 
hengt kjöt og silungur úr Vötnunum þegar vel 
veiddist. Allir veggir voru torfveggir um meters 
þykkir og moldargólf. Inn af hlóðaeldhúsinu var 
búrið. Það var gluggalaust. Innar í ganginum til 
vinstri var eldhúsið. Í rjáfri þess var 
smágluggabora með tveimur rúðum, að mig 
minnir. Eldavélin var fyrir þeirra tíma eldsneyti, 
mó og sauðatað. Reykrörið frá henni var pott- 
eða járnrör sem gekk upp í gegnum þekjuna og 
klætt með blikki í kringum það. Við 
austurvegginn var borð eða bekkur og rekki fyrir 
diska og hilla fyrir bollapör. Moldargólf sem 
einhverri lélegri sementsblöndu virtist einhvern 
tíma hafa verið klínt yfir. Úr eldhúsinu var 
innangengt í fjósið sem var sunnan undir 
bænum. Baðstofa, sem var þrjú stafgólf, var svo 
inn af eldhúsinu. Hún var klædd í loftið með 
skarsúð en veggirnir með borðvið. Tveir 
þverbitar voru milli veggjanna. Ekki var lofthæðin 
meiri en það að meðalmaður þurfti að beygja sig 
við að ganga undir bitana. Gólfið í tveimur innri 
stafgólfunum var klætt með borðvið en það 
fremsta var moldargólf. Rúmbálkar voru 
meðfram veggjunum og gluggar með fjórum 
litlum rúðum. Annar á suðri en hinn á vesturhlið 
baðstofunnar.“8

                                                           
8
 Sigmar Hróbjartsson 2010. „Æskuminningar frá 

Sauðárkróki og úr Hegranesi“ Í Skagfirðingabók 32, 
bls. 80-82. 
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Neyðarrannsókn 2014 

 

Könnunarskurðir og rask á framkvæmdasvæði 

 
Mynd 4. Uppmældir könnunarskurðir og eldri skurðir  á Hamri. Könnunarskurður sem gerðir voru við rannsóknina eru bláir 
en eldri skurðir sem hreinsað var uppúr að meira eða minna leyti eru  auðkenndir með grænu, rauðu og gulu.  Græni 
skurðurinn nr. 3 er handgrafinn vatnslagnaskurður, grafið var uppúr honum á kafla, blái fláki merktur nr. 4. Rauði 
skurðurinn er undan sökkli fjóshlöðu og var alveg hreinsað uppúr honum. Guli skurðurinn er frárennslisskurður frá 
íbúðarhúsinu, hreinsað var uppúr vesturhelmingi hans. 
Fig. 4. Old ditches and test trenches at the excavation area at Hamar. The test trenches are blue but older trenches green, 
red and yellow. The green trench was dug by hand and contained a water pipe. The outlines were measured up but only a 
small portion (marked blue nr. 4) was excavated. The red trench was made when a byre was built there in the 20th century, 
it was fully excavated. The yellow trench is a sewage pipe trench from the current farmhouse. 

 
Fyrirhugað framkvæmdasvæði hafði orðið fyrir 
talsverðu raski á 20. öld. Sléttað var fyrir 
bílastæði á austanverðu svæðinu seint á 20. öld 
og gerð upphækkun að vestanverðu til að hækka 
örlítið landið umhverfis íbúðarhúsið og bæjar-
hlaðið í þeim tilgangi að þar safnaðist ekki fyrir 
leysingavatni á vorin. Í báðum tilfellum var rótað 
lögum sem tengdust síðasta torfbænum á 
svæðinu og var mikið af torfróti, glerbrotum, 
keramiki og raunar einnig steypubrotum í efstu 
lögum svæðisins. 

Auk þessara framkvæmda höfðu þrír 
skurðir verið grafnir norðan við íbúðarhúsið. 
Vatnslögn sem að líkindum hefur tilheyrt gamla 
torfbænum lá norður suður á vesturhluta 

svæðisins (sk. 3) og skurður undan steyptum 
sökkli yngri fjóshlöðu var skammt austan hans 
(sk. 1). Báðir lágu skurðirnir norður suður því 
sem næst fyrir miðju svæði.  Þá lá 
frárennslisskurður frá núverandi íbúðarhúsi 
meðfram suðurhluta uppgraftar–svæðisins og 
beygði til norðausturs við suðausturhorn 
svæðisins (sk. 2).  

Röskuðum lögum undir bílastæðinu og 
uppmokstrinum vestanvert á svæðinu var gefið 
eitt númer [82] og var það fjarlægt með vélgröfu 
og sömuleiðis var mokað uppúr skurði 1. 
Handgrafið var uppúr skurði 3 á kafla og þeim 
tilraunaskurði gefið númerið 4 til aðgreiningar 
frá hinum. Annar skurður (sk. 5) var handgrafinn 
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norðvestast á svæðinu austur-vestur útfrá skurði 
2. Að lokum var svo grafinn grunnur tilrauna-
skurður norðaustarlega á svæðinu. Hann var 
gerður eftir að búið var að fjarlægja veggi og gólf 
sem tilheyrðu torfbænum. Þar undir var rótað 
torflag og var ákveðið að grafa lítinn 
könnunarskurð í gegnum þetta lag til að kanna 
hvort eldri byggingaleifar leyndust undir því. Það 

var gert svo hægt væri að forgangsraða og 
skipuleggja betur þann takmarkaða tíma og þá 
fjármuni sem rannsóknin hafði úr að spila kæmu 
eldri minjar í ljós. Svo reyndist vera og var í 
framhaldinu öllum kröftum beint að rannsókn 
þeirra.  

 

 
Mynd 5. Horft vestur, skurður 1 í forgrunni, undan steyptum sökkli fjóshlöðu. Í vinstra horninu sést skurður 2, 
frárennslisskurður frá íbúðarhúsinu, þar sem hann beygir fyrir húshornið, hálf grafinn.  Skurður 3  liggur út frá skurði 2 
samsíða skurði 1 en er ógrafinn á þessari mynd og sést aðeins í vatnsrör, þar sem það kemur út í skurði 2. 
Fig. 5. Looking west over trench 1 which stretches from south to north. In the south end trench 2 turns around the corner of 
the farmhouse. Trench 3 unexcavated lies parallel to trench 1, 1,5-2m west of no. 1. Water pipe from trench 3 can be seen 
where it crosses with ditch 2, in the left corner.

Skurður 1 

Skurður 1,  undan steyptum sökkli á fjóshlöðu, lá 

til norðurs frá norðvesturhorni íbúðarhúss. 

Mokað var uppúr skurðinum, fyrst að hluta 

þegar forkönnun minjavarðar fór fram í lok apríl 

og hann var svo stækkaður til að afla nánari 

gagna fyrri partinn í maí áður en eiginlegur upp-

gröftur hófst. Um 120-130sm þykk mann-

vistarlög voru að vestanverðu en um 50sm að 

austan þar sem jafnað hafði verið út fyrir bíla-

stæði. Skurðurinn sjálfur var um 120sm breiður, 

nema í miðjunni þar sem fyrst hafði verið opnað, 

þar var hann 30-40sm breiðari. Mesta dýpt að 

norðan var 160sm en 130sm að sunnan. 

Skurðurinn var fullur af möl og steypuleifum en 

hann hafði upphaflega verið grafinn undir 

steyptan sökkul á fjóshlöðu sem þar stóð. 

Snið að austan og vestan voru 

ljósmynduð, mæld og teiknuð upp. Sniðteikning 

og flæðitafla er aftast í skýrslu. 

 

 

 

Skurður 2 

Skurður 2, frárennslisskurður frá íbúðarhúsi, 

liggur fyrir norðvesturhorn hússins og til austurs 

samsíða húsinu en beygir til norðurs eða 

norðausturs fyrir miðju húsi. Skurðurinn hefur 

verið grafinn niður um 60sm frá grunni íbúðar-

hússins, í gegnum bæjarhólinn niður í óhreyft. 

Hann var um 1m breiður efst en mjókkaði niður 

og var um 40sm breiður neðst og 170sm djúpur 

frá grasrót við horn íbúðarhússins. 

Skurðurinn var mældur upp á yfirborði, 

mokað var upp úr honum vestan skurðar 1, snið 

mæld og ljósmynduð, þversnið teiknað upp með 

skurði 1. Sniðteikning og flæðitafla er aftast í 

skýrslu. 
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Mynd 6. Tilraunaskurður nr. 4 í vatnslagnaskurði nr. 3. 
Plægð jarðlög og gjóskur, H-1104 og grá gjóska um 20sm 
ofar, líklega H-1300.  
Fig. 6. Test trench no. 4 in old trench no. 3. Ploughed earth 
with disturbed tephra from H-1104 (white broken line) and 
grey tephra, probably H-1300, 20sm above H-1104. 

 

Skurður 3  

Skurður 3, vatnslagnaskurður sem lá norður-

suður samsíða skurði 1 um 1,5-2m vestar. 

Skurðurinn virðist hafa verið handgrafinn, um 

30sm breiður neðst og 60sm efst, um 1m djúpur 

frá grasrót, grafinn niður í óhreyft. Frárennslis-

skurðurinn (skurður 2) var grafinn í gegnum 

þennan við norðvesturhorn íbúðarhússins. 

Skurðurinn var mældur upp á yfirborði og hluti 

hans grafinn upp (skurður 4), snið að sunnan þar 

sem hann var skorinn af yngri frárennslisskurði 

(skurði 1) voru ljósmynduð og mæld. Snið-

teikning og flæðitafla er aftast í skýrslu. 

 

  

Skurður 4 

Handgrafinn tilraunaskurður, mokað uppúr 

vatnslagnaskurðinum nr. 3. Mokað var uppúr 

skurðinum á um 2m kafla fyrir miðju uppgraftar-

svæðinu. Þar sáust skýr ummerki um jarðvinnslu 

og voru greinileg plógför í gegnum gjóskur H-

1300 og H-1104. Rótuð mannvist, kola- og 

móöskudreif yfir og undir báðum gjóskulögum. 

Undir plægðri H-1104 voru að auki nokkur 

dýrabein. 

Snið að austan og vestan voru mæld og 

ljósmynduð. 

 

 
Mynd 7. Plógför í gegnum gjóskur og jarðlög í skurði nr. 5 
norðvestast á svæðinu. 
Fig. 7. Plough marks through tephra layers in trench no. 5 in 
the northwest part of the excavation area. 

Skurður 5 

Skurður 5 var grafinn austur-vestur útfrá skurði 3 

norðarlega á svæðinu. Þar sáust enn betur en 

áður plógför sem skorið hafa í gegnum jarðlög og 

gjóskur, bæði H-1300 og H-1104. Yfir þessum 

plógförum var þunn dökk gjóska austanvert í 

skurðinum, skammt undir grasrót eins og hún 

hefur verið áður en jarðvegi var bætt þar ofaná á 

síðasta áratug 20. aldar, líklega H-1766. 

Snið að norðan og sunnan voru mæld og 

ljósmynduð. 
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Mynd 8. Uppmælingar frá uppgreftrinum að Hamri lagðar yfir uppdrátt Hróbjarts Jónassonar af gamla torfbænum. 
Fig. 8. Excavation drawings layed over a drawing of the old turfbuilding at Hamar, by farmer Hróbjartur Jónasson. 
Hróbjartur lived in the turf house along with his family their first couple of years on the farm. He estimated the oldest part of 
the building dated to around 1800. The house was taken apart and demolished in the years 1931-32. 

 

Mynd 9. Horft til vesturs yfir uppgrafnar leifar gamla torfbæjarins á Hamri. 1m stika liggur á gólflögum þvert á 
bæjardyr/göng og göng liggja þaðan til suðurs (vinstri) og norðurs (hægri) inn í rými sem er hálfgrafið á myndinni en var 
samkvæmt uppdrætti og lýsingu eldiviðargeymsla og eldhús inn af því. 
Fig. 9. Looking westwards over the remains of the latest turf complex at Hamar.  
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Gamli torfbærinn A1 og byggingarhlutar A2 og A4 ca. 1800-1930. 

Þegar rótað lag [82] af yfirborði svæðisins var 

fjarlægt komu í ljós gólflög og veggir síðasta 

torfbæjarins.  Heillegustu byggingaleifarnar voru 

suðaustast á svæðinu og samræmdust ágætlega 

uppdrætti Hróbjarts Jónassonar og lýsingum 

Sigmars Hróbjartssonar á bæjardyrum, hluta 

ganga og maskínuhúsi. Á norður og norðvestur-

hluta svæðisins virtist hinsvegar komið niður á 

leifar eldri byggingarskeiða.  

Ljóst er að bærinn hefur verið 

endurbyggður og honum haldið við um langt 

skeið á sama stað líkt og algengt var um torfbæi. 

Vegna rasks og seinni tíma framkvæmda voru 

skilin þó ekki allstaðar skýr á milli 

byggingarskeiða og þar sem rannsóknarsvæðið 

var mun umfangsminna en bæjarleifarnar fékkst 

ekki heildarmynd af bænum.   

Austast kom í ljós stuttur gangur eða 

göng sem túlkuð voru sem bæjardyr og þvert á 

hann frá norðri til suðurs önnur göng. Þessum 

lögum var gefið bygginganúmerið A1 og er það 

notað yfir gamla torfbæinn eins og hann leggur 

sig. Tvö önnur númer voru hins vegar gefin 

bygginga-hlutum gamla bæjarins, annars vegar 

rými A4 til hægri (norðan) við göng, þar sem 

eldiviðarkompan var samkvæmt Jónasi og 

Sigmari og hins vegar rými A2 vestan þess sem 

upphaflega var túlkað sem fjós vegna þykkra 

mykjulaga sem fylltu tóftina. Hugsanlega hefur 

þessi húshluti þó fyllst af mykju eftir að hætt var 

að nota hann, en samkvæmt teikningunni var 

þarna hlóðaeldhús og búr vestan þess. Neðst í 

gólflögum fundust gler og keramikbrot í 

allnokkru magni sem samræmast því hlutverki 

vel og má vera að mykjan sem lá yfir þessum 

byggingarhluta hafi tilheyrt fjósinu sem reist var 

á þessum slóðum eftir að torfbænum var jafnað 

út. Undir A2 var annað og stærra rými A3 sem 

tilheyrði greinilega eldra byggingarskeiði. Þessi 

húshluti var að sama skapi fullur af mykju en 

með keramik og glerbrot neðst við gólf og kann 

einnig að hafa þjónað fleiru en einu hlutverki. 

Gólfið í göngunum var þjappað og kom upp í 

flögum, blandað grárri viðarösku og bleikri 

móösku, kolasalli var í gólfinu og smáræði af hrís 

en auk þess nokkuð af gler- og leirkerabrotum. 

Þessi lög voru að mestu grafin sem ein heild 

[1150], þó var gólfinu í göngunum þar sem þau 

lágu austur vestur (í bæjardyrum) skipt í tvennt. 

Neðra gólflagið [17058] var hellulagt og tilheyrði 

greinilega eldra byggingarskeiði þar sem göngin 

voru þar um 30sm þrengri en áður. Feit skán lá 

yfir hellunum og smávægilegar leifar af 

mögulegum þröskuldi eða þiljum varðveittist við 

vesturenda [1745] (barrviður samkv. grófri 

greiningu á vettvangi gerðri af Lísabet 

Guðmundsdóttur).  

 
Mynd 10. Horft til austurs, 1m skali á torflögum undir gólfi 
„maskínuhúss“ samkvæmt teikningu, bæjardyr og göng í 
baksýn. 
Fig. 10. Looking east, 1m scale on turf layers under the floor 
of „the stove room“ according to the drawing. The entrance 
and corridor in the back. 

 

Gripir í A1: 

Í gólfi [1150] fannst glerbrot úr íláti af einhverju 

tagi með ábræddu skrauti, brúnt gler með 

loftbólum (ÞJMS. 2014-15-25). Í Torfvegg [1177] 

tengdum A2 fannst krítarpípubrot, grannur 

pípuháls eða leggur um um 4sm langur og 5mm 

þykkur, án skreytis. Talsvert af öðrum gripum, 

einkum keramik- og glerbrotum, fannst í rótuðu 

lagi [82] og er stórhluti þeirra vafalaust úr gamla 

torfbænum. 
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 Mynd 11. Bygging A3 horft NNV. 
Fig. 11. Building A3 looking NNW 

 

Bygging A3 – Eldra byggingarskeið torfbæjar.

Undir A2 kom í ljós annar byggingarhluti A3 sem 
tilheyrir eldra byggingarskeiði bæjarins. Í því 
rými voru einnig lög af mykju niður við gólf og 
var byggingin túlkuð sem fjós. Hugsanlega hefur 
hún þó haft annan tilgang í upphafi, því í neðstu 
lögum gólfsins var að finna nokkur glerbrot úr 
ílátum, eitt keramikbrot og eitt glerbrot sem 
hefur komið úr spariskál, vasa eða því um líku. 

Byggingin var 4,6x1,6m á kant með dyr til 

austurs ögn norðar en fyrir miðju hússins. 

Stæðileg grjóthleðsla var að norðan 3-4 

steinaraðir og torf að baki, en grafið hafði verið 

niður fyrir veggjum [1244] að norðan og [1232] 

austan og gólfflöturinn grafinn niður á móhellu. 

Vesturveggur hússins var sundurgrafinn af skurði 

1 allt nema smá brot að norðan. Torfið í 

veggjunum í norðurhluta byggingarinnar var 

rauðleitt með þykk lög af dökkri gjósku líklega H-

1300 og slitrum af H-1104. Veggurinn var hlaðinn 

úr hnausum af einhverju tagi (a.m.k. ekki streng) 

og torfrót á milli með smá ösku, kolum og 

slitrum af H-1104. 

Engar stoðarholur fundust í byggingunni og má 
vera að þaksperrur hafi hvílt á syllum á veggjum.  
Engin ummerki um bása var að finna í húsinu en 
þó var aflöng hola eða niðurgröftur fyrir miðjum 
norðurvegg sem náði um 40sm til suðurs út frá 
veggnum. Þar gæti hafa staðið hella upp á rönd 
sem svo hefur verið fjarlægð.  

Gólflögin [1972] voru þétt og dökk, 
blönduð mykju að því er virtist. Í miðhluta 
byggingarinnar móts við innganginn var gólfið þó 
mun torf- og moldarblandaðra en til hliðanna.  

Undir gólflögunum að sunnan var grá 
viðaraska og rusl og svolítill móöskuflekkur syðst. 
Hugsanlega hefur ösku verð stráð yfir gólfflötinn 
til að auðvelda útmokstur úr húsinu, en einnig 
má vera að húsið hafi upphaflega gengt öðru 
hlutverki eins og gripir sem í því fundust virðast 
benda til.  

Hluta eldri gólflaga kann einnig að hafa 
verið mokað út á einhverjum tíma ásamt mykju 
eftir að farið var að nota húsið undir húsdýr eða 
að mykjan hefur troðist niður og samlagast 
leifum eldri gólflaga.  
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Gripir í A3:  

Í lagi [2105] fannst brot úr steinsleggju (ÞJMS. 
2014-15-1), u.þ.b. helmingur upphaflegu 
sleggjunnar, brotið úr gati í miðju. 

