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Abstract 
Egilsstadir and Fell Municipal District Heating Utility (HEF) hired Rannveig Þórhallsdóttir,  

archaeologist at the company Sagnabrunnur, to do an archaeological registration on an area, 

Melshorn at Egilsstaðir, Múlaþing in May 2021. This project has the registration nr. 2665. In 

an older archaeological registration one archaeological remain (100 year or older) had been 

registered. The archaeological remain nr. 2665-1 (SM-020-025), Melhornsvað, was positioned 

with Trimble Nomad 5. The Cultural Heritage Agency of Iceland will decide on a sufficient 

preservation of the archaeological remains, according to the Icelandic Heritage Law Nr. 

80/2012. 

Inngangur  
 

Að beiðni Hitaveitu 

Egilsstaða og Fella var 

starfsmaður Sagnabrunns ehf., 

Rannveig Þórhallsdóttir, 

fornleifafræðingur, ráðin til að 

fornleifaskrá línulögn vegna 

gerðar sniðræsis í Múlaþingi. 

Eins og áður segir var unnin 

fornleifaskráning árið 1997 á 

svæðinu, sjá Fornleifaskrá 

Egilsstaða.1 Þar sem sú 

skráning er komin til ára sinna 

uppfyllti hún ekki þær kröfur 

sem Minjastofnun gerir í dag 

til uppmælinga minja og því 

þurfti að vinna nýja skýrslu 

um fornleifar á línulögninni.  

 
1 Guðný Zoëga og Guðrún Kristinsdóttir. „Fornleifaskrá Egilsstaða.“ Safnastofnun Austurlands, 1997, bls. 30-
37 og 52; Ármann Halldórsson, 1974. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, II. bindi, bls. 198-205, Halldór Stefánsson. 
(1970). Fornbýli og eyðibýli í Múlasýslum. Múlaþing V, bls. 181.  

Mynd 1. Línulögnin sem hér er til fornleifaskráningar er sýnd með appelsínugulu. EFLA. 
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Samkvæmt 16. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 skal skráning á fornleifum, húsum og 

mannvirkjum fara fram áður en hafist er handa við plægingu raf-, vatns- og fjarskiptalagna. 

Tilgangur fornleifaskráningarinnar var að kanna skv. þeim lögum heimildir um fornleifar á 

lagnaleiðinni, ásamt því að skoða lagnaleiðina á vettvangi til að meta eins nákvæmlega og unnt 

er hvort fornleifar sjáist á yfirborði eða gætu leynst undir sverði.  

Leið sniðræsis 
Leið línu vegna sniðræsis nær frá hringveginum hjá Miðvangi og Egilsstaðanesi og í vegslóða 

austan við flugvallarsvæðið í átt að Eyvindará, meðfram Eyvindará, norðaustan við Norðurtún 

og þaðan til suðurs, austan við Traðirnar og að Árhvammi, til móts við Einbúablá.  

Fornleifaskráning 
Í lögum um menningarminjar nr. 80/2012 eru allar fornleifar friðaðar og sumar friðlýstar. Þeim 

má enginn, hvorki landeigandi, framkvæmdaaðili né nokkur annar spilla, granda né úr stað 

færa, nema með leyfi Minjastofnunar Íslands (21. gr.). Því eru allar þær fornleifar á 

könnunarsvæðinu sem og annars staðar og eru eldri en 100 ára, friðaðar skv. lögunum. 

Friðlýstum fornleifum fylgir 100 m friðhelgt svæði út frá ystu sýnilegu mörkum þeirra skv. 22. 

gr. Um friðaðar fornleifar er 15 m friðhelgað svæði umleikis samkvæmt sömu grein. Sú hefð 

hefur þó komist á að fara ekki of nálægt fornleifum og taka tillit til eðlis þeirra og þarfa. 

Mynd 2. Sniðræsi meðfram Egilsstaðanesi, þrýstilögn að hreinsivirki og sniðræsi meðfram Eyvindará. EFLA. 
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Þær fornleifaskráningar sem búið er að vinna á svæðinu eru eftirfarandi: 

- Guðný Zoëga og Guðrún Kristinsdóttir. „Fornleifaskrá Egilsstaða.“ Safnastofnun 

Austurlands, 1997.  

