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Yfirlitskort. Fundarstaður beinanna í Vaglaskógi er merktur með rauðum hring (Efra kortið er 
hluti af Atlaskorti LÍ, 1:100.000 og neðra kortið er tekið af Google Earth). 

 
Önnur útgáfa. Aukin og endurbætt skýrsla sem kom upphaflega út árið 1996.  
 
Forsíðumynd: Horft til vesturs yfir fundarsvæðið. Beinin lágu þar sem ljósa rauðbrúna 
moldin er fyrir miðri mynd. Til vinstri er vegurinn sem ýtan var að laga. Grafið var frá 
bugðunni á veginum og nokkuð upp fyrir rofabarðið til hægri á myndinni. Engin merki 
fundust um annað rask en eftir jarðýtuna (Ljósm. GÓL Skg 2859). 



Beinafundur í Vaglaskógi, Fnjóskadal 
 

 
Mynd 1. Horft til norðausturs yfir fundarstaðinn. Beinin liggja í rauðbrúnu moldinni fyrir 
miðju. Þarna var grafinn um 5 m langur skurður inn frá rofabarðinu, til þess að kanna hvort 
finna mætti frekari minjaleifar, en hvergi vottaði fyrir mannavist (Ljósm. GÓL Skg 2861). 
 
Miðvikudaginn 18. september 1974 ók undirritaður í Vaglaskóg í Hálshreppi (6604), 
S.- Þingeyjarsýslu. Ferðin var farin að beiðni þjóðminjavarðar til þess að fylgja eftir 
tilkynningu um að mannabein hefðu komið þar í ljós í slóð eftir jarðýtu. Jarðýtan 
hafði verið fengin til að ýta jarðvegi upp í vegarstæði í skóginum snemma um 
sumarið. Beinin höfði hins vegar ekki fundist fyrr en síðar um sumarið. 

Hitti ég skógarvörðinn að máli sem vísaði mér á staðinn og lánaði aðstoðarmann 
við uppgröftinn. Beinin fundust á svæði 210 í skóginum sem er um 265 m suð-
suðaustur af skógarvarðarbústaðnum (Vaglaskógi). 

Beinin lágu flest í yfirborðinu á litlu afmörkuðu svæði við vegarkantinn. Þau 
voru öll úr lagi færð, enda ýtan búin að umróta öllu svæðinu. Grafið var á um 40 m 
löngu svæði meðfram vegarkantinum án þess að fleiri bein fyndust. Jarðvegsþykknun 
á þessum stað virtist hafa verið fremur lítil frá landnámsöld, aðeins um 30 - 40 cm.  
Þegar svæðið umhverfis beinin var hreinsað sást að þar var alls staðar náttúruleg 
jarðlagaskipting. Hvergi sáust merki um að gröf hefði verið tekin þar í flaginu. Ljóst 
var að ýtan hafði víðast farið niður á óhreyfða mold í vegarkantinum. Flest bendir því 
til að það sem eftir var af gröfinni og það sem í henni var hafi lent í uppfyllingu 
vegarins. Þar sem beinin lágu á dreif í yfirborðinu er hugsanlegt að þau hafi borist 
með ýtunni einhvern spöl.  

Beinin sem fundust voru 2 lærleggir, mjaðmagrindarbein auk nokkurra minni 
beina. Engir gripir fundust með beinunum. 
 



 
Mynd 2. Mynd sem sýnir afstöðu beinanna við veginn og gilið í Vaðlaheiðinni í baksýn (Ljósm. 
GÓL Skg 2862). 
 



 
Mynd 3. Nærmynd af beinunum í flaginu þegar hreinsað hafði verið frá beinunum, sem sjást á 
miðri mynd (Ljósm. GÓL Skg 2860). 
 

Ekki er kunnugt um að nokkur hafi verið grafinn í skóginum í mannaminnum. 
Án geislakolsmælinga er ekki hægt að segja til um aldur beinanna og þar sem engir 
gripir fundust heldur með beinunum verður engu slegið föstu um það hér. Þegar haft 
er í huga að fundarstaður beinanna er við veg, rétt hjá krossgötum, um 875 m vestan 
við bæinn Vaglir, verður að telja nokkuð sennilegt að þarna hafi verið fornkuml eða 
dys, sem hafi tilheyrt Vöglum. Þess má einnig geta að nokkru neðar í skóginum er 
staður sem nefnist Kumblaflöt. Var sléttað yfir það svæði þegar hús skógarvarðarins 
var reist. Engin bein fundust þó við þær framkvæmdir. Nafnið Kumblaflöt þarf 
reyndar ekki að tengjast heiðnum kumlum, því að hugsanlega gæti heitið verið kennt 
við heykuml. Í ljósi beinafundarins er samt freistandi að tengja örnefnið við gamalt 
minni um kuml sem verið hafi á þessum slóðum.  

 
Við þennan beinafund er annars litlu að bæta. Jarðýtan hefur afmáð öll 

verksummerki um staðinn, sem hefðu getað veitt einhverjar upplýsingar. Beinin sem 
fundust voru úr neðri hluta líkamans og því er auðvitað ekki óhugsandi að efri hluti 
beinagrindarinnar liggi enn ófundinn í skóginum við veginn, utan við svæðið sem 
rannsakað var. 
 Teknar voru nokkrar ljósmyndir á fundarstað (Skg 2858-2862) og hann merktur 
með X inn á afstöðumynd sem dregin var upp eftir loftmynd. 
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Mynd 4. Yfirlitskort af svæðinu, teiknað eftir lofmynd,  sem sýnir staðinn þar sem beinin 
fundust. Gamla brúin yfir Fnjóská er efst fyrir miðju og þaðan eru sýndir vegarslóðar sem liggja 
að beinunum neðst til hægri. Áhugavert er að sjá örnefnið Kumblaflöt þarna skammt frá 
beinafundinum.  
 



 


