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Forsíðumynd: Birnufell í Fellum. Horft til norðurs. 
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Abstract 
 
Vegagerðin hired Rannveig Þórhallsdóttir, an archaeologist at the company Sagnabrunnur to 

do an archaeological registration of the road to Birnufell in Fell. The project has the registration 

nr. 2700. Five archaeological remain were found within the area. 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 Vegagerðarinnar á Austurlandi var starfsmaður Sagnabrunns ehf., Rannveig 

Þórhallsdóttir, fornleifafræðingur, ráðin til að fornleifaskrá vegstæði hjá Birnufelli í Fellum, 

Múlaþingi. Fulltrúi verkkaupa voru Sveinn Sveinsson og Daði Gils Þorsteinsson. Verkið fékk 

verkefnanúmerið 2700 hjá Minjastofnun.  

Framkvæmdasvæðið 
 
Samkvæmt 16. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 skal skráning á fornleifum, húsum og 

mannvirkjum fara fram á vettvangi vegna skipulagsvinnu og undirbúnings framkvæmda. Þessi 

fornleifaskráning fer því fram til að uppfylla skilyrði 16. gr. laga nr. 80/2012. Tilgangur 

fornleifaskráningarinnar er að kanna skv. þeim lögum heimildir um fornleifar á vegstæðinu, 

ásamt því að skoða vegstæðið á vettvangi til að meta eins nákvæmlega og unnt er hvort 

fornleifar sjáist á yfirborði eða gætu leynst undir sverði. Skoðaðir voru 100 m frá miðlínu vegar 

út frá helgunarsvæðis vegarins.  

Skráningin 
Samkvæmt 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. 
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Þær fornleifaskráningar sem búið er að vinna á svæðinu eru eftirfarandi: 

- Mjöll Snæsdóttir, Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1997). Fornleifaskráning 
í Fellahreppi. Fornleifastofnun Íslands.  

- Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1998). Menningarminjar á Fljótsdalshéraði 
og í Borgarfirði eystra. Svæðisskráning. Fornleifastofnun Íslands. Reykjavík.  

- Rannveig Þórhallsdóttir. (2020). Fornleifaskráning á endurbyggðu vegstæði hjá Ásklifi 
í Fellum, Múlaþingi. Sagnabrunnur ehf.  

 

 

 

Mynd 1. Breytingar á vegstæði hjá Birnufelli merktar inn á loftmynd.  
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Í Sveitir og jarðir í Múlaþingi, Kumli og Haugfé og árbókum Ferðafélags Íslands var að finna 

greinargóðar vísbendingar um fornleifar, sem og við skoðun á túnakortum, jarðabókum og 

örnefnaskrám. 

Rannveig Þórhallsdóttir, starfsmaður Sagnabrunns ehf., fór á vettvang í góðu vorveðri þann  

27.06.2021. Fornleifar voru mældar upp með Trimble Nomad 5.  

Fell 

Samkvæmt Landnámabók námu Össur slagkollur og Ketill Þiðrandi það landsvæði sem 

tilheyrði síðar Fellahreppi. Droplaugarsonar saga er elsta heimild um byggð í Fellum og þar er 

getið um bæi undir Ási, í Ekkjufelli og á Ormarsstöðum. Í Fljótsdæla sögu, sem er talin rituð á 

15. eða 16. öld er einnig getið um Nollarstaði, norðan við Arnheiðarstaði og sunnan við 

Skeggjarstaði og örnefnið Nollarhaugur hefur lifað í túni við Fetalæk utan við Hrafnsgerði. 

Nollar bóndi var kotungur í lýsingu í sögunni. Í Fljótsdæla sögu er einnig getið um 

Hreiðarsstaði utan í Meðalsnesi og átti bóndinn Hreiðar að vera landnámsmaður og vinur 

Mynd 2. Breytingar á vegstæði á milli Birnufells og Setbergs merktar inn á loftmynd.  
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mektamanna í Héraðinu.1 Ekkert þekkt kuml hefur fundist í Fellum, en þó fannst sverðsoddur 

í svokölluðu Fornmannaleiði í landi Egissels um aldamótin 1900 (NM-134:015), þar var lýst 

umbúnaði sem gæti bent til heiðins legsstaðar. Einnig hafa fundist mannabein í dys við 

Víkurhús (beitarhús frá Ekkjufellsseli) og talið er að eyðibýlið Bakkagerði hafi áður verið 

(NM-140:020). Í Fellum eru friðlýstar fornleifar að Ekkjufelli, Ormarsstöðum, Dagverðargerði 

og Vífilsstöðum.2 Þessir minjastaðir eru ekki í námunda við skráningarsvæðið. 

