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Fornleifarannsóknir í Gautavík 1979 
(Hreinritun á texta GÓ frá 1979 með nokkrum viðbótum) 
 

1. Aðdragandi 
Í Gautavík, norðanmegin í Berufirði, á Austurlandi, var verslunarstaður á síðari hluta 
miðalda og fram á 16. öld. Þá er talið að verslunarstaðurinn hafi verið fluttur yfir fjörðinn 
að Djúpavogi. Mönnum hefur lengi verið kunnugt um staðinn úr heimildum og í 
Gautavík eru sýnilegar búðatættur til minja um verslunarstaðinn og teiknaði Daniel 
Bruun m.a. kort af búðatóftum þar (1928). 

 
Uppdráttur Daniels Bruuns af rústum í Gautavík sýnir svæði D. 
 
Þann 23. júlí 1979 hófust fyrstu fornleifarannsóknir á rústum hins forna verslunarstaðar í 
Gautavík, sem talin er vera frá miðöldum, og er norðanmegin í Berufirði, á Austurlandi. 
 Rannsóknin, sem stóð yfir í þrjár vikur, var samstarfsverkefni Þjóðminjasafns 
Íslands og Þýsks fornleifafræðings, Dr. Torsteins Capelle, frá háskólanum í Münster, sem 
hafði með sér fimm þýska fornleifafræðinema. Guðmundur Ólafsson, fornleifafræðingur 
á Þjóðminjasafni stjórnaði vettvangsrannsókninni og með honum var Ívar Gissurarson 
fornleifafræðinemi.  
 Úrvinnsla gagna var í höndum þýsku fornleifafræðinganna og birtust niðurstöður 
um rannsóknina í Gautavík í riti Torsten Capelle: Untersuchungen auf dem 
mittelalterlichen handelsplatz Gautavík, Island, árið 1982. 
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Yfirlitskort af Gautavík. Bærinn Gautavík er efst til hægri. Rannsóknarsvæðin eru sýnd 
með rauðum örvum. (GÓ). 
 

Byrjað var á því að leggja út hnitakerfi um Eystribyggð með hjálp áttavita, þannig 
að tölur X-ássins fara hækkandi til norðurs, en tölur Y-ássins fara hækkandi til austurs. 

Dreginn var meginás vestan við Eystribyggð og var hann nefndur Y-500. Settur var 
ímyndaður X-0 punktur á hann langt úti á sjó, þannig að öruggt væri að allar rústir í 
Gautavík lentu innan þessa hnitakerfis og engar tölur yrðu neikvæðar (mínusatölur). 

Fljótlega varð ljóst að í Gautavík voru fleiri rústir, en menn höfðu áður talið. 
Rústasvæðin virtust í fyrstu vera á tveim stöðum, sín hvoru megin við Búðaá, svæði 

A og D.  Stærsta búðasvæðið (A) var austan megin við Búðaá, með allt að 20 tóftum. 
Vegna legu sinnar var það nefnt Austurbyggð. Á eyrinni suður af svæði A voru leifar af 
síðari tíma nausti (B) og leifar af fleiri eldri rústum, líklega naustum, sem sjórinn hafði 
brotið framan af, fundust í flæðarmálinu (C). Þetta svæði var nefnt Suðurbyggð. Vestan 
við Búðaá var önnur rústaþyrping (D), með um 9 tóftum. Var hún nefnd Vestribyggð. 

 

Svæði A

Gautavík 

Svæði B

Gautavík

Svæði D

Svæði C

Búðamelur

Búðaá
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Rústasvæði í Gautavík. A: Austurbyggð, B: Naust, C: Suðurbyggð, D: Vestribyggð. 
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Uppdráttur af minjasvæði A (Eystribyggð). Þar má hugsanlega sjá leifar af um 20 tóftum. 
Lítið naust var þar sem B er á myndinni (ekki teiknað hér). Undir því var eldri tóft sem 
virðist hafa verið lýsisbrennsla. Syðst eru óljósar leifar af tóftum (C) sem eru að mestu 
farnar í sjó. (GÓ). 

 
Þýski hópurinn hafði óskað sérstaklega eftir því að fá að rannsaka Vestribyggð. 

Æskilegt þótti að fá samanburð milli rústasvæðanna og var því eðlilegt að íslenski 
hópurinn tæki fyrir rúst í Eystribyggð. 

Fyrir valinu varð rúst vestarlega í rústaþyrpingu Eystribyggðar og sú sem mótaði 
einna greinilegast fyrir á yfirborði í landslaginu. Eystribyggð er sunnan undir og utan í 
lágum mel sem er í Gautavíkinni miðri, rétt austan við Búðaá. 

Rústasvæðið þar er vel greinilegt á yfirborði jarðar og er að sjá sem margar 
misdjúpar og misstórar lautir. 