Nokkur gler- og keramikbrot fundust í 
gólfi [1972], blátt glerbrot með loftbólum (ÞJMS. 
2014-15-9), fimm græn glerbrot úr íláti af 
einhverju tagi sem passa þó ekki saman og eitt 
glært glerbrot með sorfnu mynstri af kórónu á 
annarri hlið, líklega úr spariskál eða vasa eða 
þ.u.l. skráð saman undir eitt númer (ÞJMS. 2014-
15-22). Neðst í gólfinu fannst grænt glerbrot úr 
íláti af einhverju tagi, óskreytt, með loftbólum 
(ÞJMS. 2014-15-24). Eitt leirkersbrot fannst 

einnig í þessu gólflagi, lítið brot úr botni á skál 
eða diski, hvítur leir með glerungi á báðum 
hliðum og rauðu mynstri að innanverðu (ÞJMS. 
2014-15-23). 

Í ruslalagi [1191] fannst vaðmálsbútur 
(ÞJMS. 2014-15-14), faldaður kantur af einhverju 
tagi. Þéttofnir mórauðir þræðir, þæft á aðra hlið. 
 

 

 

 

 

 
Mynd 12. Horft til vesturs yfir óskilgreindar byggingaleifar A9, sem tilheyra einhverju eldra 
byggingarskeiði torfbæjar en ekki fékkst heilleg mynd af vegna rasks.  
Fig. 12. Looking West over undifined building remains A9, adheiring the older building phases of A1.  
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Bygging A9 – Eldra byggingarskeið torfbæjar. 

Suðaustanvert á svæðinu voru gólflög og 

byggingaleifar undir því sem tilheyrði yngsta 

torfbænum. Þessum lögum var gefið yfirnúmerið 

A9 (strúktúr númer) og tilheyra þau eldra 

byggingarskeiði torfbæjarins. Meðal þess sem 

skráð var undir þetta númer A9, voru brot úr 

tveimur gólflögum, hrun og nokkrar holur 

(stoðarholur). Ekki er ljóst hvernig þau tengjast 

öðrum byggingarhlutum eða hve gömul lögin eru 

að öðru leyti en því að þau voru eldri en síðasti 

torfbærinn A1 og yngri en meintur eldaskáli A8 

frá 11. öld. 

Móöskugólf [2420] lá frá inngangi til 

suðurs og í um 1m þaðan til vesturs. Gólfið var 

mjög þjappað og stíft. Brenndir steinar voru ofan 

á móöskugólfinu suðvestast og var það túlkað 

sem leifar hlóða en ekki var um eiginlega hleðslu 

að ræða. Í gólfinu voru 3 pinnaholur með 

viðarleifum, [2439], [2445] og [2450] einnig lítil 

eikarfjöl. Þetta gólflag virðist hafa verið skorið að 

norðan þegar grafið var niður fyrir veggjum A3. Í 

gólfinu fundust einstaka viðarleifar og hrís, 

nokkuð af torfi og mikið af brenndum beinum og 

sótugu efni. 

Gólflag [2567]  tilheyrandi A9 var þétt 

fitukennt lag vestan við inngang. Það virðist hafa 

tilheyrt einhverjum millistigsfasa. Lá undir 

torfvegg  [2454] sem er veggur í byggingu A3 og 

hefur verið grafið í gegnum það þegar sú bygging 

var gerð. Greinarmunur var gerður á þessu gólfi 

og gólfi [2600] þar sem litur, efni og áferð var 

önnur, þó eru gólfin að öllum líkindum samtíða. Í 

laginu var smáræði af kolasalla og nokkuð af 

sótugu efni. 

Gólf [2600] í A9 samanstóð af móösku og 

sóti. Lagið var mjög þétt og flagnaði af við 

mokstur. Mun þéttara í sér og flagnaði á meðan 

gólf [2567] var þétt og feitt. Lagið tilheyrði 

einhverjum millibils fasa - aldur óljós. Virðist 

gamalt. Mikið af brenndum beinum, sóti og 

kolum var í gólfinu og þrjár: [2616] fylling [2622]; 

[2628] fylling [2634]; [2639] fylling [2645]. 

Þá var lag [2790] einnig skráð undir A9, 

afmarkað móöskulag með viðarleifum umhverfis. 

Hluti af laginu umhverfis gæti verið mór, mjög 

þétt umhverfis það eru viðarleifar úr eik. 

Mögulega hefur eitthvert ílát úr eik staðið þarna.  

 

Gripir í A9: Textílleifar, tveir bútar af vaðmáli 

fundust í gólfi [2420], annars vegar heillegur 

bútur úr þéttofnu vaðmáli með grönnum 

þráðum (ÞJMS. 2014-15-12) og hins vegar slitin 

og þæfður bútur með ójöfnum þræði (ÞJMS. 

2014-15-13). Í sama lagi fannst að auki glerbrot, 

úr glasi eða vasa, glært ójafnt gler með loftbólum 

og því greinilega blásið (ÞJMS. 2014-15-36). Í 

gólfi [2600] fannst brýnisbrot (ÞJMS. 2014-15-

21), úr ljósu bergi og að því er virðist lítið notað. 

Viðarsýni voru tekin úr móöskulagi 

[2790]: 1 [2701]; 2 [2705]; 3 [2810]. 
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Mynd 13. Horft til austurs yfir gólfleifar tilheyrandi A10, gólfið var skorið að sunnan af niðurgröfnum bæjardyrum.  
Fig. 13. Looking East over building remains A10, which were almost entirely destroyed by the later construction, only a small 
strip of cultural layers survived underneath younger remains. 

Bygging A10 

Í suðausturhorni svæðisins undir inngangi/-

bæjardyrum í gamla torfbæinn A1, var 

niðurgrafið móöskublandið gólflag, sem náði að 

hluta inn á svæðið en var skorið af eldri hluta 

bæjardyra að sunnan. Greinilega var um 

byggingaleifar að ræða  hugsanlega frá 

miðöldum. 

Gólflag [2913] var moldarblandað bleikt 

móöskulagi og í því niðurgröftur [2906] með 

öðru móöskulagi [2905]. Lögin teygðu sig útfyrir 

rannsóknarsvæðið til austurs en var eins og áður 

sagði skorið af niðurgröfnum bæjardyrum til 

suðurs, engin heildarmynd fékkst því á þessa 

byggingu eða byggingarhluta. 

 

Gripir í A10:  

Þunnt brot eða flís úr flögubergi (ÞJMS. 2014-15-

20) fannst í hugsanlegu gólflagi [2913], 

væntanlega hluti af brýni. Brotið var gróft og ekki 

að sjá að það hafi verið notað til brýningar. 

Þá fannst spunninn ullarþráður ÞJMS. 

2014-15-15) í móöskulagi [2905]. Þráðurinn var 

tvísamanbrotinn og snúinn til að mynda spotta 

með fjórum þráðum. 
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Mynd 14. Horft til norðausturs yfir gólflög A8, meints eldaskála. Hvítir plattar hafa verið settir niður í hugsanlegar 
stoðarholur tengdar byggingunni. Vegna rasks frá yngri byggingum er þó ekki hægt að fullyrða að þær tilheyri meintum 
eldaskála. 
Fig. 14. Looking northeast over the remains of building A8, assumed longhouse. White markers have been put down over 
postholes, possibly adhering the building, although that could not be asserted because of disturbance from later buildings. 

 
Mynd 15. Síðasta byggingarskeið A8, með langeld fyrir miðju 
húsi. 
Fig. 15. Latest building phase of A8, with a long fire in the 
middle of the building. 

 
Mynd 16. Eldra byggingarskeið A8, aflar til eldsmíði í 
norðurhluta og tvö eldstæði fyrir miðju. 
Fig. 16. Older building phase of A8, with blacksmithing 
hearths in the northern part and two separate fireplaces in 
the middle. 
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Bygging A8 – Eldaskáli 11. öld. 

Byggingin lá NNA-SSV, hér eftir verður þó notast 
við höfuðáttirnar, skammhliðar til norðurs og 
suðurs og langhliðar austur-vestur. Óvíst er með 
heildarlengd skálans þar sem fráveituskurður frá 
íbúðarhúsinu skar hann að sunnan og norður-
endinn náði út fyrir rannsóknarsvæðið. Þá hafði 
vesturhlið byggingarinnar orðið fyrir raski af 
völdum yngri bygginga, einkum A3. Það sem eftir 
var af byggingunni var mest 3,3x7m á kant. 

Í suðausturhorni beygði áðurnefndur frá-
rennslisskurður til norðausturs og hefur hann 
skorið þar af horni byggingarinnar. Lengra til 
austurs var ekki grafið þar sem komið var út fyrir 
rannsóknarsvæðið og yngri veggir torfbæjarins 
voru grafnir niður í þá hæð sem ætla mætti að 
veggir skálans hefðu verið í. 

Nokkrar stoðarholur voru meðfram 
vesturhlið undir gólfum yngri bygginga sem líkur 
eru á að tilheyrt hafi skálanum. Þá voru nokkrar 
smærri stoðar- og pinnaholur í skálanum án þess 

að þær drægju fram heildstæða mynd af innra 
fyrirkomulagi hans. 

Gólflögin voru vel greinanleg, samanlagt 
mest um 10sm þykk í  miðju en þynntust út til 
hliðanna í austur og vestur. Eins og títt er um 
gólflög voru þau í mörgum þunnum lögum sem 
erfitt var að skipta upp nema þar sem 
niðurgreftir eða önnur verksummerki gáfu tilefni 
til.  

Við úrvinnslu uppmælingargagna var 
byggingunni skipt gróflega í tvö byggingarskeið. 
Yngri gólflög [2244/][3589]/[3616]  og eldri 
[3437]/[4422]/[4468]. Hugsanlega hefði mátt 
hafa byggingarstigin þrjú, en vegna þess hve eldri 
gólflögin voru þunn voru skilin ekki nægilega 
skýr. 
 

Yngra byggingarskeið 

Á síðasta notkunarskeiði byggingarinnar var 
eldstæði eða langeldur [3650] / fylling [4288] í 
miðju gólfi [3589]/[3616] og nokkrar stoðar og 
pinnaholur á dreif. Eldstæðið var sporöskjulaga 
120x86sm á kant, fullt af móösku og kolasalla. 
Litlar steinhellur voru með hliðum og hallaði lítið 
eitt að miðju þar sem var stór hella í botni eld-
stæðisins. Yfir hellunni í miðju eldstæðinu var 
um 8sm þykkt lag af kolasalla, sóti og móösku, en 

undir hellunni bleik móaska og leifar a.m.k. 
tveggja eldri eldstæða. 

Gólflögin [2244/][3589]/[3616]  lágu upp 
að rótuðu torflagi til beggja langhliða, sem kann 
að hafa verið undir setbekkjum [3634=3635].  

 

 
Mynd 17. Horft til norðurs yfir gólf meints eldaskála A8. 
Eldstæði, langeldur, fyrir miðju, mælistikan er 1m. 
Fig. 17. Looking north over the floor of building A8. 
Fireplace in the middle, the scale is 1m. 

 

Eldra byggingarskeið 

Eldri gólfin [3437]/[4422]/[4468]/[3589]  náðu 
sömuleiðis upp að lögum [3634=3635] sem gætu 
verið undan setbekkjum en eins og fram hefur 
komið voru þessi gólflög þunn og erfitt að greina 
innbyrðis tímaröð niðurgrafta sem þeim 
tilheyrðu.  

Eldri fasar langelds voru bæði norðan og 
sunnan við þann yngsta. Norðan við var 
sporöskjulaga niðurgröftur [2228] með ávalar 
brúnir, til norðurs. Þessi niðurgröftur var fullur af 
móösku [2237] með dökkt brennt lag í botni, en 
ekkert grjót. Að sunnan var svo næsta 
ferkantaður niðurgröftur [4412], fullur af kolum 
og sóti [4412]. För voru meðfram hliðum líkt og 
þar hefðu staðið hálfniðurgrafnar hellur sem svo 
hafi verið fjarlægðar. 
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Mynd 18. Horft til norðurs yfir A8, skála, gólf fjarlægð að 
mestu sem og tveir yngri fasar langelds. Hér sést móta fyrir 
niðurgreftri fyrsta eldstæðisins neðarlega til hægri á 
myndinni. 
Fig. 18. Looking north over building A8. The floor layers 
partly excavated and two older phases of the hearth fully 
excavated, outlines of the cut for the oldest hearth can be 
observed near the bottom right corner. 

 
Norðan við þessi eldstæði voru tveir niðurgreftir 
[3952]/ fylling [3847]  og [3941]/ fylling [3838] 
rétt sunnan hans. Niðurgreftirnir voru samsíða 
og nánast algjörlega eins að útliti og fyllingu. 
Báðir voru um 35sm langir og 12-15sm breiðir 
með ávalar brúnir og 10-12sm djúpir, fullir af 
kolum, gjalli og sindri og greinileg eldstæði. Þessi 
eldstæði voru túlkuð sem aflar til eldsmíði, en af 
sindurleifum í þeim sem og í gólfinu [3437] 
umhverfis er ljóst að þar hefur verið unnið við 
járnsmíði. Óvíst er að þeir hafi báðir verið í 
notkun í einu en gólflög milli þeirra voru of þunn 
til að greina hvort annað væri eldra en hitt. 
 

 

 
Mynd 19. Aflangar holur eftir niðurgrafna afla í norðurhluta 
A8, skálans, holurnar voru um 10sm djúpar, og 13x32-35sm 
á kant. 
Fig. 19. Oblong holes from two parallel smithing hearths in 
the northern part of A8, 10sm deep, 32-35 sm long and 
13sm wide. 

 

Gripir í A8: 

Gripir, aðrir en gjall, eldtinnubrot og nokkrir 

vaðmálsþræðir, fundust ekki í lögum sem tengja 

mátti með vissu við þessa byggingu. Gólflögin 

voru öll sigtuð og sýni úr hverju þeirra, sem og úr 

mismunandi fösum langeldsins tekin til 

fleytingar.  Auk sýna sem tekin voru til fleytingar 

fundust flísar af dýrabeinum í gólfi [3616] nærri 

langeldi sem tekin voru í sýni, sem og viðarleifar 

við langeld. 

Greinilegt eldtinnubrot fannst í eldstæði 
skálans [3651]/ fyllingu [3650]. Steinninn er dökk 
grár og kvarnað úr brúnum hans (ÞJMS. 2014-15-
37). Að auki fundust brot úr hvítum steini, í 
rótuðu torflagi [3993], sem kann að hafa verið 
notaður í sama tilgangi. Alls 12 brot sem eru frá 
2x2x1,5sm á kant niður í örsmáar flísar (ÞJMS. 
2014-15-2). 

Í eldra eldstæði [2228]/ fylling [2237] 
norðan síðasta langeldsins var m.a. gjall (ÞJMS. 
2014-15-17) og gjall (ÞJMS. 2014-15-18) fannst 
einnig í gólfi skálans [3616]. 
Leifar nokkurra ofinna þráða (ÞJMS. 2014-15-64) 

fundust í stoðarholu [3499]/ fylling [3506] 

tengdri byggingu A8, eldaskála. Textílleifarnar 

komu í ljós við blautsigtun á sýni [3513]. 
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Túlkun: 

Sá hluti skálans sem grafinn var upp var 7m 

langur að innanmáli og gólfin um 2-2,5 breið, 

en gólflögin komu upp að rótuðum 

torflögum til beggja handa sem gætu hafa 

verið jöfnunarlög undir setbekkjum og 

skálinn þá verið allnokkru breiðari. Ekkert 

heillegt torf fannst ofan á þessu róti og einu 

veggja leifarnar sem fundust óhreyfðar var 

veggbrot suðvestast á svæðinu. Þessi rótuðu 

torflög sveigðu örlítið inn að miðju í 

norðurhlutanum og virtust vera að dragast 

saman, norðaustast náðu gólflögin  lengra til 

austurs og má vera að þar hafi verið 

inngangur í skálann.  

Hugsanlega hefur skálinn því verið litlu 

lengri til beggja enda, en erfitt er að fullyrða 

um það, því eins og fram hefur komið var 

aðeins hluti þeirra jarðlaga sem tengjast 

skálanum grafin upp, þar sem þau náðu út 

fyrir rannsóknarsvæðið til norðurs og 

austurs, en skálinn hafði að auki orðið fyrir 

miklu raski til vesturs og suðurs. Af þessum 

sökum er erfitt að fullyrða mikið um útlit 

hans eða stærð, en óhætt virðist að segja að 

hann hafi verið að lágmarki um 10m langur 

að utanmáli og líklega á bilinu 4,5m til 5m 

breiður.  

Torfleifar í vestanverðu sniði skurðar 1, 

voru undir 1104 og svipar mjög til veggjaleifa 

syðst á svæðinu sem sáust í austanverðum 

skurði 1 og virtust tilheyra vegg skálans, það 

bendir til að viðbygging kunni  að hafa verið 

við skálann til vesturs eða önnur bygging frá 

sama tíma. Vegna rasks frá seinni tíma 

byggingum og skurðum er ekki hægt að 

skera úr um það.  

Í miðju gólfi skálans var langeldur, og 

greinilegt að honum hafði verið viðhaldið og 

mátti greina a.m.k. þrjú byggingarstig. Það 

sem má segja að sé óvanalegt fyrir byggingu 

af þessu tagi eru eldstæðin tvö i  

norðurhlutanum, tveir aflangir samsíða 

niðurgreftir fullar af kolum, gjalli og sindri. 

Þessi litlu eldstæði voru á grundvelli 

innihaldsins túlkuð sem aflar, þar sem járn 

hefur verið hitað til smíða. Þrátt fyrir að geta 

talist óvenjulegt er þetta þó ekki í fyrsta sinn 

sem merki um smiðjustarfsemi finnast inní 

íveruhúsum hér lendis og eru þekkt a.m.k. 

tvö dæmi um slíkt sem skýrsluhöfundi er 

kunnugt um: annars vegar í skála á 

Áslákstungu Innri í Þjórsárdal9 og hins vegar í 

Rútshelli á bænum Hrútafelli undir 

Eyjafjöllum.10  

Smiðjur þekkjast að sjálfsögðu í 

bæjarsamstæðum frá seinn öldum en 

algengt virðist hafa verið að hafa þær 

frístandi frá íveruhúsum manna vegna 

eldhættu og nokkur dæmi eru um smiðju í 

náttúrulegum og manngerðum hellum.11  

                                                           
9
 Þorsteinn Erlingsson, 1899, bls. 33-34; Kristján 

Eldjárn, 1982, bls. 218; Skálinn á Innri Áslákstungu var 
um 30m langur, tvískiptur og með eina viðbyggingu 
eða útskot. Grófan uppdrátt af skálarústinni er að 
finna í Árbók Hins Íslenzka fornleifafélags 4.-5. árg. 
1884-1885 (bls. 60-III). 
10

 Rútshellir telst manngerður, a.m.k. að hluta, og er á 

tveimur hæðum. Leifar smiðjunnar í Rútshelli var að 

finna nærri hellismunna. Sbr. Hallgerður Gísladóttir 

og Árni Hjartarson, 1995, bls. 11. 
11 Dæmi um smiðju í helli er hellir Myllu-Kobba á 

Stórubrekku í Fljótum. Sbr. Hallgerður Gísladóttir og 

Árni Hjartarson, 1995, bls. 11. Þá var smiðja í 

hellisskúta á Selatöngum og í helli undir Hellunni á 

Sveifluhálsi hvort tveggja á Reykjanesi. Heimild: 

www.ferlir.is, skoðað 16.10.2014. 
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Samantekt og niðurstöður 

Við framkvæmdir sem hafa í för með sér 

jarðrask á eða við gömul bæjarstæði er 

næsta öruggt að leifar eldri bygginga komi 

í ljós, ásamt mannvistarleifum af ýmsu 

tagi. Framkvæmdir við bæjarstæði Hamars 

í Hegranesi var sannarlega ekki undan-

tekning á því. 