- Rannveig Þórhallsdóttir. (2020). „Fornleifaskráning vegna deiliskipulags miðbæjar 

Egilsstaða, Múlaþingi.“ Sagnabrunnur ehf.  

- Rannveig Þórhallsdóttir. (2021). „Fornleifaskráning vegna verndarsvæðis í byggð í 

gamla hverfi Egilsstaða, Múlaþingi.“ Sagnabrunnur ehf. 

Fornleifaskráningin fékk verkefnanúmerið 2665 hjá Minjastofnun. Samkvæmt Fornleifaskrá 

Egilsstaða voru einar fornleifar á svæðinu sem hér er til fornleifaskráningar. Rannveig fór á 

vettvang í góðu vorveðri dagana 11. og 12. maí 2021. Skoðuð voru 15 m mörk línulagnar 

sitthvoru megin við hana og fornleifarnar hnitsettar með Trimble Nomad 5. 

Eins og áður hefur verið greint frá, í fornleifaskráningu á miðbæ Egilsstaða, sýna 

fornleifarannsóknir á kumlum á Fljótsdalshéraði glöggt að búseta var hafin á svæðinu á 10. 

öld2 þó að þéttbýli á Egilsstöðum hafi myndast á síðustu öld. Menn hafa getið sér þess til að 

Egill Síðu-Hallsson hafi búið á Egilsstöðum og jörðin verið við hann kennd, en þó er ekkert í 

fornum ritum sem styður þá sögn.3  

Skráningarsvæði sniðræsis liggur að hluta sunnan við ánna Eyvindará og einnig sunnan við 

bæinn Eyvindará, sem nefndur á nafn víða í Austfirðingasögunum. Í Fljótsdælu er Eyvindará 

sögð „eitthvert bjargmesta land í héraðinu og þokkaland allmikið.“ Eyvindará var í bændaeign 

frá fornu fari en var þó í eigu Skriðuklausturs um tíma fyrr á öldum. Jarðirnar Miðhús og 

Dalhús voru byggðar út úr landi Eyvindarár. Fyrsti þingstaður Eiðahrepps var að Eyvindará frá 

1892 og líklega til 1918. Í Fornleifaskrá Egilsstaða segir að landsvæði Egilsstaða sé nálægt 

innri mörkum landnáms Una danska og hafi þungamiðja fyrstu byggðar á Egilsstöðum verið 

austan við Eyvindará. Í Droplaugarsona sögu, sem talin er rituð um 1220 og greina frá 

 
2 Kristján Eldjárn. (2016). Kuml og haugfé úr heiðnum sið á Íslandi. Þjóðminjasafn Íslands o.fl., bls. 214-242; 
Rannveig Þórhallsdóttir. (2020). Fornleifaskráning vegna deiliskipulags miðbæjar Egilsstaða, Múlaþingi. 
Sagnabrunnur ehf.  
3 Ármann Halldórsson. (1997). „Egilsstaðir í gömlum sögnum“. Egilsstaðabók, frá býli til bæjar. Egilsstöðum, 
bls, 20. 
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atburðum er gerðust um árið 1000, er einnig minnst á bæinn Eyvindará.4 Silfursjóður og fleiri 

minjar frá landnámi hafa fundist að Miðhúsum. Geta má þess að skráning 115 kolagrafa, í um 

250 m fjarlægð frá fundarstað silfursjóðsins að Miðhúsum, hefur vakið upp spurningar um það 

hvort kolavinnsla hafi verið stunduð á svæðinu á 10. öld, 5 en ummerki um járnvinnslu fyrir 

árið 1362 fundust við jarðrask að Miðhúsum árið 1986 - á svipuðum slóðum og Miðhúsasilfrið 

fannst árið 1980.6 

Á fimmta áratug tuttugustu aldar tók þorp að myndast í nágrenni Egilsstaðabýlisins sem fékk 

stöðu kauptúns árið 1947.7 Býlið Egilsstaðir er vestan við skráningarsvæði sniðræsis á 