 

Birnufell 

Jarðarinnar er fyrst getið í heimildum frá 30.08.1506, en þá seldi bóndinn Þorvarður Bjarnason 

Skriðuklaustri jörðina.3 Jörðin var fyrrum hjáleiga frá Meðalnesi og hefur verið í sjálfsábúð frá 

því um 1860 og tvíbýli síðan 1932-72.  Samkvæmt eldri fornleifaskráningu er talið að það hafi 

verið byggð að Meðalnesi á 10. öld. Heimildir eru um eftirfarandi minjar í landi Birnufells: 

Hróðnýjarstekkur kallast gamlar rústir sunnan á Stekkás, kenndar við konu sem munnmæli 

segja að þar hafi búið. Ævaforn beitarhús stóðu syðst undir Selási. Þau eru talin hafa verið sel 

fyrr á öldum. Beitarhúsin voru lögð niður árið 1965. Einnig eru heimildir um fornan túngarð 

(NM-145:008) sem sagt er að móti fyrir heima á bæ og á beitarhúsum þegar Sveitir og jarðir 

voru skrifuð. Helgi Hallgrímsson lýsir því svo að forn túngarður sé greinilegur á stuttum kafla 

við Mylluklett og að hann liggi samfelldur frá efri myllunni í NA, út Kvíaklettana. Þar beygir 

hann til A yfir mýrarsund og upp á klettinn hinumegin, sveigir fyrir klettana og liggur svo í 

beina stefnu til SA framhjá Nýjahúsi og yfir Dalinn svokallaða í átt að Brúarsundi þar sem 

garðurinn hverfur. Hann er torfhlaðinn á köflum en grjóthlaðinn þar sem hann liggur yfir 

klappir. 4 Túngarðurinn sést á vettvangi utan við 100 m skoðunarsvæði veglínunnar til vesturs, 

í um 125 m norðan við núverandi íbúðarhús.  Einnig voru víða stekkjartættur og kolagrafir, 

flóðgarður 60 faðmar, áveituskurðir 130 faðmar og kálgarður 50 faðmar frá 1889, þúfnaslétta 

10 faðmar, tvær myllur við bæjarlæk, hins síðari í notkun til 1912.5 Í örnefnaskrá Birnufells 

getur einnig um gamlan kirkjuveg frá Staffelli í Ás, í Staðarsundi, sem er norðan við 

 
1 Íslensk fornrit I, 295-297; Íslensk fornrit XI, bls. 252; Mjöll Snæsdóttir, Orri Vésteinsson og Sædís 
Gunnarsdóttir. (1997). Fornleifaskráning í Fellahreppi. Fornleifastofnun Íslands, bls. 12-15, Örnefnaskrá 
Hrafnsgerði.  
2 Ágúst Ó. Georgsson.(1990). Skrá um friðlýstar fornleifar, bls. 42, Rannveig Þórhallsdóttir, (2020). 
Fornleifaskráning á endurbyggðu vegstæði hjá Ásklif í Fellum, Múlaþingi. Sagnabrunnur ehf. 
3 DI, VIII, 120; Mjöll Snæsdóttir, Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1997). Fornleifaskráning í 
Fellahreppi. Fornleifastofnun Íslands. FS044-97031, bls. 110-121. 
4 Helgi Hallgrímsson. (1993-2000). Náttúru- og menningarminjar í Austfirðingafjórðungi. Vegna skógræktar. 
[Óbirt, varðveitt hjá Skógrækt ríkisins]. 
5 Ármann Halldórsson, 1974. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 400-402; Mjöll Snæsdóttir, Orri 
Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1997). Fornleifaskráning í Fellahreppi. Fornleifastofnun Íslands, bls. 17. 
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Villingaása 6 Á kortasjá Múlaþings má sjá hnitsetningu minja samkvæmt eldri skráningu sem 

hægt er að nota til viðmiðunar.7Fyrrtaldar minjar eru utan fyrirhugaðs námusvæðis. 