Það er ekki sjálfsagt að minjar víki 

skilyrðislaust fyrir uppbyggingu og fram-

kvæmdum og eru ýmis sjónarmið tekin þar 

til skoðunar þegar meta á slíkt; hagsmunir 

framkvæmdaaðila og sjónarmið minja-

verndar.  Ákvarðanir um hvað gera skuli 

eru teknar af fulltrúum hins opinbera, í 

þessu tilfelli Minjaverði norðurlands vestra 

hjá Minjastofnun Íslands. Framkvæmd 

rannsóknarinnar var hins vegar í höndum 

fornleifafræðinga Byggðasafns Skag-

firðinga og unnin fyrir fé úr Fornminja-

sjóði. Sjóðnum er ætlað margháttað 

hlutverk og veitir hann styrki til rannsókna 

á sviði fornleifafræði en að auki er honum 

ætlað að fjármagna neyðarrannsóknir af 

þessu tagi. Eðli málsins samkvæmt er fé 

sjóðsins takmarkað og þar með sá tími og 

kostnaður sem hægt er að leggja í rann-

sóknina. 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin 

um að láta minjar víkja er að sjálfsögðu 

reynt að afla sem mestra upplýsinga um 

þær og þeim aðferðum beitt sem líklegast 

eru taldar á hverjum tíma til að  gefa sem 

ríkulegastar niðurstöður miðað við þann 

tíma og það fjármagn sem úr er að spila. 

Áður en hinn eiginlegi uppgröftur 

hófst hafði verið hreinsað uppúr gömlum 

skurði sem lá þvert yfir framkvæmda-

svæðið og upplýsingar úr honum nýttar til 

að áætla hugsanlegt umfang og aldur 

mannvistar á svæðinu. 

Niðurstöðurnar bentu til að þykk 

mannvistarlög væru vestan skurðar en 

þynnri og rótaðri lög austan hans.  

Minjarnar vestan skurðar voru að hluta 

heillegar leifar byggingar með H-1300 

gjóskuna í heillegu torfi en þar sást einnig 

móaska undir H-1104 en engar bygginga-

leifar. Austan skurðar voru sýnilega leifar 

sömu byggingar og vestan hans, heillegt 

torf með H-1300 og að auki byggingaleifar 

undir og yfir því sem virtust ekki ýkja 

gamlar. M.a. komu í ljós glerbrot milli 

steina í gólflagi neðst í skurðinum.  

Ákveðið var að hreinsa grasrót og 

möl úr bílastæði ofan af öllu svæðinu til 

reyna að sjá útmörk minja. Í ljós kom að 

byggingaleifar náði ekki lengra en um 2m 

til vesturs frá gamla skurðinum en 

mannvistarlögin austan skurðar náðu 

óslitið að útmörkum rannsóknarsvæðisins. 

Kjarnabor var enn fremur nýttur til að 

kanna dýpt og umfang mannvistarlaga við 

útmörkin að vestanverðu og staðfesti 

hann það sem sást á hreinsuðu yfirborði. 

Mannvistar- og byggingaleifar 

austan skurðar virtust tilheyra seinni 

öldum, hluta gamla gangabæjarins og eldri 

kynslóðum hans. Þar sem þessar leifar 

voru allar grafnar niður í óhreyfðan 

jarðveg var talið ólíklegt að eldri minjar 

fyndust heillegar undir þeim. 

Það var því ákveðið að freista þess 

að fá fram húsaskipan og fyrirkomulag 

þessa tímabils, kortleggja það og grafa 

svæðið eftir svokölluðu einingakerfi (single 

context method) frekar en að grafa þar 

könnunarskurði.  
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Þetta var gert og náðist ágæt mynd 

af húsaskipan og fyrirkomulagi sem 

passaði að hluta vel við uppdrátt og 

lýsingar á síðasta gangabænum.  

Í ljós komu göng eða bæjardyr og 

bygging norðan þeirra, inngangur í aðra 

byggingu sunnan þeirra (kallað skáli á 

uppdrætti) og leifar svokallaðs maskínu-

húss fyrir enda ganganna.  

Þar voru að auki fleiri kynslóðir 

bygginga eða byggingahluta sem flæktu 

myndina svolítið, m.a. tvær niðurgrafnar 

byggingar sem voru fullar af lífrænu dökku 

og kámugu lagi, sem virtist vera kúamykja. 

Neðsti hluti gólflaga þessara bygginga og 

gripir sem þar fundust bentu hins vegar 

ekki til úthúsa og má vera að byggingarnar 

hafi skipt um hlutverk eða húsatóftir fyllst 

af mykju frá fjósinu sem þarna stóð á 20. 

öld. 

Slitrur af eldri byggingum fundust 

inn á milli sem ekki var hægt að fá 

heildstæða mynd af og erfitt er að 

tímasetja. Bæjarleifarnar frá 18. og 19. öld 

voru grafnar niður í gegnum þessar eldri 

byggingaleifar og er líklegt að stór hluti 

byggingaleifa frá miðöldum fram á 18. öld 

hafi þannig horfið eða orðið fyrir miklu 

raski.   

Þegar búið var að fjarlægja að 

mestu leifar gangabæjarins voru teknir 

borkjarnar á austanverðu svæðinu  og kom 

þá í ljós að þar var jarðdýpra og þykkri 

mannvistarlög en að vestanverðu. Til að 

kanna þau nánar var grafinn lítill könnunar 

skurður og kom þá í ljós að þar var að 

finna eldri byggingaleifar. 

Það var því ákveðið að leggja höfuð 

áherslu á að ná þeim fram og voru 

eftirstandandi veggjaleifar gamla bæjarins 

fjarlægðar með gröfu og minjarnar undir 

þeim grafnar fram. 

Í ljós kom gólflag með langeld og 

óljósu torfróti með hliðum. Þessar leifar 

voru túlkaðar sem skáli og afstaða til 

gjóskulaga benti til að hann væri frá því 

eftir 1000 en fyrir 1100. Gjóskan H-1104 

var yfir torfi sem virtist tilheyra vegg 

byggingarinnar en Vj-1000 var róti og 

torflögum skálans. Greining sem gerð var 

síðar á gjóskulögum benti til að um 

umræddar gjóskur væri að ræða en þó 

voru aðstæður þannig að aldursgreiningin 

er ekki óyggjandi.12 

Alls voru 51 gripur eða gripabrot 

skráð undir 39 númer. Talsvert var um gler 

og keramikbrot, járn, og steypuleifar í 

rótuðu lagi yfir svæðinu sem og í 

skurðunum sem grafnir höfðu verið á 20. 

öld. Gripir úr þessum lögum voru ekki 

hirtir nema sérstök ástæða þætti til. 

Skráðir gripir hafa verið afhentir 

Þjóðminjasafni Íslands til forvörslu og 

geymslu. 

Sýni voru tekin úr völdum lögum, 

stórum hluta stoðar- og pinnahola. Öll 

gólflög tengd byggingu A8, eldaskála, voru 

sigtuð í heild sinni og nokkrar fötur úr 

hverju lagi teknar til fleytingar. Búið er að 

fleyta öll sýni og skrá í Sarp, samtals 32 

sýni, en úrvinnsla úr þeim bíður betri tíma.  

 

                                                           
12

 Magnús Á. Sigurgeirsson, tölvupóstur dags. 31 
okt. 2014. 
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English Summary 

The Archaeological Department of the 

Skagafjordur Heritage Museum was 

commissioned to undertake an archaeological 

excavation on the old farm mound at Hamar 

in Hegranes, North Iceland. Planning 

permission for residential development on the 

site had been granted by Skagafjordur Council 

upon the fulfilment of an archaeological 

investigation required by the National 

Heritage Agency (Minjastofnun Íslands). The 

excavation was classified according to the 

Agency’s standards as a rescue excavation and 

was financed through the Archaeology fund 

(Fornminjasjóður). The excavation was carried 

out between the 15th of May to 4th of June 

2014, and the sieving and floatation of 

samples in August and September. 

The current residential house at 

Hamar is situated on the old farm mound 

which extends further north and east. Plans of 

building a new residence and a garage north 

of the house therefore called for an evaluation 

of possible archaeological remains on the 

construction site.  

No previous archaeological 

excavations had been carried out on the farm. 

The earliest mention of Hamar in written 

sources dates from the end of the 13th 

century. During preliminary investigation in 

May 2014 a test trench revealed occupation 

remains below a tephra layer dating to 

1104AD, establishing an occupation history at 

least back to to the 10th century. However 

most of the archaeology was from a later date 

presumably the 18th-19th centuries and was 

partly dug down through most of the older 

remains and into undisturbed soil.  

The excavation area was in all 122m2 

with 120-130cm thick layer of occupation 

remains extending to roughly 2/3 of the area. 

All of the archaeological remains had been 

disturbed either by consecutive buildings and 

occupation or later 20th century trenches for 

water and sewage.  

The topsoil and disturbed layers along 

with gravel from the parking lot where 

removed with an excavator. The subsequent 

archaeological excavation was carried out 

using the traditional single context method. A 

reasonable picture of the later phases of the 

turf built farmhouse complex, emerged and 

could, to a large extent, be correlated with a 

20th century drawing of the house. The old 

farmhouse was given the structure number A1 

and parts of the house A2 and A4. Disturbed 

remains of older building phases were 

discovered in between these structures, but 

no form or definite dates could be deciphered 

from the archaeology. They were given two 

structure numbers, A9 in the middle of the 

southern part of the area and A10 in the 

southeast corner. Underneath the 

aforementioned structure A1, remains of 

hearths and floor layers from still older 

building A8, and an 11th century longhouse, 

were discovered.  

A lot of 19th and 20th century glass and 

ceramics along with cement and pieces of iron 

was found throughout a disturbed top layer as 

well as in the 20th century trenches. Only few 

of these where collected. All finds from older 

undisturbed layers were, however, collected 

and registered, in total 51 pieces were 

registered under 39 find numbers. Samples 

were taken from selected layers as well as all 

post- and stake holes. All floor layers from the 

oldest building A8, were sieved and portion of 

each layer floated. All finds and samples have 

been registered in Sarpur a centralized 

national database for museums in Iceland. 
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A1, A2 and A4 - The old farmhouse ca. 1800-

1930AD 

An entrance into the building was from east 

and a short hallway leading east-west. A small 

room was at the end of the hallway, where 

the cooking stove was located according to 

the drawing. Crossing the hallway east of the 

stove room was another short hallway, 

leading north-south. The end of the hallway to 

the south was cut by a 20th century sewage 

trench, but the one to the right (north) lead 

into another room A4, termed “firewood” 

storage. To the west of that was another room 

A2, open fire kitchen according to the 

drawing. Artefacts from A1, A2 and A4, 

consisted mainly of pieces of glass and 

ceramics, one piece of broken clay pipe was 

also found and a few iron artefacts.  

 

A3 - Older building phase of the farmhouse 

1700-1800AD 

Underneath A2 another room/building was 

discovered. Both A2 and A3 were filled with 

what looked like manure but the floors 

underneath were more like one would expect 

in a residential building. The room measured 

4,6x1,6m with an entrance to the east. 

Artefacts found in layers connected to A3 

include a piece of broken stone sledge and a 

few pieces of glass and ceramics in the bottom 

floor layer. 

 

A9 – 1150-1750AD   

Floor layers and insignificant building remains 

were found in the southeast part of the 

excavation area. The remains were very 

limited and it was not possible to get any 

sense of the layout or further determine the 

age on site, except that it was older than A3 

and younger than A8. The floors consisted of 

both pinkish brown peat ash and a darker 

dense floor. Among the artefacts found in the 

layers connected to A9 were pieces of glass 

and textiles as well as one whetstone. 

 

A10 -1150-1750AD  

Building remains A10 were in the southeast 

corner of the excavation area. A sunken floor 

layer and turf debris. The floor layer consisted 

of mixed soil and pinkish peat ash. In it was 

another truncation or cut with a different fill 

of peat ash. The remains extended further 

east outside of the excavation area but where 

cut by the earlier phase of the entrance into 

A1. A10 was under A1 and above A8, but 

otherwise not datable in the field. Only two 

artefacts were found in these layers, a small 

piece of schist, possibly whetstone material, 

and a small piece of spun thread made out of 

wool.  

 

A8 - 11
th

 century long house  

Building remains A8 were discovered 

underneath a mixed layer beneath remains of 

the old farmhouse (A1). What was excavated 

of the building was a 7m long stretch of floor 

layers with a central hearth in the middle, 

where they were the widest 2,5m. The floor 

layers stretched out of the excavation area 

towards North and were cut by a 20th century 

sewage trench towards South. Towards East 

and West the floor thinned out and lay partly 

on top of mixed layers of turf, slightly bow-

shaped, widest in the middle and narrowing 

towards the ends. These mixed layers were 

obviously not walls, or any sort of foundation 

for walls as is sometimes the case. These 

mixed layers may have been under benches 

that were a common feature along the inner 

wall of longhouses. In the southwest corner, 

no remains of benches could be detected and 

only a small piece of turf wall remained 

undisturbed. The western wall had been cut 

when structure A3 was built and the eastern 

wall had also been damaged by consecutive 

buildings and activity on the site. 

 The floor layers consisted of a series of 

thin layers of pinkish peat ash, grey ash and 
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dirt mixed with fragments of charcoal. The 

central hearth had been rebuilt and moved 

slightly three times and two hearths appeared 

under parts of the floor layers in the northern 

half of the building. The building was divided 

into two separate phases before and after the 

construction of these hearths in the northern 

part. They seem to have been contemporary 

with one or two of the earlier phases of the 

central hearth. It was otherwise hard to 

discern which features in the building were 

contemporaneous due to how thin the 

individual floor layers were. The building does 

not seem to have been in use for more than a 

few decades, the total thickness of the floor 

layers was 10cm in the middle, but thinner 

towards the sides (East and West). Tephra in 

turf layers from within the building was 

examined and thought to be Vj~1000 from 

around AD 1000 and another tephra H-1104 

was in situ above a piece of turf considered to 

be a part of a wall, indicating strongly that the 

building was built and in use between 1000-

1104 AD. 

The two hearths in the northern part 

of the building were most likely used for 

smithing, the contained quite a lot of slag, and 

charcoal bits and hammerscale, charcoal 

fragments and hammerscale was also 

scattered on the floor around them but was 

not found elsewhere in the building. 

Hammerscale are small scale like flakes of iron 

that are formed when hot iron is struck, 

usually on an iron anvil or a stone.  

The form of the house, the central fire 

and the setup of the floors is otherwise typical 

for a residence of that period, the so called 

skáli/eldaskáli or longhouse. Because of 

disturbance and limitation of the excavation 

area it is not clear how long or wide the 

building was exactly, we know it was more 

than 7m long, presumably not under 10m and 

most likely 4,5 to 5m wide in the middle. A 

doorway faced East near the north end of the 

longhouse and another doorway may also 

have been at the south end.  

Very few artefacts were found in the 

layers associated with this building. Apart 

from slag in and around the smithing hearths, 

few pieces of slag were found in and near the 

central fire, along with pieces of flint. No other 

artefacts were found in the floors, all of which 

were sieved and partly floated. Piece of textile 

was, however, found during flotation of the fill 

in one of the postholes in the skáli. 
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Hamar í Hegranesi - Jarðlagaskrá

Númer Túlkun Stutt lýsing

1 A Gamli bær 1800-1930.

2 A 1 Upphaflega talið fjós, eftir endurskoðun búr.

3 A Eldra fjós.

4 A 1 Rými til N frá bæjardyrum í Gamla bæ [01], þar er samkvæmt teikningu eldiviðargeymsla.

5 A 2 Stétt [05] tengist eldra fjósi [2].

7 A 1 Eldsprungnir steinar í hrúgu í og yfir gólfi gamla bæjar, inngangi inn í  [04].

8 A 8 Eldaskáli undir yngri byggingum.

9 A Bygging syðst á svæði A undir gamlabæ, yfir eldaskála.

10 A 10 Leifar byggingar í suðausturhorni svæðis, yngra en skáli A8 eldra en bær A1, hugsanlega frá miðöldum.

80 A Grasrót.

81 A Möl í bílastæði.

82 A Rótuð lög undir yfirborði.

100 A Uppgraftarsvæðið uppmælt.

101 Lagnaskurður A Skurður 1,  undan steyptum sökkli á fjóshlöðu, liggur til N frá íbúðarhúsi.

102 Lagnaskurður A Skurður 2, frárennslisskurður frá núverandi íbúðarhúsi [2ASK102.129].

103 Lagnaskurður A Skurður 3. Lagnaskurður, gömul vatnslögn. [2ASK103.149].

104 A Skurður 4. Könnunarskurður grafinn niður í fyllingu skurðar 3 á kafla um miðbikið [2ASK104.158].

105 Könnunarskurður A Skurður 5, könnunarskurður austur/vestur, með sýnileg plógför í sniði. 200x40sm og um 65sm djúpur.

106 Könnunarskurður Skurður 6, mjór og grunnur skurður grafinn á norðausturhluta svæðis, skar gólf skálans A8.

213 A 1 Blandað ruslalag ásamt torfhruni úr vegg [1092] úr [A1].

1040 A 1 Ruslalag í hugsanlegum inngangi í A1.

1061 1 Veggstubbur sunnan við inngang/bæjardyr í gamla bæ A1.