Egilsstaðanesi. Egilsstaðir voru áður fyrr í Vallahreppi í Suður-Múlasýslu. Á Egilsstaðabýlinu 

hafa fundist ummerki um járnvinnslu. Í Fornleifaskrá Egilsstaða segir að tími járnvinnslu úr 

mýrarrauða hafi að mestu runnið sitt skeið fyrir lok miðalda á fyrri hluta 16. aldar og því megi 

 
4 Guðný Zoëga og Guðrún Kristinsdóttir. „Fornleifaskrá Egilsstaða.“ Safnastofnun Austurlands, 1997, bls. 52. 
5 Rannveig Þórhallsdóttir, Ólafur Örn Pétursson. (2021). Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í Selskógi, 
Múlaþingi. Sagnabrunnur ehf.  
6 Ármann Halldórsson, (1975). Sveitir og jarðir í Múlaþingi, II. bindi, Búnaðarsamband Austurlands, bls. 212; 
Guðný Zoëga og Guðrún Kristinsdóttir. „Fornleifaskrá Egilsstaða.“ Safnastofnun Austurlands, 1997, bls. 18-19; 
Örnefnaskrá Eyvindarár, bls. 5  
7 Hjörleifur Guttormsson. (2018). Upphérað og öræfin suður af.  Ferðafélag Íslands, árbók, bls. 37; Hjörleifur 
Guttormsson. (2008). Úthérað ásamt Borgarfirði eystra, Víkum og Loðmundarfirði.  Ferðafélag Íslands, árbók, 
bls. 37. 

Mynd 3. Loftmynd af skráningarsvæðinu frá 1955, lmi.is. 
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telja að ummerki um járnvinnslu á Egilsstaðabýlinu séu forn. Á Egilsstöðum var þingstaður 

hins forna Vallnahrepps fram yfir 1700. Talið er að frægasti minjastaður í kauptúninu, Gálgás, 

tengist þinghaldi á Egilsstöðum á 16. og 17. öld.8  

Loftmyndir af því svæði sem er hér til fornleifaskráningar voru skoðaðar til að athuga hvort 

hægt væri að greina ummerki um fornleifar. Á mynd 3, loftmynd sem tekin var árið 1955 má 

sjá að engin ummerki um fornleifar á fornleifarskráningarsvæðinu.  

2665-1 (SM-020:025). Melhornsvað. Heimild um vað. Í eldri fornleifaskrá, með tilvísun í 

bls. 5 í örnefnaskrá Eyvindarár, segir: „Undan Fremra-Melshorni er vað yfir Eyvindará. 

Malarnám er á norðurbakka Eyvindarár á móti Melshorni.“ Þar sem Melhornsvað var staðsett 

í eldri fornleifaskrá er nýlegur grjótveggur. Melkornsvað var hnitsett og merkt inn á kort 1.  

 
8 Guðný Zoëga og Guðrún Kristinsdóttir. „Fornleifaskrá Egilsstaða.“ Safnastofnun Austurlands, 1997, bls. 30. 

Nr. Teg. F
j
. 

Hættu
mat 

Hætta Ástand Aldur Friðlý
st? 

Mótvægis
aðgerðir 

Ísnet hnit 

2665-1 
(SM-
020:025) 
 

Heimild 
um 
Melhorn
svað 

1 Framkv
. 

Mikil Horfið 1700-1900 Nei Hnitsett. A: 
715019.62 
N: 
538141.56 

Mynd 4. Minjar SM-020:025. Melshornsvað.  
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Niðurstaða 
Engar friðlýstar fornleifar fundust á skráningarsvæðinu. Samkvæmt eldri fornleifaskráningu 

voru einar fornleifar á svæðinu sem voru hnitsettar (sjá kort 1). Engar aðrar minjar sáust við 

vettvangsskoðun.  

 

 
Kort 1.  Lína sniðræsis sýnd með rauðu og staðsetning minja með rauðum punkti og númeri. 
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