Eftirtaldar minjar töldust í nálægð við veglínuna: 

 

2700-1. Bæjarhóll Birnufells. Skráð í eldri fornleifaskráningu sem NM-145:001. Gamli 

bærinn sneri dyrum í suðaustur á hlað, var þrjár burstir; smiðja, skemma með lofti og bæjardyr 

með lofti. Baðstofan var um þrjár rúmlengdir, portbyggð, tvískipt uppi og niðri eldhús og 

máluð stofa inn af. Hjónahús uppi líka málað, reisifjöl. Búið í bænum til 1914, stóð að nokkru 

uppi til 1945. Vatnsleiðsla um 1911, sjálfrennandi í gamla bæinn, en þurfti að dæla í steinhúsið 

og fjósið.8 Samkvæmt eldri fornleifaskráningu var bæjarhóllinn um 40 m SV við þann stað sem 

núverandi íbúðarhús er og um 35 m SV af grafreit. Bæjarhúsin voru rifin og sléttuð og er nú 

tún þar sem gamla bæjarhúsið stóð. Bæjarhóllinn var mældur upp 33 x 28 m, liggur SV-NA. 

Þegar fornleifaskráningin árið 1997 var gerð stóð ein tóft á bæjarhólnum, um 5 m SV af þar 

sem gamla bæjarstæðið var, þ.e. um 4x4 m sem talin var reykkofi, en ekki skráð sem fornleifar.9 

Bæjarhóllinn var mældur upp á vettvangi út frá eldri fornleifaskráningu og túnakorti frá 1919-

1920. Bæjarhóllinn er í um 24 m fjarlægð suðvestan við núverandi íbúðarhús að Birnufelli og 

er strangt til tekið innan helgunarsvæðis 100 metranna frá miðlínu vegar. Lagt er til að gætt 

verði að því að hrófla ekki við bæjarhólnum í framkvæmdum vegna breytinga á veginum hjá 

Birnufelli. 

 

2700-2. Heimild um fjárhús. 10. Skráð í eldri fornleifaskráningu sem NM-145:021.  Fjárhúsin 

stóðu um 20 m neðan heimreiðar, um 70 m NV af íbúðarhúsinu. Húsin voru torf og grjóthlaðin 

og byggð á 20. öld.11 Fjárhúsin sáust ekki á vettvangi en voru hnitsett.  

 

2700-3. Heimild um fjárhús, Klettshús. 12.Skráð í eldri fornleifaskráningu sem NM-145:03. Í 

örnefnaskrá segir að utan og ofan við bæ sé fjárhús sem kallað var Klettshús. Samkvæmt eldri 

fornleifaskráningu voru fjárhúsin um 100 m N af íbúðarhúsi og grafreit, þeim hafði verið rutt  

 
6 Örnefnaskrá Birnufells. 
7 map.is/mulathing/# 
8 Ármann Halldórsson, 1974. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 400-402. 
9 Mjöll Snæsdóttir, Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1997). Fornleifaskráning í Fellahreppi. 
Fornleifastofnun Íslands. FS044-97031, bls. 110-121. 
10 Ármann Halldórsson, 1974. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 400-402. 
11 Mjöll Snæsdóttir, Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1997). Fornleifaskráning í Fellahreppi. 
Fornleifastofnun Íslands. FS044-97031, bls. 110-121. 
12 Ármann Halldórsson, 1974. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 400-402. 
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en engir steinar úr hleðslum sást vegna gróðurs.13 Engin ummerki um fjárhúsin sáust á 

vettvangi en staðsetning þeirra var hnitsett út frá eldri fornleifaskráningu.  

 

2700-4. Heimild um fjárhús, 

Nýjahús. 14Skráð í eldri 

fornleifaskráningu sem NM-

145:04. Í örnefnalýsingu segir 

að beint út af bæ sé fjárhús, 

kallað Nýjahús. Í eldri 

fornleifaskráningu var það 

skráð neðan kletts, á flatlendi, 

um 70 m N af íbúðarhúsi og 

grafreit, uppi á hæð, um 30 m 

ofan heimreiðar. Húsin höfðu 

þá verið rifin og hússtæðið sást ekki fyrir gróðri.15 Þrátt fyrir að tóftirnar væru þaktar háu 

grasi við vettvangsskoðun var hægt að greina útlínur fjárhússins. Nýjahús var mælt upp, stærð 

þess var 15 x 13 m, A-V.  