1092 A 4 Torfveggur úr rauðu lagskiptu strengtorfi, myndar austurvegg A4.

1106 A 1 Grátt öskulag, rusl sem hent var í bygginguna A1 eftir að hún fór úr notkun.

1150 A 1 Gólf í göngum síðasta torfbæjarins á Hamri.

1169 A 1 Torfveggur sem liggur N-S sama torf og í öðrum veggjum síðasta gangabæjarins A1.

1177 A 2 Torfveggur tilheyrandi A2

1191 A 2 Ruslalag, móaska, viðaraska blandað heyleifum og hugsanlegri mykju.

1232 A 3 Austurveggur eldra fjóss, grjót að innanverðu, torf að utan.

1244 A 3 Norður og vesturveggur eldra fjóss A3.

1268 A 2 Veggur úr torfi með H-1300. Nr. 19 í sniðteikningu skurðar 1 að vestan.

1283 A 2 Gólf í A2, þeim hluta sem var vestan skurðar 1. Nr. 20 í sniðteikningu skurðar 1 að vestan.

1301 A 2 Veggur úr torfi með H-1300. Nr. 24 í sniðteikningu skurðar 1 að vestan.

1468 A 4 Fylling í holu [1481] í A4 í gamla gangabænum A1.

1481 A 4 Ávöl grunn dæld með mold og torfróti inn í A4 "skála" gangabæjarins A1.

1584 A Gólflög í göngum síðasta torfbæjarins A1.

1820 A 1 Torfstabbi í dæld eða niðurgreftri í framhaldi af göngum A1, úr sama torfi og veggir A1.

1821 Niðurgröftur, sunnarlega fyrir miðju svæði austan skurðar 1.

1972 A 3 Gólf eldra fjóss A3.

1991 Mannvistarlag, sunnarlega fyrir miðju svæði austan skurðar 1.

Steinlagning

Tegund

Ruslalag

Skurður

Skurður

Skurður

Skurður

Skurður

Ruslalag

Hola/gröf

Hola/gröf

Torfveggur

Torfveggur

Torfveggur

Torfveggur

Torfveggur

Mannvistarlag

Tengist

Gólf

Fylling

Torfveggur

Torfveggur

Torfveggur

Torfveggur

Ruslalag

Ruslalag

Gólf
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Hamar í Hegranesi - Jarðlagaskrá

Númer Túlkun Stutt lýsingTegund Tengist

2105 A 3 Rótað torf, hugsanlega hrun úr vegg eldra fjóss A3.

2224 Tilraunaskurður Sama og [106] - Skurður 6, mjór og grunnur skurður grafinn á norðausturhluta svæðis, skar gólf skálans A8.

2228 Eldstæði A 8 Niðurgröftur fyrir eldstæði í skála A8, norðan við síðasta eldstæðið.

2237 A 8 Eldstæði í skálabyggingu (norðan við síðasta eldstæðið í skálanum).

2244 A 8 Gólf í skála A8.

2259 A 8 Rótað torf undir byggingu A4, mögulega torf úr eldaskála A8 en gæti einnig verið úr A4.

2420 A 9 Móöskugólf óvíst hvaða byggingarstigi það tilheyrir.

2439 A 9 Pinnahola, 3sm í þvermál í gólfi [2420], tilheyrandi A9.

2445 A 9 Pinnahola, 3sm í þvermál í gólfi [2420], tilheyrandi A9.

2450 A 9 Pinnahola, 3sm í þvermál í gólfi [2420], tilheyrandi A9.

2454 A 3 Torfveggur, að hluta raskaður, virtist tilheyra eldra fjósi A3.

2523 Mannvistarlag, á norðausturhluta svæðis.

2531 Mannvistarlag, á norðausturhluta svæðis.

2541 Mannvistarlag, á norðausturhluta svæðis.

2549 Fylling í stoðarholu [2550], gæti tengst skála A8.

2550 Stoðarhola A 8
Stoðarhola við norðvesturhorn þess sem eftir er af A8, gæti tilheyrt skálanum, þótt ekki sé hægt að fullyrða það vegna rasks.

2557 Fylling í pinnaholu norðvestan við A8.

2558 Pinnahola Pinnahola norðvestan við A8.

2562 Fylling í pinnaholu norðvestan við A8.

2563 Pinnahola Pinnahola norðhvestan við A8.

2567 A 9 Gólflag tilheyrandi A9, þétt fitukennt lag, samtíða gólfi [2600].

2600 A 9 Gólf úr A9, móaska og sót, samtíða [2567].

2616 A 9 Stoðarhola/fylling í gólfi [2600] í A9.

2622 A 9 Stoðarhola/fylling í gólfi [2600] í A9.

2628 A 9 Stoðarhola/fylling í gólfi [2600] í A9.

2634 A 9 Stoðarhola/fylling í gólfi [2600] í A9.

2639 A 9 Stoðarhola/fylling í gólfi [2600] í A9.

2645 A 9 Stoðarhola/fylling í gólfi [2600] í A9.

2747 A 9 Contextblað vantar, tengt A9 í uppmælingu.

2765 Ruslalosun A 9 Móaska og brunaleifar in situ, m.a. brennd bein og kol.

2774 A 9 Móaska og brunaleifar in situ, m.a. brennd bein og kol.

2790 A 9 Afmarkað móöskulag með viðarleifum umhverfis.

2823 Hola fyrir þak A 9 Næsta ferköntuð stoðarhola líklega frá A9 en gæti hafa tilheyrt skála A8.

2831 A 9 Fylling í ferkantaðri stoðarholu í A9 gæti hafa tilheyrt A8.

2846 A 9 Aflangur niðurgröftur eða hola í inngangi A9.

2857
Niðurgröftur [2846] vestan við inngang í A1, ekki er ljós tilgangur. Fylling [2857] er dökkbrúnt feitt lag, líklega hluti af gólfi [2567=2600].

2870 A 9 Stoðarhola líklega tengt A9 en gæti einnig tengst A8.

2877 A 8 Stoðarhola hugsanlega tilheyrandi skála A8.

2895 A 10 Niðurgröftur fyrir byggingu A10.

Hola/gröf

Hola/gröf

Stoðarhola

Mannvistarlag

Fylling

Fylling

Fylling

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Pinnahola

Pinnahola

Pinnahola

Mannvistarlag

Mannvistarlag

Fylling

Fylling

Fylling

Fylling

Fylling

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Gólf

Gólf

Fylling

Eldstæði

Rótað torf

Mannvistarlag

Fylling

Pinnahola

Pinnahola

Pinnahola

Rótað torf

Torfveggur

Gólf

Gólf
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Hamar í Hegranesi - Jarðlagaskrá

Númer Túlkun Stutt lýsingTegund Tengist

2905 A 10 Far eftir ílát af e-u tagi virðist tengjast miðaldabyggingu A10.

2906 A 10 Far eftir ílát af e-u tagi virðist tengjast miðaldabyggingu A10.

2913 A 10 Hugsanlegt gólf í byggingu A10 suðaustast á uppgraftarsvæði.

2923 A 10 Gráleit blönduð mold (fokmold) með mannvist, koladreif og smá torfróti.

2936 A 10 Gæti verið eldra gólf í A10 undir [2913]. Móöskublandið lag með koladreif.

2975 Lítil sletta, mannvistarlag í suðausturhorni svæðisins, skar sig frá lagi [2959].

2981 Lítil sletta, mannvistarlag í suðausturhorni svæðisins, skar sig frá lagi [2959].

2985 A 8 Rótað torf yfir gólfum skála A8 undir byggingu A9, hugsanlega sléttun úr veggjum og þaki skálans.

3003 A 8 Niðurgröftur vestan megin í skálanum virðist ekki vera fyrir stoð.

3012 A 8 Niðurgröftur vestan megin í skálanum virðist ekki vera fyrir stoð.

3021 Stoðarhola A 8
Stoðarhola [3021]/ fylling [3029] við suðvesturhorn þess sem eftir er af A8, gæti tilheyrt skálanum, þótt ekki sé hægt að fullyrða það 

vegna rasks.

3058 Hola fyrir þak A 8 Stoðarhola ca. við vesturvegg skála undir gólfi eldra fjóss A3.

3065 Hola fyrir þak A 8 Stoðarhola ca. við vesturvegg skála undir gólfi eldra fjóss A3.

3072 A 9 Niðurgröftur [3072]/ fylling [3083]/[3095]/[3104]/[3112] og [3113] á suðurhluta svæðis.

3083 A 9 Niðurgröftur [3072]/ fylling [3083]/[3095]/[3104]/[3112] og [3113] á suðurhluta svæðis.

3095 A 9 Niðurgröftur [3072]/ fylling [3083]/[3095]/[3104]/[3112] og [3113] á suðurhluta svæðis.

3104 A 9 Niðurgröftur [3072]/ fylling [3083]/[3095]/[3104]/[3112] og [3113] á suðurhluta svæðis.

3113 A 9 Niðurgröftur [3072]/ fylling [3083]/[3095]/[3104]/[3112] og [3113] á suðurhluta svæðis.

3121 A 9 Niðurgröftur [3072]/ fylling [3083]/[3095]/[3104]/[3112] og [3113] á suðurhluta svæðis.

3126 A 9 Niðurgröftur [3134]/ fylling [3126] tengt byggingarstigi A9.

3134 A 9 Niðurgröftur [3134]/ fylling [3126] tengt byggingarstigi A9.

3142 A 9 Niðurgröftur [3142]/ fylling [3153] tengt byggingarstigi A9.

3153 A 9 Niðurgröftur [3142]/ fylling [3153] tengt byggingarstigi A9.

3164 A 9 Niðurgröftur tengdur A9.

3174 A 9 Fylling í dæld í A9.

3185 A 9 Fylling í dæld í A9.

3499 Stoðarhola A 8 Niðurgröftur [3142] sunnarlega í A8, eldaskála (fylling [3153]), hugsanlega stoðarhola.

3506 A 8 Niðurgröftur [3142] sunnarlega í A8, eldaskála (fylling [3153]), hugsanlega stoðarhola.

3514 Hola fyrir þak A 8 #Eytt.

3522 A 8 Stoðarhola ca. við vesturvegg skála undir gólfi eldra fjóss A3.

3532 A 8 Fylling í aflöngum niðurgreftri vestan við A8, gæti tengst stoðarholu í skála.

3542 A 8 Aflangur niðurgröftur gæti tengst stoðarholu í skála A8.

3562 A 8 Pinnahola í stærri niðurgreftri [3532].

3568 A 8 Pinnahola í stærri niðurgreftri [3532].

3589 A 8 Gólflag í skála A8, yngri hluti gólflaga að norðan.

3616 A 8 Gólflag í sunnanverðum skála A8.

3634 A 8 Rótað torf, hugsanlega undan setbekkjum í skála A8.

3635 A 8 Rótað torf meðfram hliðum A8, eldaskála, hugsanlega rótað torf undir setbekkjum.

3650 A 8 Eldstæði, hellulagður langeldur í miðjum skála A8.

3726 A 8 Leifar vesturveggjar skála A8.
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Fylling
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Fylling
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Torfveggur
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Stoðarhola
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Hamar í Hegranesi - Jarðlagaskrá

Númer Túlkun Stutt lýsingTegund Tengist

3734 A 8 Gólf í norðurhluta A8, eldri hluti.

3779 Stoðarhola A 8
Niðurgröftur [3779] vestan við miðju í A8, eldaskála (fylling [3793]), holan er inná gólfi skálans skammt frá langeldi og því ekki í röð 

hugsanlegra stoðarhola meðfram vesturvegg.

3793 A 8
Niðurgröftur [3779] vestan við miðju í A8, eldaskála (fylling [3793]), holan er inná gólfi skálans skammt frá langeldi og því ekki í röð 

hugsanlegra stoðarhola meðfram vesturvegg.

3824 A 8 Móöskulag, hluti af eldra eldstæði norðan við síðasta fasa langeldsins í skála A8.

3838 A 8 Fylling í niðurgröfnum afli í A8, syðri af tveimur samsíða.

3847 A 8

Svart lag með kolum, gjalli og sindurflögum. Fyllti niðurgröft [3952] sem túlkaður var sem afl til eldsmíða, sá norðari af tveimur eins í 

norðurhluta skálans A8. Lagið náði talsvert útfyrir sjálfan niðurgröftinn til suðurs og var um 40x50sm á kant, meðan niðurgröfturinn var 

aðeins um 35x12sm frá austri til vesturs.

3863 A 8 Rótað torflag yfir austanverðum skála A8.

3895 Stoðarhola A 8 Stoðarhola á suðvesturhluta svæðis, var sett í samhengi við A8, en óvíst með tilgang (fylling [3902]).

3902 A 8 Fylling í stoðarholu [3895], tengd A8.

3911 Stoðarhola A 8 Stoðarhola á suðvesturhluta svæðis, var sett í samhengi við A8, en óvíst með tilgang (fylling [3918]).

3918 A 8 Fylling í stoðarholu [3811], tengd A8.

3926 Stoðarhola SA á svæðinu, óvíst hvaða byggingarstigi hún hefur tilheyrt.

3934 Fylling í stoðarholu SA á svæðinu, óvíst hvaða byggingarstigi hún hefur tilheyrt.

3941 Eldstæði/afl A 8 Niðurgrafinn aflangur afl í A8, sá syðri af tveimur samsíða.

3952 Eldstæði/afl A 8
Niðurgrafinn afl, sá norðari af tveimur samsíða og sambærilegum eldstæðum sem virðast hafa verið notuð til við járnsmíði. Fylling [3847].

3970 A 8 Torfblandað lag með mýrarrauða.

3983 A 8 Torfbland, líklega fylling í aflögðu eldstæði í skála A8.

3993 A 8 Fitugt ljóst lag undir torfróti milli gólflaga í skála A8, hugsanlega einnig gólf.

4014 Stoðarhola/pinnahola A 8
Lítil "stoðarhola" eða sver pinnahola aðeins austan við mitt gólf norðan við langeld í A8, eldaskála. Fyllingin samanstóð nær eingöngu af 

kolum.

4020 A 8 Fylling í stoðarholu [4014], tengd A8, samanstóð nær eingöngu af kolum.

4028 Stoðarhola/pinnahola A 8
Lítil "stoðarhola" eða sver pinnahola aðeins vestan við mitt gólf norðan við langeld í A8, eldaskála. Fyllingin samanstóð nær eingöngu af 

kolum.

4039 Pinnahola A 8 Pinnahola 20sm vestan við syðri afl [3941]/[3838] af tveimur í norðurhluta A8, eldaskála. Gæti tengst aflinum.

4047 Pinnahola A 8 Pinnahola 10sm VSV við syðri afl [3941]/[3838] af tveimur í norðurhluta A8, eldaskála. Gæti tengst aflinum.

4058 Pinnahola A 8 Pinnahola 10sm SV við syðri afl [3941]/[3838] af tveimur í norðurhluta A8, eldaskála. Gæti tengst aflinum.

4061 Pinnahola A 8 Pinnahola um 40sm NV við norðari aflinn [3952]/ [3847] í A8, eldaskála.

4067 Pinnahola A 8 Pinnahola um 10sm vestan við norðari aflinn [3952]/ [3847] í A8, eldaskála.

4092 Dæld A 8 Dæld, leifar holu 40sm NNV við norðari aflinn [3952]/ [3847] í A8, eldaskála.

4107 Dæld A 8 Dæld, leifar holu 20sm norðan við norðari aflinn [3952]/ [3847] í A8, eldaskála.

4123 Dæld A 8 Aflöng grunn dæld um 4sm norðan við norðari aflinn [3952]/ [3847] í A8, eldaskála.

4146 Dæld A 8 Kringlótt lítil dæld eða hola norðan við langeld í gólfi  í A8, eldaskála, um 10sm í þvm.

4154 A 8 Fylling í dæld [4146] norðan við langeld í gólfi  í A8, eldaskála.

4162 Dæld A 8 Dæld, hugsanlega far eftir stoð í norðurhluta A8, eldaskála, um 25sm austur af norðari járnsmíðaaflinum.

4170 A 8 Fylling í dæld [4162] í A8, eldaskála.

4179 A 8 Aflangur niðurgröftur við suðvesturenda gólflaga í A8, eldaskála.
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Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Fylling

Fylling

Fylling

Fylling

Fylling

Fylling

Hola/gröf

Skurður

Stoðarhola

Gólf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Rótað torf

Mannvistarlag

Mannvistarlag

Mannvistarlag

Fylling

Fylling
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Númer Túlkun Stutt lýsingTegund Tengist

4196 A 8 Fylling í niðurgreftri [4179] tengt A8, eldaskála.

4213 A 8 Grunn hola, 5sm djúp, sporöskjulaga 6x10sm, suðvestarlega í A8, skála.

4225 A 8 Lítil hola um 7sm í þvm og 7sm djúp, suðvestarlega í A8, skála.

4232 A 8 Fylling í holu [4225].

4243 Hola fyrir þak A 8 Fylling í stoðarholu var tengt skála A8.

4251 8 Fylling í stoðarholu var tengt skála A8.

4288 A 8 Fylling í eldstæði, elsta fasa, í langeldi í skála A8.

4345 Dæld A 8 Dæld í gólfi skála A8, um 40sm austan við syðri aflinn. Dældin er ávöl 5sm djúp, aflöng A-V 16x12sm.

4354 Dæld A 8 Dæld í gólfi skála A8, um 30sm sunnan við svipaða dæld [4345] í A8.

4362 Dæld A 8 Dæld í gólfi skála A8, um 45sm NNA við svipaða dæld [4345] í A8.

4371 Eldstæði A 8
Ferhyrndur niðurgröftur, eldra eldstæði, sunnan við síðasta notkunarskeið langeldsins í A8. Niðurgröfturinn mest 15sm djúpur, ögn 

aflangur 80x50sm N-S.

4403 A 8 Niðurgröftur sunnan við langeld, fullur af kolum og sóti hugsanlega eldra eldstæði.

4412 A 8 Fylling í niðurgreftri sunnan við langeld, kol og sót. Hugsanlega eldra eldstæði.

4422 A 8 Hugsanlegt gólf  í vestanverðum skála A8.

4436
Rótað mannvistarlag undir gólflögum meðfram austurhlið A8, eldaskála frá 11. öld. Lagið gæti tengst byggingu skálans, en hugsanlega 

einnig eldri mannvist á staðnum. Sama og [4437].

4437
Rótað mannvistarlag undir gólflögum meðfram austurhlið A8, eldaskála frá 11. öld. Lagið gæti tengst byggingu skálans, en hugsanlega 

einnig eldri mannvist á staðnum. Sama og [4436].

10711 A 2 Strengjatorf, veggur með 1300 gjósku í torfi.

17058 A 1 Hellulagt gólf og gólfskán í göngum/bæjardyrum A1, eldra byggingarskeið.

Torfveggur
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Fylling

Hola/Gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Hola/gröf

Eldstæði
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Stoðarhola

Fylling

Hola/gröf

Hola/gröf

Fylling
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Tegund Heiti Efni Lengd Breidd Hæð Vigt Fjöldi Brot
Nr. 

Mv.

Teg. 

mannvirkis
Nr. lags Teg. lags

Aldur 

frá ár

Aldur 

til ár
Lýsing

2014 15 1 Munur Sleggja
Bergtegund - 

Steinn. 
17,5 cm 11 cm 8 cm 1765 g 1 A3 Fjós 2105 Rótað torf 1750 1900

Brot úr steinsleggju, u.þ.b. helmingur. Sleggjan virðist hafa 

verið nær hringlaga 17-18sm í þvm. 7sm þykk. Gatið í miðju 

borað beggja vegna frá um 3sm í þvm í miðju en 4sm út við 

brún. Brotið vegur 1765g og sleggjan því væntanlega á bilinu 

3,5-4kg upphaflega.