 

2700-5. Heimagrafreitur.16 Engir 

legsteinar voru sjáanlegir við 

vettvangsskoðun. Í grafreitnum 

standa birkitré sem virðast komin 

til ára sinna. Þar sem heimildir eru 

um búsetu á jörðinni frá 1500 er 

hugsanlegt að grafreiturinn sé 

forn. Því var heimagrafreiturinn 

mældur upp.   

 

 
13 Mjöll Snæsdóttir, Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1997). Fornleifaskráning í Fellahreppi. 
Fornleifastofnun Íslands. FS044-97031, bls. 110-121. 
14 Ármann Halldórsson, 1974. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 400-402. 
15 Mjöll Snæsdóttir, Orri Vésteinsson og Sædís Gunnarsdóttir. (1997). Fornleifaskráning í Fellahreppi. 
Fornleifastofnun Íslands. FS044-97031, bls. 110-121. 
16 Ármann Halldórsson, 1974. Sveitir og jarðir í Múlaþingi, I. bindi, bls. 400-402. 

Mynd 3. Nýjahús. Horft til austurs. 

Mynd 4. Heimagrafreiturinn að Birnufelli. Horft til austurs. 
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Niðurstaða

 
Mynd 5. Yfirlitsmynd yfir fornleifaskráningarsvæðið og skráðar fornleifar á vettvangi að Birnufelli.  

Minnt er á að allar minjar sem eru eldri en 100 ára eru friðaðar og þeim fylgir 15 m 

friðhelgunarsvæði út frá ystu mörkum þeirra. Þegar ekki er hægt að tryggja öryggi fornleifa 

eða þær þarf að fjarlægja vegna fyrirhugaðra framkvæmda þarf að grípa til mótvægisaðgerða. 

Slíkar aðgerðir geta verið allt frá breyttri áætlun um framkvæmdir sem taka tillit til fornleifa 

(1. kostur), nákvæmri GPS staðsetningu og ljósmyndun, að nákvæmri fornleifarannsókn, s.s. 

könnunarskurðum. Þá er tekinn þverskurður í gegnum minjarnar, snið teiknað og ljósmyndað 

og gjóskulaga leitað til að aldursgreina eftir atvikum. Leita þarf leyfis Minjastofnunar Íslands 

í öllum tilfellum og stofnunin ákveður umfangið og setur þá skilmála sem henni kann að þykja 

nauðsynleg. Varast ber að nýta svæðin í kringum fornleifar sem geymslustaði eða brautir fyrir 

vélar og tæki, eða efnisgeymslur af hverju tagi nema að leyfi Minjastofnunar Íslands komi til 

með eða án skilmála sem stofnunin kann að setja.  
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Tafla 1 með niðurstöðu fornleifaskráningarinnar. 

 

 

Í töflu 1 er að finna lista yfir niðurstöðu fornleifaskráningarinnar á breyttu vegstæði hjá 

Birnufelli. Það fundust fimm fornleifar í námunda við framkvæmdasvæðið. Fornleifarnar 

voru staðsettar og mældar upp. Auðvelt ætti að vera að gæta varðveislu þeirra minja sem 

enn sjást á vettvangi við vegaframkvæmdirnar. Það er þó ákvörðun Minjastofnunar Íslands 

með hvaða hætti varðveislu eða frekari rannsóknum skuli vera háttað.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nr. Teg. Fj. Hættuma

t 

Hætta Ástand Aldur Frið

lýst

? 

Mótvægisaðg. ÍSNET hnit 

2700-1 Bæjarhóllinn að 

Birnufelli 

1 Vegagerð Í hættu Greinanlegar 1500-

1900 

Nei Minjar mældar 

upp.  

708301.5 

535797.9 

2700-2 Heimild um 

fjárhús 

1 Vegagerð Í hættu Ekki 

greinanleg 

1800-

1900 

Nei Minjar 

hnitsettar. 

708420.76 

535914,39 

2700-3 Heimild um 

fjárhús, 

Klettshús 

1 Vegagerð Í hættu Ekki 

greinanleg 

1800-

1900 

Nei Minjar 

hnitsettar.  

708317.1 

535946.7 

2700-4 Nýjahús, fjárhús 1 Vegagerð Í hættu Greinanlegar 1900-

1950 

Nei Minjar mældar 

upp.  

708358.5 

535905,6 

2700-5 Heimagrafreitur 1 Vegagerð Í hættu Greinanlegar 1500-

1950 

Nei Minjar mældar 

upp.  

708340.5 

535777.1 
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