2014 15 2 Munur Eldtinna
Bergtegund - 

Steinn. 
25 g 1 12 A8

Hugsanlegur 

eldaskáli
3993 Rótað torf 1000 1100

12 brot úr hvítum steini, hugsanlega verið notuð sem 

eldtinna. Brotin eru frá 2x2x1,5sm á kant niður í örsmáar 

flísar.

2014 15 3 Munur Lauf Málmur - Eir. 25 mm 15 mm 2 mm 0,5 g 1 82 Ruslalag 1750 1900

Lítið eir eða koparlauf 1,5x2,5x0,2sm. Lykkja (0,5sm í þvm.) 

er á öðrum enda og brotið úr, niður úr henni örlítið 

mjókkandi bekkur með upphleyptu skrauti á annarri hlið, 

bekkurinn er með spíss á enda en á hvorri hlið eru þrjár litlar 

lykkjur. Bakhlið er slétt.

2014 15 4 Munur Brýnisbrot
Bergtegund - 

Flöguberg. 
7,5 cm 3,5 cm 1,5 cm 54 g 1 82 Ruslalag 1750 1950

Brotið steinbrýni, úr flögubergi af einhverju tagi. Brýnið er 

3,5sm breitt og 1,5sm þykkt í annan endann en mjókkar í 

hinn þar sem brotið er af því og er um 2sm breitt þar en 

viðlíka þykkt.

2014 15 5 Munur Brýnisbrot
Bergtegund - 

Flöguberg. 
50 mm 15 mm 7 mm 12 g 1 82 Ruslalag 1750 1950

Lítið brýnisbrot, jafnt í báða enda um 5sm langt og 

1,5x0,7sm á kant.

2014 15 6 Munur Steinn
Bergtegund - 

Jaspis. 
15 mm 8 mm 6 mm 1 82 Ruslalag 1750 1950

Grænn jaspis, lítið brot með hvössum brúnum.

2014 15 7 Munur Leirkersbrot Brenndur leir. 43 mm 35 mm 5 mm 8 g 1 82 Ruslalag 1750 1950
Leirkersbrot úr gulleitum meðalgrófum og meðalhörðum 

leir, með glerungi á báðum hliðum.

2014 15 8 Munur Leirkersbrot Brenndur leir. 22 mm 13 mm 3 mm 1 g 1 82 Ruslalag 1750 1950
Hvítur, fínkornóttur harður leir, með glærum glerung á 

innbrún en kremlituðum á útbrún.

2014 15 9 Munur Glerbrot Gler. 20 mm 20 mm 5 mm 0,5 g 1 A3 Fjós 1972 Gólf
Blátt glerbrot, með örlitlum loftbólum. Brotið er mest um 

2sm á kant og 0,5sm þykkt.

2014 15 10 Munur Brýnisbrot
Bergtegund - 

Flöguberg. 
85 mm 25 mm 21 mm 97 g 1 82 Ruslalag 1750 1950

Rúmlega 9sm langur brýnisbútur úr flögubergi, brotið af 

öðrum enda, óreglulegt í lögun og greinilega talsvert notað, 

2,5-2sm á kant.

2014 15 11 Munur Krítarpípa Brenndur leir. 37 mm 9 mm 7 mm 2 g 1 82 Ruslalag 1650 1850

Brot úr pípulegg, tæplega 4 sm langt og á bilinu 7-9mm í 

þvm. Skásettar upphleyptar rákir eru beggja vegna, tvær og 

tvær saman og mótaförin eftir endulöngum leggnum skreytt 

með skásettum röndum.

Safnnúmer B1
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Tegund Heiti Efni Lengd Breidd Hæð Vigt Fjöldi Brot
Nr. 

Mv.

Teg. 

mannvirkis
Nr. lags Teg. lags

Aldur 

frá ár

Aldur 

til ár
LýsingSafnnúmer B1

2014 15 12 Munur Textílleifar

Textíll - 

Náttúruleg 

vefjarefni - 

Ullarefni - 

Vaðmál. 

70 cm 55 cm 2 cm 1 g 1 A9 2420 Gólf 1600 1800
Vaðmálsbútur, þéttofinn úr mórauðum grönnum og jöfnum 

þræði.

2014 15 13 Munur Textílleifar

Textíll - 

Náttúruleg 

vefjarefni - 

Ullarefni - 

Vaðmál. 

50 mm 70 mm 2 mm 1 g 1 2 A9 2420 Gólf 1600 1800 Vaðmálsbútur, ójafnir þræðir, þæft og slitið.

2014 15 14 Munur Textílleifar

Textíll - 

Náttúruleg 

vefjarefni - 

Ullarefni - 

Vaðmál. 

75 mm 15 mm 7 mm 2 g 1 A3 Fjós 1191 Ruslalag

Vaðmálsbútur, sýnilega kantur eða brún af einhverju tagi 

sem hefur verið faldað. Þéttofnir mórauðir þræðir, þæft á 

annarri hlið.

2014 15 15 Munur Þráður

Textíll - 

Náttúruleg 

vefjarefni - 

Ullargarn. 

12 cm 0,5 g 1 A10 2905 Móöskulag
Spunninn ullarþráður, tvísamanbrotinn og snúinn til að 

mynda spotta með fjórum þráðum.

2014 15 16 Munur Krítarpípa Brenndur leir. 1 A2 Fjós 1177 Torfveggur 1600 1900
Grannur pípuháls eða leggur um 5mm þykkur með 1,5mm 

gat með hjámiðju. Búturinn er 4sm langur, án skreytis.

2014 15 17 Munur Gjallmoli
Bergtegund - 

Gjall. 
2 A8

Hugsanlegur 

eldaskáli
2237 Eldstæði 1000 1100

Tveir litlir gjallmolar, með ábrenndum jarðvegi (leir) á 

annarri hlið.

2014 15 18 Munur Gjallmoli
Bergtegund - 

Gjall. 
35 mm 20 mm 8 mm 8 g 1 A8

Hugsanlegur 

eldaskáli
3616 Gólf 1000 1100 Lítill gjallmoli, með ábrenndum jarðvegi (leir) á annarri hlið.

2014 15 20 Munur Brýnisbrot
Bergtegund - 

Flöguberg. 
50 mm 12 mm 5 mm 5 g 1 A10 2913

Hugsanlegt 

gólf

Flís úr flögubergi, væntanlega brýni. Gróft og þunnt brot um 

5x1,2sm og 0,5sm þykkt.

2014 15 21 Munur Brýnisbrot
Bergtegund - 

Flöguberg. 
75 mm 22 mm 20 mm 54 g 1 A9 2600 Gólf

Brýnisbrot úr ljósu bergi, gróft og virðist ekki hafa verið 

mikið notað. [F#2822]

2014 15 22 Munur Glerbrot Gler. 29 g 6 A3 Fjós 1972 Gólf

Sex glerbrot úr gólflögum [1972] eldri fjósbyggingar [A3]. 

Brotin eru öll úr íláti af einhverju tagi en passa ekki saman, 5 

græn og 1 glært með sorfnu mynstri af kórónu á annarri 

hlið. Grænubrotin eru án skrauts en eitt þeirra er með matta 

málmáferð á annarri hlið. Loftbólur eru í öllum glerjunum.
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Tegund Heiti Efni Lengd Breidd Hæð Vigt Fjöldi Brot
Nr. 

Mv.
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2014 15 23 Munur Leirker Brenndur leir. 26 mm 21 mm 3 mm 3 g 1 A3 Fjós 1972 Gólf

Lítið brot líklega úr botni á skál eða diski. Hvítur harður 

fínkornóttur leir, glær glerungur á báðum hliðum, 

rauðmálað mynstur að innanverðu.

2014 15 24 Munur Glerbrot Gler. 25 mm 25 mm 4 mm 4 g 1 A3 Fjós 1972 Gólf

Glerbrot fannst í neðsta öskulaginu undir/í gólfi A3, 

c#[1972]. Grænt glerbrot úr íláti af einhverju tagi, smá 

loftbólur í gleri.

2014 15 25 Munur Glerbrot Gler. 11 cm 7,5 cm 4 cm 97 g 1 A1 Gangabær 1150 Gólf
Háls af flösku úr brúnu gleri. Loftbólur í gleri og ábrætt 

skreyti við stút.

2014 15 26 Munur Glerbrot Gler. 59 mm 31 mm 4 mm 34 g 1 82 Ruslalag
Stútur af flösku úr grænu gleri. Blásið gler með loftbólum og 

ábræddu skrauti við stút.

2014 15 27 Munur Glerbrot Gler. 62 mm 66 mm 4 mm 73 g 1 82 Ruslalag

Brot úr flösku, botn og tvær hliðar. Steypt flaska með 

upphleyptum doppum fram- og/eða bakhlið en láréttum 

rákum á skammhlið. Greinilegt far eftir mót á skammhlið. 

Brúnt gler með loftbólum.

2014 15 28 Munur Vaðsteinn
Bergtegund - 

Steinn. 
14 cm 10 cm 7,5 cm 1731 g 1 82 Ruslalag

Sporöskjulaga steinn með óvandaðri gróp nær hringinn eftir 

endilöngum steininum. Grópin er um 5mm djúp og 7mm 

breið örlítið hlykkjótt.

2014 15 29 Munur Leirkersbrot Brenndur leir. 1 82 Ruslalag

Brot úr barmi og eyra. Rauður meðalgrófur, meðalharður 

leir. Glær glerungur að innan og 3-4sm niður á belg að utan. 

Miðað við barminn gæti leirkerið hafa verið með op um 

16sm í þvm. Litlar láréttar riflur eru á útbrún en innbrún 

örlítið bugðótt.

2014 15 30 Munur Glerbrot Gler. 80 g 8 82 Ruslalag

Átta glerbrot, fimm glær rúðubrot 2mm þykk, hálfur 

flöskubotn úr grænu gleri 5-8mm þykkur, brúnt flöskubrot 

m. loftbólum 2mm þykkt og annað rauðbrúnt einnig með 

loftbólum og stimpli eða einskonar innsigli. Á því stendur 

...NGSEN W W

2014 15 31 Munur Jarðfundur
Málmur - 

Járn. 
13,5 cm 4 cm 0,9 cm 66 g 1 82 Ruslalag

Járn, verkfæri af einhverju tagi, skafa eða sporjárn. Járnið er 

13,5sm langt, flatt í annan endann 3x4sm og 2-4mm þykkt, 

aftur úr því gengur tangi sem er mest 13x9mm þykkur en 

mjókkar til endans.

2014 15 32 Munur Jarðfundur
Málmur - 

Járn. 
85 mm 21 mm 10 mm 30 g 1 82 Ruslalag

Rúmlega 8sm langt járn, með lykkju á öðrum enda en 

boginn odd á hinum. Hugsanlega hluti af lítilli löm, s.s. fyrir 

skáp eða glugga. Beygði oddurinn er þá sleginn inn í hurðina 

eða glugga rammann og lítil lykkja/kengur rekinn utan um 

járnið litlu utar.

2014 15 33 Munur Hnappur Málmur - Eir. 14 mm 14 mm 1,5 mm 0,5 g 1 82 Ruslalag
Lítill eir/kopar hnappur, lykkja hefur verið á annarri hlið en 

brotnað hefur útúr henni.
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2014 15 34 Munur Lyfjaglas Gler. 32 mm 32 mm 20 mm 7 g 1 82 Ruslalag
Flöskubrot, líklega úr lyfjaglasi. Grænt gler með loftbólum og 

ójafnar brúnir á stút.

2014 15 35 Munur
Rónagli, 

Hnappur
Málmur - Eir. 17 mm 14 mm 14 mm 4 g 1 82 Ruslalag

Lítill hnappur eða rónagli, með áföstum járnleifum og ull eða 

hrosshári.

2014 15 36 Munur Glerbrot Gler. 34 mm 24 mm 19 mm 14 g 1 A9 2420 Gólf
Glerbrot, úr glasi/vasa með fæti. Loftbólur í gleri og ójöfn 

þykkt, greinilega blásið.

2014 15 37 Munur Glerbrot Gler. 36 mm 23 mm 4 mm 6 g 1 82 Ruslalag
Brot úr flöskustút. Grænt gler með loftbólum og ábræddu 

skrauti.

2014 15 37 Munur Eldtinna
Bergtegund - 

Steinn. 
38 mm 20 mm 8 mm 7 g 1 A8

Hugsanlegur 

eldaskáli
Eldstæði 1000 1100

Tinnusteinn, eldtinna, fundin í eldstæði í byggingu A8, 

meintum eldaskála. Steinninn er dökkgrár og kvarnað úr 

brúnum hans.

2014 15 39 Munur Steinn
Bergtegund - 

Holufylling. 
25 mm 20 mm 12 mm 5 g 1 4232

Fylling í 

pinnaholu

Lítill gulur og hvítur steinn sem molnar úr. Hugsanlega verið 

hafður til skrauts.
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Þjms. Nr. Þjms. Nr. Þjms. Nr.
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2014-15-12 2014-15-26 2014-15-38

Mynd

2014-15-1 2014-15-13 2014-15-27

Mynd Mynd
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Tegund Nr. lags
Aldur 

frá ár

Aldur 

til ár

Nr. 

Mv.
Lýsing Nánari lýsing

2014 15 19 3616 950 1100
Tvö lítil brot af brenndum beinum, úr gólfi [3616] meints eldaskála (A8), sunnan 

langelds.

2014 15 40 3793 1000 1100 A8 Fylling í stoðarholu í byggingu A8, skála. Fleytt sýni, þungi hluti (heavy fraction): 

brennd bein, mögulega brenndur leir, smáræði af kolamulningi.

2014 15 41 Jarðvegur 3793 1000 1100 A8
Fylling í stoðarholu í byggingu A8, skála. Fleytt sýni, létti hluti (light fraction): 

trefjar, kolaagnir, skordýraleifar? Uppmæling: 1AP3804.3793

2014 15 42 Jarðvegur 2244 1000 1100 A8 Sýni úr gólfi [2244] í byggingu A8, skála líklega frá 11. öld. Fleytt sýni, létti hluti 

(light fraction): nær eingöngu kolakurl og salli, smáræði af leir. Mælt inn: 1AP2700.2244

2014 15 43 Jarðvegur 2244 1000 1100 A8
Sýni úr gólflagi [2244]. Leirkögglar, svolítið af kolakurli og smáræði af gjalli, m.a. 

litlar gjallkúlur. Mælt inn: 1PF2700.2244

2014 15 44 Jarðvegur 3838 1000 1100 A8
Fleytt sýni úr kolablandinni fyllingu í afli í norðurhluta byggingar A8, eldaskála. 

Fleytt sýni, þungi hluti (heavy fraction): smáræði af litlum brotum af brenndum 

beinum, gjallkögglar allt að 6x4sm á kant niður í smá mola og litlar kúlur.

2014 15 45 Jarðvegur 3012 1000 1100 A8
Sýni [3769] úr niðurgreftri [3003], fyllingu [3012] meintum eldsmíðaafli að 

vestanverðu í A8, eldaskála. Fleytt sýni, létti hluti (light fraction): uppistaðan 

kolamulningur, smáræði af brenndum beinum og lífrænum leifum.

2014 15 46 Jarðvegur 3012 1000 1100 A8
Sýni [3769] úr niðurgreftri [3003], fyllingu [3012] meintum eldsmíðaafli að 

vestanverðu í A8, eldaskála. Fleytt sýni, þungi hluti (heavy fraction): uppistaðan er 

grár þéttur leir (brenndur?), auk þess gjallmolar og smáræði af sindri.

2014 15 47 Jarðvegur 3838 1000 1100 A8

Sýni úr lagi [3838] tilheyrandi [3734] í norðurhluta byggingar A8, eldaskála. Fleytt, 

létti hluti sýnis (light fraction): samanstendur nær eingöngu af kolamulningi að því 

er virðist.

2014 15 48 Jarðvegur 3926 Fleytt sýni [3940] úr fyllingu [3934] úr stoðarholu [3926] á suðausturhluta svæðis, 

stoðarholan kann að hafa tilheyrt skálabyggingu A8 en það er óljóst.

2014 15 49 Jarðvegur 3934
Fleytt sýni [3940] úr fyllingu [3934] úr stoðarholu [3926] á suðausturhluta svæðis, 

stoðarholan kann að hafa tilheyrt skálabyggingu A8 en það er óljóst. Létti hluti 

sýnis (ligth fraction): kolasalli, leir og lífrænar leifar.

2014 15 50 Jarðvegur 3918
Sýni [3925] úr fyllingu [3918] í stoðarholu [3911]. Fleytt, þungi hluti (heavy 

fraction): samanstendur af 5 litlum kolabrotum.

2014 15 51 Jarðvegur 3918

Sýni [3925] úr fyllingu [3918] í stoðarholu [3911]. Fleytt sýni, létti hluti (light 

fraction): samanstendur af smáræði af litlum kolabrotum og óbrenndum brotum 

af hrís og lífrænum leifum.

Safnnúmer B1
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Tegund Nr. lags
Aldur 

frá ár

Aldur 

til ár

Nr. 

Mv.
Lýsing Nánari lýsingSafnnúmer B1

2014 15 52 Jarðvegur 3902
Sýni [3910] úr fyllingu [3902] í stoðarholu [3895]. Fleytt sýni, létti hluti (light 

fraction): samanstendur að miklu leyti af viðarleifum, smáræði af kolasalla og 

lífrænum trefjum. Ekkert kom í botnsýju (heavy fraction).

2014 15 53 Jarðvegur 4251 1000 1100 A8
Sýni [4261] úr fyllingu [4251] í stoðarholu [4243] í byggingu A8 eldaskála. Fleytt 

sýni, létti hluti (light fraction): samanstendur aðallega af hrís og viðarleifum, 

smáræði af kolum og textílleifum, þráðum og lífrænum trefjum.

2014 15 54 Jarðvegur 4251 1000 1100 A8
Sýni [4261] úr fyllingu [4251] í stoðarholu [4243] í byggingu A8 eldaskála. Fleytt 

sýni, þungi hluti úr botnsýju (heavy fraction): smáræði af kolum, viðarleifum og 

örlitlar flísar af brenndum beinum.

2014 15 55 Kol 2237 1000 1100 A8
Kol úr eldstæði [2237] (eldri langeld) norðan við þann síðasta sem var í notkun í 

byggingu A8, eldaskála.

2014 15 56 Jarðvegur 4020 1000 1100 A8
Kolasýni [4027] úr fyllingu [4020] lítillar stoðarholu [4014], hugsanlega tengd 

setbekkjum í byggingu A8, eldaskála.

2014 15 57 Gjall (sori) 3838 1000 1100 A8

Sýni úr fyllingu [3838] í afli [3941], þeim syðri úr tveimur, í norðurhluta A8, skála. 

Litlar gjallkúlur og stærri gjallkögglar um 3x3sm, annar þeirra með ábrenndum 

leir. Lagið samanstóð að mestu af kolakurli en í því var auk gjallsins smáræði af 

brenndum dýrabeinum og sindurflögum.

2014 15 58 Dýrabein 3838 1000 1100 A8

Sýni úr afli [3838], þeim syðri úr tveimur, í norðurhluta A8, skála. Nokkrar 

brenndar beinflísar voru í laginu en það samanstóð að mestu af kolakurli auk gjalls 

og smáræði af sindurflögum.

2014 15 59 Kol 3838 1000 1100 A8

Sýni úr afli [3838], þeim syðri úr tveimur, í norðurhluta A8, skála. Lagið samanstóð 

að mestu af kolakurli en í því var að auki gjall og smáræði af brenndum 

dýrabeinum og sindurflögum.

2014 15 60 Jarðvegur 3437 1000 1100 A8 Sindur í gólflagi [3437] sýni [3969] tekið austan við afl [3952], norðari aflinn af 

tveimur í norðurhluta byggingar A8, meints eldaskála.

2014 15 61 Jarðvegur 2634 A9
Sýni [2652] úr fyllingu [2634] í stoðarholu [2628], tilheyrandi A9. Smá kolakurl og 

lífrænar leifar af e-u tagi.

2014 15 62 Viður 3522 1000 1100
Sýni [3531] úr fyllingu [3522] í stoðarholu [3514] undir gólfi A3, talið tilheyra 

byggingu A8, skála. Tveir viðarbútar 1x2sm ásamt viðarkurli og lífrænum leifum af 

ýmsu tagi (plöntuleifum og mögulega skordýra).

2014 15 63 Jarðvegur 3824 1000 1100 A8
Sýni [3837] úr botni langelds [3824] í byggingu A8, eldaskála.Smáræði af kolum og 

lífrænum leifum.

2014 15 64 Textíll 3506 1000 1100 A8 Leifar nokkurra ofinna þráða fundust í stoðarholu [3499]/fylling [3506] tengdri 

byggingu A8, eldaskála. Textílleifarnar komu í ljós við blautsigtun á sýni [3513].
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2014 15 65 Jarðvegur 2237 1000 1100 A8 Sýni úr dökku lagi úr botni eldstæðis [2237] í byggingu A8, eldaskála. Blautsigtað, 

1mm möskvi, sýnið samanstendur af kolamulningi, og lífrænum leifum.

2014 15 66 Jarðvegur 2639 A9
Kolasalli og lífrænar leifar, með örlitlu af brenndum beinum.

Sýni [2653] úr fyllingu [2645] í stoðarholu [2639] tengist byggingu 

A9. Blautsigtað með 1mm möskva.

2014 15 67 Kol 3650 1000 1100 A8
Kolasalli úr langeldi í skála, mest úr smáum greinum ásamt smágerðum laufum, 

hugsanlega kolað lyng.

Sýni [3756] úr eldstæði [3650], langeldi, í byggingu A8, eldaskála. 

Blautsigtað með 1mm möskva.

2014 15 68 Jarðvegur 2622 A9
Plöntu- og skordýraleifar, smáræði af kolaögnum og brenndum beinum.

Sýni [2651] úr fyllingu [2622] í stoðarholu [2616] sem sker gólf 

[2600] í byggingu A9.

2014 15 69 Kol 4412 1000 1100 A8 Kolakurl og salli ásamt smáræði af gjalli, úr eldra eldstæði sunnan síðasta langelds 

í skála.

Sýni [4421] úr fyllingu [4412] í eldstæði [4403] (eldri langeld)  

sunnan við síðasta eldstæðið/langeld [3650] í byggingu A8, 

eldaskála.

2014 15 70 Dýrabein 3589 1000 1100 A8 Óbrenndar beinflísar, 3 stk., úr gólfi skála A8, nærri langeldi [3650].
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Hamar í Hegranesi - Gjóskusýni

Þykkt mm Litur Túlkun/greining

1 1-2 Dökkgrá, grænn blær. 1000? Tekið í torfstabba norðan frárennslisskurðar í A-sniði 

skurðar nr. 1. Lag nr. 4 á sniðteikningu. 
1 A 4 101-2266 til 2268

2 0.5-1.5 Dökk Tekið í lagskiptum torfbunka yfir stétt í N-hluta skurðar 

nr. 1 í A-sniði. Lag nr. 10 á sniðteikningu.
1 A 10 101-2269 til 2271

3 2-5 Dökkgrá H-1300?
Meint 1300 in situ nyrst að V í skurði nr. 1 

(appelsínugult merki á mynd).
1 V  101-2272 til 2280

4 5-10 Hvít H-1104 In situ (bleikt merki á mynd). 1 V  101-2272 til 2280

5 1-2 Dökk LNS 940/1000?

Þunn dökk gjóska í torfi, sama gjóska í 3-4 lögum með 

2,5-3sm millibili, það neðsta þeirra er óslitið á rúmlega 

1m kafla líkt og H-1104 og H-1300 sem voru in situ fyrir 

ofan. Undir þessum lögum er að því er virðist hreyfð H3 

með smá koladreif.

1 V 10  101-2272 til 2280

6 Dökk Dökk gjóska í vegg [1232] sem tilheyrir A3. 101-2659 til 2664

7 1-2 Dökkgrá, grænn blær. LNS 1000?
Dökk grænleit gjóska 1-2mm í torfróti [2259] yfir 

eldstæði og gólfi í A8.
101-2784 til 2829

8 1-2 Dökk
Dökk gjóska í uppmokstri (setum) eða undan vegg í 

meintum eldaskála A8 [3634] og [3635]. Gólflög 

skálans koma upp að þessum uppmokstri.

A8 101-2827

9 1-5 Ólífugræn LNL 871+-2?

Ólífugræn gjóska í uppmokstri (setum) eða undan vegg 

í meintum eldaskála A8 [3634] og [3635]. Gólflög 

skálans koma upp að þessum uppmokstri. Þykkari og 

grænleitari en sýni nr. 8.

A8 101-2827

10 1-2 Grænleit 1000?

Grænleit dökk gjóska yfir fjölbreyttum lögum í 

suðurhluta meints eldaskála A8.  Liggur nær óslitin yfir 

fokmold upp að stein, yfir blönduðu lífrænu lagi og yfir 

torfrót. Allstaðar í svipaðri hæð. Í fyrstu talin in situ en 

reyndist við nánari skoðun vera í torfi. Sama og sýni nr. 

11.

A8 101-2944 til 2953

Snið
NR á 

sniðteikn.
NR Staðsetning - lýsing Skurður

Gjóska
Bygg. Ljósmynd
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11 1-2 Grænleit 1000?

Grænleit dökk (1-2mm) þunn  gjóska, 2 sm yfir gólfi 

syðst í meintum eldaskála A8. Sést í sniði í seinni tíma 

niðurgreftri. (Merkt með bláu merki á myndum). Sama 

og sýni nr. 10.

A8 101-2962 til 2972

12 2 Dökk Sendið (etv. ekki gjóska?)

Dökk þunn hugsanleg gjóska, beint ofan á gólflög í 

meintum eldaskála A8. Sést í sniði í seinni tíma 

niðurgreftri í skála. Gæti verið fínn sandur efst í gólfi 

fremur en gjóska. (Merkt með rauðu á myndum).

A8 101-2962 til 2972

13 Dökk
Gjóska neðst yfir steinum í V-sniði í skurði nr. 1.

1 V

14 8-12 Dökk LNL 871+-2? Gjóska í slitrum 8-12mm þykk, undir grænleitri gjósku 

(sýni nr. 10 og 11). (Merkt með rauðu á mynd).
101-2973 til 2978

15 5-10 Dökkgrá H-1300?
Gráleit gjóska í plægðum jarðvegi, liggur ofan við 

plægða H-1104. Í skurði nr. 2.
2 sjá myndir af skurði 2

16 5-8 Svört 1766?
Óhreyfð dökk (svört) gjóska 5-8mm þykk yfir plægðum 

gjóskulögum í skurði nr. 2.
2 sjá myndir af skurði 2

17 1 Svört 940?

Svört (ekki grænleit) örþunn gjóska í sendnum 

gulleitum jarðvegi undir meintum eldaskála A8. 

Gjóskan er 3-4sm undir róti sem er eldra en skálinn, 

hugsanlega hefur aðeins verið grafið niður fyrir því og 

óvíst hve djúpt hefur í raun verið niður á gjóskuna 

A8
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Heiti Dags. Myndefni, stutt lýsing
Jarðlag/ 

samhengi 1

Jarðlag/ 

samhengi 2
Bygging

101-2178 19.5.2014 Opnun svæðis vestan við skurð 1.

101-2179 19.5.2014 Opnun svæðis vestan við skurð 1.

101-2180 19.5.2014 Opnun svæðis vestan við skurð 1.

101-2181 19.5.2014 Opnun svæðis vestan við skurð 1.

101-2182 19.5.2014 Frárennslisskurður .

101-2183 19.5.2014 Frárennslisskurður .

101-2184 19.5.2014 Frárennslisskurður .

101-2185 19.5.2014 Frárennslisskurður .

101-2186 19.5.2014 Frárennslisskurður .

101-2187 19.5.2014 Frárennslisskurður .

101-2188 19.5.2014 Vinnumynd niðurgröftur v. Frárennslisskurðar.

101-2189 19.5.2014 Vinnumynd niðurgröftur v. Frárennslisskurðar.

101-2190 19.5.2014 Vinnumynd niðurgröftur v. Frárennslisskurðar.

101-2191 19.5.2014 Vinnumynd niðurgröftur v. Frárennslisskurðar.

101-2192 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2193 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. Sk 1

101-2194 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2195 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2196 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2197 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2198 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2199 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2200 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2201 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2202 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2203 20.5.2014 Vestursnið í skurði 1. SK 1

101-2204 20.5.2014 Vestur snið í skurði 1 og frárennslisskurður. SK 1

101-2205 20.5.2014 Vestur snið í skurði 1 og frárennslisskurður. SK 1

101-2206 20.5.2014 Vestur snið í skurði 1 og frárennslisskurður. SK 1

101-2207 20.5.2014 Vestur snið í skurði 1 og frárennslisskurður. SK 1

101-2208 20.5.2014 Vestur snið í skurði 1 og frárennslisskurður. SK 1
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Heiti Dags. Myndefni, stutt lýsing
Jarðlag/ 

samhengi 1

Jarðlag/ 

samhengi 2
Bygging

101-2209 20.5.2014 Opnun svæðis austan við skurð.

101-2210 20.5.2014 Opnun svæðis austan við skurð.

101-2211 20.5.2014 Opnun svæðis austan við skurð.

101-2212 20.5.2014 Opnun svæðis austan við skurð + steypa úr fjóshlöðu.

101-2213 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2214 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2215 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2216 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2217 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2218 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2219 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2220 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2221 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2222 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2223 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2224 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2225 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2226 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2227 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2228 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2229 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2230 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2231 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2232 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2233 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2234 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2235 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2236 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2237 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2238 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2239 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1
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Heiti Dags. Myndefni, stutt lýsing
Jarðlag/ 

samhengi 1

Jarðlag/ 

samhengi 2
Bygging

101-2240 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2241 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2242 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2243 20.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2244 20.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags. A1

101-2245 20.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags A1

101-2246 20.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags A1

101-2247 20.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags A1

101-2248 21.5.2014 Niðurgröftur - grá viðaraska í A-sniði og leirkersbrot. Sk 1

101-2249 21.5.2014 Niðurgröftur - grá viðaraska í A-sniði og leirkersbrot. Sk 1

101-2250 21.5.2014 Niðurgröftur - grá viðaraska í A-sniði og leirkersbrot. Sk 1

101-2251 21.5.2014 Niðurgröftur - grá viðaraska í A-sniði og glerbrot neðst í laginu. Sk 1

101-2252 21.5.2014 Niðurgröftur - grá viðaraska í A-sniði og glerbrot neðst í laginu. Sk 1

101-2253 21.5.2014 Vinnumynd. Sk 1

101-2254 21.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2255 21.5.2014 Austursnið í skurði 1. Sk 1

101-2256 21.5.2014 Vinnumynd - yfirlit yfir svæði. A1

101-2257 21.5.2014 Glerbrot í botni skurðar 1 í mykjulagi yfir stétt [05] tilheyrandi  A3. SK 1 A3

101-2258 21.5.2014 Glerbrot í botni skurðar 1 í mykjulagi yfir stétt [05] tilheyrandi  A3. SK 1 A3

101-2259 21.5.2014 3 glerbrot milli hellna í stétt [05] tilheyrandi  A3. SK 1 A3

101-2260 21.5.2014 3 glerbrot milli hellna í stétt [05] tilheyrandi  A3 - horft austur. SK 1 A3

101-2261 21.5.2014 3 glerbrot milli hellna í stétt [05] tilheyrandi  A3 - m. skala og norðurör. SK 1 A3

101-2262 21.5.2014 3 glerbrot milli hellna í stétt [05] tilheyrandi  A3 - m. skala og norðurör. SK 1 A3

101-2263 21.5.2014 3 glerbrot milli hellna í stétt [05] tilheyrandi  A3 - m. skala og norðurör. SK 1 A3

101-2264 21.5.2014 3 glerbrot milli hellna í stétt [05] tilheyrandi  A3 - m. skala og norðurör. SK 1 A3

101-2265 21.5.2014 3 glerbrot milli hellna í stétt [05] tilheyrandi  A3 - m. skala og norðurör. SK 1 A3

3 af 35



Hamar í Hegranesi 2014 - Ljósmyndaskrá

Heiti Dags. Myndefni, stutt lýsing
Jarðlag/ 
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101-2266 21.5.2014 Torfstabbi  (nr. 4 á sniðteikn.) í A-sniði skurðar 1, (gjóskusýni nr. 1). SK 1

101-2267 21.5.2014 Torfstabbi  (nr. 4 á sniðteikn.) í A-sniði skurðar 1, (gjóskusýni nr. 1). SK 1

101-2268 21.5.2014 Torfstabbi  (nr. 4 á sniðteikn.) í A-sniði skurðar 1, (gjóskusýni nr. 1). SK 1

101-2269 21.5.2014 Torfstabbi  (nr. 10 á sniðteikn.) í A-sniði skurðar 1, (gjóskusýni nr. 2). SK 1

101-2270 21.5.2014 Torfstabbi  (nr. 10 á sniðteikn.) í A-sniði skurðar 1, (gjóskusýni nr. 2). SK 1

101-2271 21.5.2014 Torfstabbi  (nr. 10 á sniðteikn.) í A-sniði skurðar 1, (gjóskusýni nr. 2). SK 1

101-2272 21.5.2014 Gamalt torf ofl. nyrst í V-sniði skurðar 1 (gjóskusýni nr. 3-5). SK 1

101-2273 21.5.2014 Gamalt torf ofl. nyrst í V-sniði skurðar 1 (gjóskusýni nr. 3-5). SK 1

101-2274 21.5.2014 Gamalt torf ofl. nyrst í V-sniði skurðar 1 (gjóskusýni nr. 3-5). SK 1

101-2275 21.5.2014 Gamalt torf ofl. nyrst í V-sniði skurðar 1 (gjóskusýni nr. 3-5). SK 1

101-2276 21.5.2014 Gamalt torf ofl. nyrst í V-sniði skurðar 1 (gjóskusýni nr. 3-5). SK 1

101-2277 21.5.2014 Gamalt torf ofl. nyrst í V-sniði skurðar 1 (gjóskusýni nr. 3-5). SK 1

101-2278 21.5.2014 Gamalt torf ofl. nyrst í V-sniði skurðar 1 (gjóskusýni nr. 3-5). SK 1

101-2279 21.5.2014 Gamalt torf ofl. nyrst í V-sniði skurðar 1 (gjóskusýni nr. 3-5). SK 1

101-2280 21.5.2014 Gamalt torf ofl. nyrst í V-sniði skurðar 1 (gjóskusýni nr. 3-5). SK 1

101-2281 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2282 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2283 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2284 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2285 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2286 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2287 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2288 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2289 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2290 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2291 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2292 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2293 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2294 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2295 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2296 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2
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101-2297 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2298 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2299 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2300 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2301 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2302 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2303 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2304 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2305 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2306 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2307 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2308 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2309 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2310 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2311 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2312 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2313 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2314 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2315 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2316 21.5.2014 Prufuskurður nr. 5, liggur A-V, norðvestarlega á svæðinu. Sk 2

101-2317 21.5.2014 Kjarni nr. 1, 2m S-við A-enda á skurði 2 (0-40sm dýpi). Kj 1

101-2318 Eytt.

101-2319 Eytt.

101-2320 21.5.2014 Kjarni nr. 1, 2m S-við A-enda á skurði 2 (40-70sm dýpi). Kj 1

101-2321 21.5.2014 Kjarni nr. 2, 4m S-við A-enda á skurði 2 (0-40sm dýpi). Kj 2

101-2322 21.5.2014 Kjarni nr. 2, 4m S-við A-enda á skurði 2 (40-70sm dýpi). Kj 2

101-2323 21.5.2014 Vinnumynd.

101-2324 21.5.2014 Vinnumynd.

101-2325 21.5.2014 Vinnumynd.

101-2326 21.5.2014 Vinnumynd.

101-2327 21.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags.

5 af 35



Hamar í Hegranesi 2014 - Ljósmyndaskrá

Heiti Dags. Myndefni, stutt lýsing
Jarðlag/ 

samhengi 1

Jarðlag/ 

samhengi 2
Bygging

101-2328 21.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags.

101-2329 21.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags.

101-2330 21.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags.

101-2331 21.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags.

101-2332 21.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags.

101-2333 21.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags.

101-2334 21.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags.

101-2335 21.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags.

101-2336 21.5.2014 Yfirlitsmynd í lok dags.

101-2337 22.5.2014 Stétt [05] í skurði nr. 1. 5 A3

101-2338 22.5.2014 Stétt [05] í skurði nr. 1. 5 A3

101-2339 22.5.2014 Stétt [05] í skurði nr. 1. 5 A3

101-2340 22.5.2014 Stétt [05] í skurði nr. 1. 5 A3

101-2341 22.5.2014 A2 fullt af mykju A-við Sk , búið að moka útúr byggingu. A2

101-2342 22.5.2014 A2 fullt af mykju A-við Sk , búið að moka útúr byggingu. A2

101-2343 22.5.2014 A2 fullt af mykju A-við Sk , búið að moka útúr byggingu. A2

101-2344 22.5.2014 A2 fullt af mykju A-við Sk , búið að moka útúr byggingu. A2

101-2345 22.5.2014 A2 fullt af mykju A-við Sk , búið að moka útúr byggingu. A2

101-2346 22.5.2014 A2 fullt af mykju A-við Sk , búið að moka útúr byggingu. A2

101-2347 22.5.2014 A2 fullt af mykju A-við Sk , búið að moka útúr byggingu. A2

101-2348 22.5.2014 A2 fullt af mykju A-við Sk , búið að moka útúr byggingu. A2

101-2349 22.5.2014 Hleðslur tilheyrandi byggingu [A2] og yfirlit. A2

101-2350 22.5.2014 Hleðslur tilheyrandi byggingu [A2] og yfirlit. A2

101-2351 22.5.2014 Hleðslur tilheyrandi byggingu [A2] og yfirlit. A2

101-2352 22.5.2014 Hleðslur tilheyrandi byggingu [A2] og yfirlit. A2

101-2353 22.5.2014 Hleðslur tilheyrandi byggingu [A2] og yfirlit. A2

101-2354 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2355 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2356 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2357 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2358 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1
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101-2359 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2360 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2361 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2362 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2363 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2364 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2365 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2366 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2367 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2368 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2369 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2370 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2371 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2372 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2373 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2374 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2375 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2376 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2377 22.5.2014 Landslag, horft norður að Ríp.

101-2378 22.5.2014 Landslag, horft norður að Ríp.

101-2379 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2380 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2381 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2382 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2383 22.5.2014 Yfirlitsmynd tekið úr stillans. A1

101-2384 Eytt.

101-2385 Eytt.

101-2386 Eytt.

101-2387 Eytt.

101-2388 22.5.2014
Ljósmynd af teikningu Hróbjarts Jónassonar af bæ [A1] sem var rifinn um 1930 

en talinn að grunni til frá því um 1800.
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101-2389 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2390 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2391 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2392 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2393 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2394 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2395 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2396 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2397 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2398 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2399 22.5.2014 Skurður nr. 3 áður en hann var stækkaður til suðurs. Sk 3

101-2400 22.5.2014 Flöskuháls í "gólfi" A2. A2

101-2401 22.5.2014 Flöskuháls í "gólfi" A2. A2

101-2402 22.5.2014 Flöskuháls í "gólfi" A2. A2

101-2403 22.5.2014 Flöskuháls í "gólfi" A2. A2

101-2404 22.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2405 22.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2406 22.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2407 22.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2408 22.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2409 22.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2410 22.5.2014 Mögulegur inngangur í A1 - móaska neðst. A1

101-2411 22.5.2014 Ruslalög innan byggingar A1. A1

101-2412 22.5.2014 Yfirlitsmynd af norðurhluta svæðis austan Sk 1.

101-2413 22.5.2014 Snið að vestan í skurði 3, plægt 1104 og 1300?

101-2414 22.5.2014 Snið að vestan í skurði 3, plægt 1104 og 1300?

101-2415 22.5.2014 Snið að vestan í skurði 3, plægt 1104 og 1300?

101-2416 22.5.2014 Snið að vestan í skurði 3, plægt 1104 og 1300?

101-2417 22.5.2014 Snið að vestan í skurði 3, plægt 1104 og 1300?

101-2418 22.5.2014 Skurður nr. 3 í vatnslagnaskurði (stækkaður).

101-2419 22.5.2014 Skurður nr. 3 í vatnslagnaskurði (stækkaður).
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101-2420 22.5.2014 Skurður nr. 3 í vatnslagnaskurði (stækkaður).

101-2421 22.5.2014 Borkjarni 3. Kj 3

101-2422 22.5.2014 Borkjarni 3, 0-40 sm dýpi. Kj 3

101-2423 22.5.2014 Borkjarni 3, 40-70 sm dýpi. Kj 3

101-2424 22.5.2014 Torfstabbi austan við skurð 1.

101-2425 22.5.2014 Torfstabbi austan við skurð 1.

101-2426 22.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1. A4

101-2427 22.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1. A4

101-2428 22.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2429 23.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2430 24.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2431 25.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2432 26.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2433 27.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2434 28.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2435 29.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2436 30.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2437 31.5.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2438 1.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4
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101-2439 2.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2440 3.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2441 4.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2442 5.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2443 6.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2444 7.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2445 8.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2446 9.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2447 10.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2448 11.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2449 12.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2450 13.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2451 14.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2452 15.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2453 16.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4
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101-2454 17.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2455 18.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2456 19.6.2014 Efsti hluti gólflaga í byggingu A4 tengt í gamlabænum A1, grafið í reitum. A4

101-2457 23.5.2014 Svæði vestan skurðar grafið.

101-2458 23.5.2014 Svæði vestan skurðar grafið.

101-2459 23.5.2014 Svæði vestan skurðar grafið.

101-2460 23.5.2014 Svæði vestan skurðar grafið.

101-2461 23.5.2014 Gráleitt gólflag.

101-2462 23.5.2014 Gráleitt gólflag.

101-2463 23.5.2014 Gráleitt gólflag.

101-2464 23.5.2014 Gráleitt gólflag.

101-2465 23.5.2014 Gráleitt gólflag.

101-2466 23.5.2014 Loftmynd af gólflagi og svæðinu öllu.

101-2467 23.5.2014 Loftmynd af gólflagi og svæðinu öllu.

101-2468 23.5.2014 Loftmynd af gólflagi og svæðinu öllu.

101-2469 23.5.2014 Loftmynd af gólflagi og svæðinu öllu.

101-2470 23.5.2014 Loftmynd af gólflagi og svæðinu öllu.

101-2471 23.5.2014 Loftmynd af gólflagi og svæðinu öllu.

101-2472 23.5.2014 Loftmynd af gólflagi og svæðinu öllu.

101-2473 23.5.2014 Niðurgröftur fyrir N-vegg A3. A3

101-2474 23.5.2014 Niðurgröftur fyrir N-vegg A3. A3

101-2475 23.5.2014 Niðurgröftur fyrir N-vegg A3. A3

101-2476 23.5.2014 Niðurgröftur fyrir N-vegg A3. A3

101-2477 23.5.2014 Niðurgröftur fyrir N-vegg A3. A3

101-2478 23.5.2014 Niðurgröftur fyrir N-vegg A3. A3

101-2479 26.5.2014 Niðurgröftur fyrir N-vegg A3. A3

101-2483 26.5.2014 Vinnumynd, mokað uppúr  A3. A3

101-2484 26.5.2014 Vinnumynd, mokað uppúr  A3. A3
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101-2485 26.5.2014 Vinnumynd, mokað uppúr  A3. A3

101-2486 26.5.2014 Vinnumynd, mokað uppúr  A3. A3

101-2487 26.5.2014 Vinnumynd, mokað uppúr  A3. A3

101-2488 26.5.2014 Vinnumynd, mokað uppúr  A3. A3

101-2489 26.5.2014 Vinnumynd, mokað uppúr  A3. A3

101-2490 26.5.2014 Vinnumynd, mokað uppúr  A3. A3

101-2491 26.5.2014 Vinnumynd, mokað uppúr  A3. A3

101-2492 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2493 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2494 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2495 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2496 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2497 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2498 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2499 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2500 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2501 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2502 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3

101-2503 26.5.2014
Gólf í  A3. Komið fram a.m.k. að norðan, upphaflega hefur það að líkindum náð 

lengra til suðurs.
A3
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101-2504 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2505 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2506 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2507 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2508 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2509 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2510 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2511 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2512 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2513 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2514 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2515 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2516 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2517 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2518 26.5.2014 Yfirlit af stillans, m. 1m stiku og norðurör. A3

101-2519 Eytt.

101-2520 Eytt.

101-2521 26.5.2014 Borkjarni 4. Kj 4

101-2522 26.5.2014 Borkjarni 4. Kj 4

101-2523 26.5.2014 Borkjarni 4. Kj 4

101-2524 26.5.2014 Borkjarni 4. Kj 4

101-2525 26.5.2014 Borkjarni 4. Kj 4

101-2526 26.5.2014 Borkjarni 4. Kj 4

101-2527 26.5.2014 Skurður í gegnum gólflög í inngangi.

101-2528 26.5.2014 Skurður í gegnum gólflög í inngangi.

101-2529 26.5.2014 Skurður í gegnum gólflög í inngangi.

101-2530 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.

101-2531 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.

101-2532 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.

101-2533 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.

101-2534 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.
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101-2535 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.

101-2536 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.

101-2537 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.

101-2538 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.

101-2539 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.

101-2540 27.5.2014 Hleðslur austan við Sk 1, sunnarlega.

101-2541 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2542 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2543 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2544 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2545 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2546 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2547 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2548 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2549 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2550 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2551 27.5.2014 Eldsprungnir steinar milli gólflaga í gangi.

101-2552 27.5.2014 Vinnumynd.

101-2553 27.5.2014 Göng í torfbæ, A1.

101-2554 27.5.2014 Göng í torfbæ, A1.

101-2555 27.5.2014 Göng í torfbæ, A1.

101-2556 27.5.2014 Göng í torfbæ, A1.

101-2557 27.5.2014 Göng í torfbæ, A1.

101-2558 27.5.2014 Göng í torfbæ, A1.

101-2559 27.5.2014 Göng í torfbæ, A1.

101-2560 27.5.2014 Göng í torfbæ, A1.

101-2561 27.5.2014 Gangur ásamt gólfi og hlöðnum steinum.

101-2562 27.5.2014 Gangur ásamt gólfi og hlöðnum steinum.

101-2563 27.5.2014 Gangur ásamt gólfi og hlöðnum steinum.

101-2564 27.5.2014 Gangur ásamt gólfi og hlöðnum steinum.

101-2565 27.5.2014 Gangur ásamt gólfi og hlöðnum steinum.
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101-2566 27.5.2014 Gangur ásamt gólfi og hlöðnum steinum.

101-2567 27.5.2014 Gangur ásamt gólfi og hlöðnum steinum.

101-2568 27.5.2014 Hleðsla í syðri vegg - nærmynd.

101-2569 27.5.2014 Hleðsla í nyrðri vegg.

101-2570 27.5.2014 Gangur horft til norðurs.

101-2571 27.5.2014 Sniðgröftur í A4, hluta gamla torfbæjar A1, norðan gangna.

101-2572 27.5.2014 Sniðgröftur í A4, hluta gamla torfbæjar A1, norðan gangna.

101-2573 27.5.2014 Sniðgröftur í A4, hluta gamla torfbæjar A1, norðan gangna.

101-2574 27.5.2014 Eytt.

101-2575 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2576 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2577 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2578 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2579 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2580 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2581 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2582 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2583 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2584 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2585 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2586 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2587 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2588 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2589 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2590 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2591 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi, í göngum.

101-2592 27.5.2014 Veggbrot austan skurðar 1 fjarlægt.

101-2593 27.5.2014 Veggbrot austan skurðar 1 fjarlægt.

101-2594 27.5.2014 Veggbrot austan skurðar 1 fjarlægt.

101-2595 27.5.2014 Ummerki eftir eldri göng, hellulögð í A8. A8

101-2596 27.5.2014 Ummerki eftir eldri göng, hellulögð í A8. A8
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101-2597 27.5.2014 Ummerki eftir eldri göng, hellulögð í A8. A8

101-2598 27.5.2014 Ummerki eftir eldri göng, hellulögð í A8. A8

101-2599 27.5.2014 Ummerki eftir eldri göng, hellulögð í A8. A8

101-2600 27.5.2014 Viðarleifar í gólfi.

101-2601 27.5.2014 Veggbrot austan skurðar 1 fjarlægt.

101-2602 27.5.2014 Veggbrot austan skurðar 1 fjarlægt.

101-2603 27.5.2014 Veggbrot austan skurðar 1 fjarlægt.

101-2604 27.5.2014 Veggbrot austan skurðar 1 fjarlægt.

101-2605 27.5.2014 Torflög í A9.

101-2606 27.5.2014 Torflög í A9.

101-2607 27.5.2014 Torflög í A9.

101-2608 27.5.2014 Torflög í A9.

101-2609 27.5.2014 Torflög í A9.

101-2610 27.5.2014 Torflög í A9.

101-2611 27.5.2014 Torflög í A9.

101-2612 27.5.2014 Vinnumynd A9.

101-2613 27.5.2014 Vinnumynd A9.

101-2614 27.5.2014 Keramikbrot í A9  (þjms. 2014-15-29).

101-2615 27.5.2014 Keramikbrot í A9  (þjms. 2014-15-29).

101-2616 27.5.2014 Keramikbrot í A9  (þjms. 2014-15-29).

101-2617 27.5.2014 Keramikbrot í A9  (þjms. 2014-15-29).

101-2618 27.5.2014 Keramikbrot í A9  (þjms. 2014-15-29).

101-2619 27.5.2014 Suðurhluti gólfs A3 kominn fram.

101-2620 27.5.2014 Suðurhluti gólfs A3 kominn fram.

101-2621 27.5.2014 Suðurhluti gólfs A3 kominn fram.

101-2622 27.5.2014 Suðurhluti gólfs A3 kominn fram.

101-2623 27.5.2014 Suðurhluti gólfs A3 kominn fram.

101-2624 27.5.2014 Norður og miðhluti gólfs A3.

101-2625 27.5.2014 Gólf.

101-2626 27.5.2014 Gólf.

101-2627 27.5.2014 Gólf.
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101-2628 27.5.2014 Gólf.

101-2629 27.5.2014 Vinnumynd - yfirlit.

101-2630 27.5.2014 Vinnumynd - yfirlit.

101-2631 27.5.2014 Vinnumynd - yfirlit.

101-2632 27.5.2014 Vinnumynd - yfirlit.

101-2633 28.5.2014 Yfirlit yfir svæði tekið af stillans.

101-2634 28.5.2014 Yfirlit yfir svæði tekið af stillans.

101-2635 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2636 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2637 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2638 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2639 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2640 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2641 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2642 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2643 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2644 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2645 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2646 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2647 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2648 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2649 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2650 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2651 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2652 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2653 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2654 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2655 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2656 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2657 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4

101-2658 28.5.2014 Snið í byggingu A4. A4
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101-2659 28.5.2014 Snið í vegg milli A4  og A3. 1232 A4

101-2660 28.5.2014 Snið í vegg milli A4  og A3. 1232 A4

101-2661 28.5.2014 Snið í vegg milli A4  og A3. 1232 A4

101-2662 28.5.2014 Niðurgrafnir veggir A3, fjarlægðir [1232] og [1244]. 1232 1244 A3

101-2663 28.5.2014 Niðurgrafnir veggir A3, fjarlægðir [1232] og [1244]. 1232 1244 A3

101-2664 28.5.2014 Niðurgrafnir veggir A3, fjarlægðir [1232] og [1244]. 1232 1244 A3

101-2665 28.5.2014 Suðurgafl A3 að mestu fjarlægður, + sleggjubrot sem kom í ljós í eða við vegg. 1244 A3

101-2666 28.5.2014 Suðurgafl A3 að mestu fjarlægður, + sleggjubrot sem kom í ljós í eða við vegg. 1244 A3

101-2667 28.5.2014 Suðurgafl A3 að mestu fjarlægður, + sleggjubrot sem kom í ljós í eða við vegg. 1244 A3

101-2668 28.5.2014 Sleggjubrot sem fannst í A3. A3

101-2669 28.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2670 28.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2671 28.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2672 28.5.2014 Hellulagt gólf í A3, hálfgrafið.

101-2673 28.5.2014 Vinnumynd.

101-2674 28.5.2014 Gólf í A3 hálfgrafið. 1972 A3

101-2675 28.5.2014 Gólf í A3 hálfgrafið. 1972 A3

101-2676 28.5.2014 Gólf í A3 hálfgrafið + glerbrot í gólfi. 1972 A3

101-2677 28.5.2014 Gólf í A3 hálfgrafið + glerbrot í gólfi. 1972 A3

101-2678 28.5.2014 Falleg hnausahleðsla af e-u tagi norðan við A4, óvíst hverju tilheyrir.

101-2679 28.5.2014 Falleg hnausahleðsla af e-u tagi norðan við A4, óvíst hverju tilheyrir.

101-2680 28.5.2014 Falleg hnausahleðsla af e-u tagi norðan við A4, óvíst hverju tilheyrir.

101-2681 28.5.2014 Falleg hnausahleðsla af e-u tagi norðan við A4, óvíst hverju tilheyrir.

101-2682 28.5.2014 Falleg hnausahleðsla af e-u tagi norðan við A4, óvíst hverju tilheyrir.

101-2683 28.5.2014 Falleg hnausahleðsla af e-u tagi norðan við A4, óvíst hverju tilheyrir.

101-2684 28.5.2014
Yfirlit yfir hreinsað svæði að austan eftir að veggir og hleðslur gangabæjar og 

yngri bygginga hafa verið fjarlægðar.
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101-2685 28.5.2014
Yfirlit yfir hreinsað svæði að austan eftir að veggir og hleðslur gangabæjar og 

yngri bygginga hafa verið fjarlægðar.

101-2686 28.5.2014
Yfirlit yfir hreinsað svæði að austan eftir að veggir og hleðslur gangabæjar og 

yngri bygginga hafa verið fjarlægðar.

101-2687 28.5.2014
Yfirlit yfir hreinsað svæði að austan eftir að veggir og hleðslur gangabæjar og 

yngri bygginga hafa verið fjarlægðar.

101-2688 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2689 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2690 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2691 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2692 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2693 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2694 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2695 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2696 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2697 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2698 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2699 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2700 28.5.2014 Yfirlit af stillans, hreinsað svæði, vegghleðslur gangabæjar farnar.

101-2701 28.5.2014 Snið í vesturhlið A8.

101-2702 28.5.2014 Snið í vesturhlið A8.

101-2703 28.5.2014 Snið í vesturhlið A8 og skurður 6.

101-2704 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8.

101-2705 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8.

101-2706 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8.

101-2707 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2708 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2709 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2710 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2711 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2712 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8
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101-2713 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2714 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2715 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2716 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2717 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2718 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2719 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2720 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2721 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2722 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2723 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2724 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2725 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2726 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2727 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2728 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2729 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2730 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2731 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2732 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2733 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2734 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2735 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2736 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2737 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2738 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2739 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2740 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2741 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2742 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2743 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8
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101-2744 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2745 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2746 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2747 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2748 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2749 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2750 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2751 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2752 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2753 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2754 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2755 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2756 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2757 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2758 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2759 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2760 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2761 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2762 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2763 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2764 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2765 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2766 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2767 28.5.2014 Skurður 6  í gegnum A8. A8

101-2768 28.5.2014 Hlóðir sunnan fjóss. A8

101-2769 28.5.2014 Hlóðir sunnan fjóss. A8

101-2770 28.5.2014 Hlóðir sunnan fjóss. A8

101-2771 28.5.2014 Hlóðir sunnan fjóss. A8

101-2772 29.5.2014 Skurður 6 í gegnum byggingu A8. A8

101-2773 29.5.2014 Skurður 6 í gegnum byggingu A8. A8

101-2774 29.5.2014 Skurður 6 í gegnum byggingu A8. A8
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101-2775 29.5.2014 Skurður 6 í gegnum byggingu A8. A8

101-2776 29.5.2014 Skurður 6 í gegnum byggingu A8. A8

101-2777 29.5.2014 Skurður 6 í gegnum byggingu A8. A8

101-2778 29.5.2014 Skurður 6 í gegnum byggingu A8. A8

101-2779 29.5.2014 Gólf - móaska. 2420

101-2780 29.5.2014 Gólf - móaska. 2420

101-2781 29.5.2014 Gólf - móaska. 2420

101-2782 29.5.2014 Gólf - móaska. 2420

101-2783 29.5.2014 Gólf - móaska. 2420

101-2784 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2785 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2786 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2787 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2788 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2789 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2790 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2791 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2792 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2793 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2794 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2795 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2796 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2797 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2798 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2799 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2800 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2801 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2802 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2803 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2804 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2805 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6
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101-2806 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2807 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2808 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2809 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2810 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2811 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2812 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2813 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2814 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2815 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2816 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2817 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2818 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2819 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2820 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2821 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2822 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2823 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2824 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2825 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2826 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2827 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2828 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2829 29.5.2014 Suðursnið í skurði nr. 6. Sk 6

101-2830 29.5.2014 Efra gólf [2244] í byggingu A8. 2244 A8

101-2831 29.5.2014 Efra gólf [2244] í byggingu A8. 2244 A8

101-2832 29.5.2014 Efra gólf [2244] í byggingu A8. 2244 A8

101-2833 29.5.2014 Efra gólf [2244] í byggingu A8. 2244 A8

101-2834 29.5.2014 Snið í bakka NV í A8. A8

101-2835 29.5.2014 Snið í bakka NV í A8. A8

101-2836 29.5.2014 Snið í bakka NV í A8. A8
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101-2837 29.5.2014 Snið í bakka NV í A8. A8

101-2838 29.5.2014 Snið í bakka NV í A8. A8

101-2839 29.5.2014 Snið í bakka NV í A8. A8

101-2840 29.5.2014 Bakki NV í A8 tekinn niður. A8

101-2841 29.5.2014 Bakki NV í A8 tekinn niður. A8

101-2842 29.5.2014 Gólf [2567]. 2567 1600 A9

101-2843 29.5.2014 Gólf [2567]. 2567 1600 A9

101-2844 29.5.2014 Gólf [2567]. 2567 1600 A9

101-2845 29.5.2014 Gólf [2567]. 2567 1600 A9

101-2846 29.5.2014 Gólf [2567]. 2567 1600 A9

101-2847 29.5.2014 Gólf [2567]. 2567 1600 A9

101-2848 29.5.2014 Gólf [2567]. 2567 1600 A9

101-2849 29.5.2014 Gólf [2567]. 2567 1600 A9

101-2850 29.5.2014 Gólf [2567]. 2567 1600 A9

101-2851 29.5.2014 Gólf [2567]. 2567 1600 A9

101-2852 29.5.2014 Yngra gólf [3586] [2244] í A8. 3586 2244 A8

101-2853 29.5.2014 Yngra gólf [3586] [2244] í A8. 3586 2244 A8

101-2854 29.5.2014 Yngra gólf [3586] [2244] í A8. 3586 2244 A8

101-2855 29.5.2014 Eldra gólf í A8. 3734 A8

101-2856 29.5.2014 Eldra gólf í A8. 3734 A8

101-2857 29.5.2014 Eldra gólf í A8. 3734 A8

101-2858 29.5.2014 Eldra gólf í A8. 3734 A8

101-2859 29.5.2014 Pinnaholur post-ex og gólf [2600]. 2600 A9

101-2860 29.5.2014 Pinnaholur post-ex og gólf [2600]. 2600 A9

101-2861 29.5.2014 Pinnaholur post-ex og gólf [2600]. 2600 A9

101-2862 29.5.2014 Yfirlitsmyndir.

101-2863 29.5.2014 Yfirlitsmyndir.

101-2864 29.5.2014 Yfirlitsmyndir.

101-2865 29.5.2014 Yfirlit, skurður 6.

101-2866 29.5.2014 Yfirlit, skurður 6.

101-2867 29.5.2014 Yfirlit, skurður 6.
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101-2868 29.5.2014 Yfirlit, skurður 6.

101-2869 29.5.2014 Yfirlit yfir A9 efstu lög.

101-2870 29.5.2014 Yfirlit yfir A9 efstu lög.

101-2871 29.5.2014 Yfirlit yfir A9 efstu lög.

101-2872 29.5.2014 Yfirlit yfir A9 efstu lög.

101-2873 29.5.2014 Yfirlit yfir A9 efstu lög.

101-2874 29.5.2014 Yfirlit yfir A9 efstu lög.

101-2875 29.5.2014 Yfirlitsmyndir.

101-2876 29.5.2014 Yfirlitsmyndir.

101-2877 29.5.2014 Yfirlitsmyndir.

101-2878 29.5.2014 Yfirlitsmyndir.

101-2879 30.5.2014 Gólf og langeldur í skála ekki fullgrafið. 3650 A8

101-2880 30.5.2014 Gólf og langeldur í skála ekki fullgrafið. 3650 A8

101-2881 30.5.2014 Gólf og langeldur í skála ekki fullgrafið. 3650 A8

101-2882 30.5.2014 Gólf og langeldur í skála ekki fullgrafið. 3650 A8

101-2883 30.5.2014 Gólf og langeldur í skála ekki fullgrafið. 3650 A8

101-2884 30.5.2014 Gólf og langeldur í skála ekki fullgrafið. 3650 A8

101-2886 30.5.2014 Eldstæði í skála A8. 3650 A8

101-2887 30.5.2014 Eldstæði í skála A8. 3650 A8

101-2888 30.5.2014 Eldstæði í skála A8. 3650 A8

101-2889 30.5.2014 Eldstæði í skála A8. 3650 A8

101-2890 30.5.2014 Eldstæði í skála A8. 3650 A8

101-2891 30.5.2014 Eldstæði í skála A8. 3650 A8

101-2892 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2893 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2894 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2895 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2896 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2897 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2898 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2899 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10
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101-2900 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2901 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2902 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2903 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2904 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2905 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2906 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2907 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2908 30.5.2014 Stabbi [2747] og snið í hann. 2447 A10

101-2909 30.5.2014 Móaska [2765] ruslalag. 2765

101-2910 30.5.2014 Móaska [2765] ruslalag. 2765

101-2911 30.5.2014 Rautt lag og eikarspýtur 2790

101-2912 30.5.2014 Stoðarhola syðst í skála A8. 2823 A8

101-2913 30.5.2014 Aflangur niðurgröftur, óljóst hlutverk. 2846

101-2914 30.5.2014 Aflangur niðurgröftur, óljóst hlutverk. 2846

101-2915 30.5.2014 Aflangur niðurgröftur, óljóst hlutverk. 2846

101-2916 30.5.2014 Aflangur niðurgröftur, óljóst hlutverk. 2846

101-2917 30.5.2014 Aflangur niðurgröftur, óljóst hlutverk. 2846

101-2918 30.5.2014 Aflangur niðurgröftur, óljóst hlutverk. 2846

101-2919 30.5.2014 Aflangur niðurgröftur, óljóst hlutverk. 2846

101-2920 Yfirlitsmynd.

101-2921 Yfirlitsmynd.

101-2922 30.5.2014 Stabbi [2747] fjarlægður, lög tilheyrandi A10. 2747 A10

101-2923 30.5.2014 Stabbi [2747] fjarlægður, lög tilheyrandi A10. 2747 A10

101-2924 30.5.2014 Stabbi [2747] fjarlægður, lög tilheyrandi A10. 2747 A10

101-2925 30.5.2014 Stabbi [2747] fjarlægður, lög tilheyrandi A10. 2747 A10

101-2926 30.5.2014 Næst neðsta lag í niðurgreftri.

101-2927 30.5.2014 Næst neðsta lag í niðurgreftri.

101-2928 30.5.2014 Næst neðsta lag í niðurgreftri.

101-2929 30.5.2014 Næst neðsta lag í niðurgreftri.

101-2930 30.5.2014 Snið í gólf byggingar A10. A10
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101-2931 30.5.2014 Snið í gólf byggingar A10. A10

101-2932 30.5.2014 Snið í gólf byggingar A10. A10

101-2933 30.5.2014 Post-ex stoð. 2870

101-2934 30.5.2014 Post-ex stoð. 2870

101-2935 30.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2936 30.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2937 30.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2938 30.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2939 30.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2940 30.5.2014 Yfirlitsmynd.

101-2941 30.5.2014 Yfirlitsmynd af stillans.

101-2942 30.5.2014 Yfirlitsmynd af stillans.

101-2943 30.5.2014 Yfirlitsmynd af stillans.

101-2944 30.5.2014 Yfirlitsmynd af stillans.

101-2945 30.5.2014 Yfirlitsmynd af stillans.

101-2946 30.5.2014 Yfirlitsmynd af stillans.

101-2947 30.5.2014 Vinnumyndir, stoðarholur og Gummi.

101-2948 30.5.2014 Vinnumyndir, stoðarholur og Gummi.

101-2949 30.5.2014 Vinnumyndir, stoðarholur og Gummi.

101-2950 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2951 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2952 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2953 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2954 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2955 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2956 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2957 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2958 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2959 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2960 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2961 2.6.2014 Gjóskusýni.
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101-2962 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2963 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2964 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2965 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2966 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2967 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2968 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2969 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2970 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2971 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2972 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2973 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2974 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2975 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2976 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2977 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2978 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2979 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2980 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2981 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2982 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2983 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2984 2.6.2014 Gjóskusýni.

101-2985 2.6.2014 Steinakraðak, hellur í gólfi, tengt  A3. A3

101-2986 2.6.2014 Steinakraðak, hellur í gólfi, tengt  A3. A3

101-2987 2.6.2014 Steinakraðak, hellur í gólfi, tengt  A3. A3

101-2988 2.6.2014 Steinakraðak, hellur í gólfi, tengt  A3. A3

101-2989 2.6.2014 Steinakraðak, hellur í gólfi, tengt  A3. A3

101-2990 2.6.2014 Steinakraðak, hellur í gólfi, tengt  A3. A3

101-2991 2.6.2014 Steinar hugsanlega í vegghleðslu? A3

101-2992 2.6.2014 Steinar hugsanlega í vegghleðslu? A3
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101-2993 2.6.2014 Steinar hugsanlega í vegghleðslu? A3

101-2994 2.6.2014 Steinar hugsanlega í vegghleðslu? A3

101-2995 2.6.2014 Stoðarhola? Hola í holu.

101-2996 2.6.2014 Stoðarhola? Hola í holu.

101-2997 2.6.2014 Hringlaga niðurgröftur. 3003

101-2998 2.6.2014 Hringlaga niðurgröftur. 3003

101-2999 2.6.2014 Stoðarhola, pre-ex.

101-3000 2.6.2014 Stoðarhola, pre-ex.

101-3001 2.6.2014 Stoðarhola, pre-ex.

101-3002 2.6.2014 Viður, stoð.

101-3003 2.6.2014 Viður, stoð.

101-3004 2.6.2014 Viður, stoð.

101-3005 2.6.2014 Viður, stoð.

101-3006 2.6.2014 Stoðarhola, fyllt með steinum - hleðsla.

101-3007 2.6.2014 Stoðarhola, fyllt með steinum - hleðsla.

101-3008 2.6.2014 Stoðarhola, fyllt með steinum - hleðsla.

101-3009 2.6.2014
Snið í stoðarholu, þar sem sést að græna þunna gjóskan yfir gólfum skálans A8 

er í torfi en ekki in situ.

101-3010 2.6.2014
Snið í stoðarholu, þar sem sést að græna þunna gjóskan yfir gólfum skálans A8 

er í torfi en ekki in situ.

101-3011 2.6.2014 Snið fyrir enda skála A8 að sunnan.

101-3012 2.6.2014 Snið fyrir enda skála A8 að sunnan.

101-3013 2.6.2014 Snið fyrir enda skála A8 að sunnan.

101-3014 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3015 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3016 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3017 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3018 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3019 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3020 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3021 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8
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101-3022 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3023 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3024 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3025 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, hálf hreinsað. A8

101-3026 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3027 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3028 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3029 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3030 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3031 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3032 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3033 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3034 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3035 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3036 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3037 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3038 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3039 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3040 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3041 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3042 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3043 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3044 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3045 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3046 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3047 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3048 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3049 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3050 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3051 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3052 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8
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101-3053 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3054 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3055 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3056 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3057 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3058 2.6.2014 Yfirlitsmynd yfir skála A8, eftir hreinsun. A8

101-3059 3.6.2014 Yfirlitsmynd, meintar stoðarholur að vestan merktar með pappahringjum. A8

101-3060 3.6.2014 Yfirlitsmynd, meintar stoðarholur að vestan merktar með pappahringjum. A8

101-3061 3.6.2014 Yfirlitsmynd, meintar stoðarholur að vestan merktar með pappahringjum. A8

101-3062 3.6.2014 Yfirlitsmynd, meintar stoðarholur að vestan merktar með pappahringjum. A8

101-3063 3.6.2014 Yfirlitsmynd, meintar stoðarholur að vestan merktar með pappahringjum. A8

101-3064 3.6.2014 Yfirlitsmynd, meintar stoðarholur að vestan merktar með pappahringjum. A8

101-3065 3.6.2014
Yfirlitsmynd, meintar stoðarholur að vestan merktar með pappahringjum, 

syðsta stoðarhola færð SA-ar.
A8

101-3066 3.6.2014
Yfirlitsmynd, meintar stoðarholur að vestan merktar með pappahringjum, 

syðsta stoðarhola færð SA-ar.
A8

101-3067 3.6.2014
Yfirlitsmynd, meintar stoðarholur að vestan merktar með pappahringjum, 

syðsta stoðarhola færð SA-ar.
A8

101-3068 3.6.2014 Gólf skálaganga inn í snið að norðan. 3589 A8

101-3069 3.6.2014 Gólf skálaganga inn í snið að norðan. 3589 A8

101-3070 3.6.2014 Gólf [3589] bleika móöskugólfið að norðan fjarlægt. 3589 A8

101-3071 3.6.2014 Gólf [3589] bleika móöskugólfið að norðan fjarlægt. 3589 A8

101-3072 3.6.2014 Gólf [3589] bleika móöskugólfið að norðan fjarlægt. 3589 A8

101-3073 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3074 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

31 af 35



Hamar í Hegranesi 2014 - Ljósmyndaskrá

Heiti Dags. Myndefni, stutt lýsing
Jarðlag/ 

samhengi 1

Jarðlag/ 

samhengi 2
Bygging

101-3075 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3076 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3077 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3078 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3079 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3080 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3081 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3082 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3083 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3084 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3085 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3086 3.6.2014 Kola-, gjall- og sindurfylltar holur norðan eldstæðis í A8. Ógrafið.

101-3087 3.6.2014 Kola-, gjall- og sindurfylltar holur norðan eldstæðis í A8.

101-3088 3.6.2014 Vinnumynd.

101-3089 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3090 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3091 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3092 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3093 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3094 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3095 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3096 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3097 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3098 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3099 3.6.2014 Yfirlit eldstæði næsta fullgrafin í A8.

101-3100 3.6.2014 Yfirlit yfir A8.

101-3101 3.6.2014 Yfirlit yfir A8.

101-3102 3.6.2014 Yfirlit yfir A8.

101-3103 3.6.2014 Yfirlit yfir A8.

101-3104 3.6.2014 Yfirlit yfir A8.

101-3105 3.6.2014 Yfirlit yfir A8.
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101-3106 3.6.2014 Yfirlit yfir A8.

101-3107 3.6.2014 Yfirlit yfir A8.

101-3108 3.6.2014 Yfirlit yfir A8.

101-3109 3.6.2014 Vinnumynd.

101-3110 3.6.2014 Vinnumynd.

101-3111 3.6.2014 Kola-, gjall- og sindurfylltar holur norðan eldstæðis í A8. Grafið.

101-3112 3.6.2014 Kola-, gjall- og sindurfylltar holur norðan eldstæðis í A8. Grafið.

101-3113 3.6.2014 Kola-, gjall- og sindurfylltar holur norðan eldstæðis í A8. Grafið.

101-3114 3.6.2014 Kola-, gjall- og sindurfylltar holur norðan eldstæðis í A8. Grafið.

101-3115 3.6.2014 Eldstæði í skála A8.

101-3116 3.6.2014 Eldstæði í skála A8, yfirlit/vinnumynd.

101-3117 3.6.2014 Eldstæði í skála A8, yfirlit/vinnumynd.

101-3118 3.6.2014 Eldstæði í skála A8, fullgrafið.

101-3119 3.6.2014 Eldstæði í skála A8, fullgrafið.

101-3120 3.6.2014 Eldstæði í skála A8, fullgrafið.

101-3121 3.6.2014 Eldstæði í skála A8, fullgrafið.

101-3122 3.6.2014 Eldstæði í skála A8, fullgrafið.

101-3123 3.6.2014 Eldstæði í skála A8, fullgrafið.

101-3124 3.6.2014 Kola-, gjall- og sindurfylltar holur norðan eldstæðis í A8. Grafið.

101-3125 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3126 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3127 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3128 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3129 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3130 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3131 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3132 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3133 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3134 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3135 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3136 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.
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101-3137 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3138 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3139 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3140 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3141 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3142 3.6.2014 Yfirlit, stoðar og pinnaholur ofl. í skála og tilheyrandi A9 syðst á svæði.

101-3143 4.6.2014 Snið í uppgreftri að norðan. A8

101-3144 4.6.2014 Snið í uppgreftri að norðan. A8

101-3145 4.6.2014 Snið í uppgreftri að norðan. A8

101-3146 4.6.2014 Snið í uppgreftri að norðan. A8

101-3147 4.6.2014 Snið í uppgreftri að norðan. A8

101-3148 4.6.2014 Snið í uppgreftri að norðan. A8

101-3149 4.6.2014 Snið í uppgreftri að norðan. A8

101-3150 4.6.2014 Snið í uppgreftri að norðan. A8

101-3151 4.6.2014 Snið í uppgreftri að norðan. A8

101-3152 4.6.2014 Snið í uppgreftri að norðan. A8

101-3153 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8. A8

101-3154 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8. A8

101-3155 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8. A8

101-3156 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8. A8

101-3157 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8. A8

101-3158 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8. A8

101-3159 4.6.2014 Snið undir byggingu A8. A8

101-3160 4.6.2014 Snið undir byggingu A8.

101-3161 4.6.2014 Snið undir byggingu A8.

101-3162 4.6.2014 Snið undir byggingu A8.

101-3163 4.6.2014 Snið undir byggingu A8.

101-3164 4.6.2014 Snið undir byggingu A8.

101-3165 4.6.2014 Eldstæði í A8. A8

101-3166 4.6.2014 Eldstæði í A8. A8

101-3167 4.6.2014 Eldstæði í A8. A8
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101-3168 4.6.2014 Eldstæði í A8. A8

101-3169 4.6.2014 Eldstæði í A8, yfirlit. A8

101-3170 4.6.2014 Eldstæði í A8, yfirlit. A8

101-3171 4.6.2014 Eldstæði í A8, yfirlit. A8

101-3172 4.6.2014 Eldstæði í A8, yfirlit. A8

101-3173 4.6.2014 Eldstæði í A8, yfirlit. A8

101-3174 4.6.2014 Eldstæði í A8, yfirlit. A8

101-3175 4.6.2014 Eldstæði í A8, yfirlit. A8

101-3176 4.6.2014 Eldstæði í A8, yfirlit. A8

101-3177 4.6.2014 Eldstæði í A8, yfirlit. A8

101-3178 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8.

101-3179 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8.

101-3180 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8.

101-3181 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8.

101-3182 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8.

101-3183 4.6.2014 Yfirlitsmynd yfir A8.
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