Byggðin, eða rústaþyrpingin virðist vera allskipulega reist í röðum, þannig að hvert 
hús virðist hafa staðið við annars hlið. Húsin hafa staðið a.m.k. í fjórum röðum, hvert upp 
af öðru, og að minnsta kosti fimm saman við enda hvers annars. 

Hér verður þó að hafa í huga að Búðaá hefur flætt upp að rústunum vestanverðum 
og sunnanverðum og líklega fært þar á kaf einhverjar tóftir. 

Ef til vill hefur verið samfelldari byggð milli suðurbyggðar og Eystribyggðar, áður 
en landið fór að síga og Búðaá flæddi yfir Suðurbyggð og neðsta hluta Eystribyggðar. 

Það er greinilegt að landið hefur sigið allverulega þarna niður við sjóinn, vegna þess 
að grunnvatnið var hátt yfir neðstu mannvistarleifunum. 
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Langskurðir voru markaðir yfir svæðið frá vestri til austurs, þannig að snið A – B 
skar rúst I og allar aðrar rústir í sömu röð að endilöngu. Hnit punktsins A eru: X-144, Y-
500. Hnit B punkts eru: X-130, Y-530. 

Þverskurðir eru dregnir frá norðri til suðurs þannig að snið C – D nær yfir þvera rúst 
I og einnig hugsanlega rúst fyrir ofan hana og neðan. Hnit C eru: X-147, Y-516. Hnit D 
eru: X-130, Y-505. 

2. Rústasvæði A 
Í þessari skýrslu er fyrst og fremst gerð grein fyrir rannsókn Guðmundar Ólafssonar og 
Ívars Gissurarsonar á rúst 1 á svæði A.  Svæðið var allt mælt upp á yfirborði inn í hið 
staðbundna hnitakerfi.   
    Svo virðist sem að þarna séu sýnilegar um leifar af um 20 tóftum, sem sjást eins 
og litlar lautir í landslaginu. Þegar betur er að gáð eru þessar lautir nokkuð reglulegar, 
sem bendir til þess að ákveðið skipulag hafi viðhaft þegar þær voru reistar. Þær tættur 
sem nú sést móta fyrir á yfirborði virðast liggja í fjórum röðum í brekkunni hver upp af 
annarri, og virðast hafa tekið tillit til hverrar annarrar. Þ.e. að engin sker aðra af. 
 Áin hefur flætt upp að tóftunum að vestan og sunnan, og er hugsanlegt að 
einhverjar tættur hafi horfið undir framburð árinnar. Að austanverðu virðist móta fyrir 
leifum af tveimur tættum (19 og 20), sem sjórinn gæti hafa brotið framan af. 
 Langsnið var lagt yfir rústasvæðið þannig að það lá yfir rústir 1, 3, 7 og 16. 
Þversnið var lagt þannig að það lá yfir tóft 1, 2, og 4. 
 Fyrir ofan tóftir 6, 7 og 15 var svæði sem torf virtist hafa verið rist ofan af, en 
ekki var hægt að greina að þar væri nein tóft undir.   

2.1 Rúst I 
Rúst I er 5,8 x 3,0 m að innanmáli. Veggir eru hlaðnir úr grjóti, a.m.k. í um 70 cm 

hæð. Ef til vill hafa hleðslur verið hærri upphaflega, en um það er erfitt að segja með 
vissu. Þó er nokkuð víst að gaflar hafa verið hlaðnir úr torfi. 

Tvö gólflög fundust í húsinu og voru bæði mjög ógreinileg. Neðra gólfið er frá 
fyrsta notkunarskeiði hússins, fremur þunnt og gráleitt að lit. Efra gólfið er um 20 cm 
ofar, einnig gráleitt, en heldur þykkara og þess vegna greinilegra. 

Uppfyllingin sem myndast hefur á milli gólflaganna er moldarkennd, sennilega áfok 
og eðlileg jarðvegsmyndun. Greinilegar mannvistarleifar eru í þessu millilagi, þó svo að 
eiginleg gólfskán hafi ekki náð að myndast. 

Yfir efra gólfi er svipað mannvistarlag, um 20 cm þykkt, sem ekki er heldur 
eiginleg gólfskán, en sýnir þó að húsið hefur verið í notkun, að minnsta kosti tímabundið, 
eftir að seinna blómaskeiði þess lauk. 

Skráðir munir úr þessari tóft eru 144, aðallega járnnaglar og leirkersbrot, auk brota 
úr skífer, járni, bronsi og blýi. Brot úr sama leirkeri eru yfirleitt skráð á eitt númer. 
 Rúst I er reist á leifum eldri byggðar sem virðist hafa verið jöfnuð út til þess að 
koma hinu nýja húsi fyrir. Sennilega hefur þessi elsta byggð verið á sama stað og haft 
svipaða útbreiðslu og nýja svæðið, en þessar eldri minjar voru ekki rannsakaðar frekar og 
því er ekki hægt að segja meira um þær á þessu stigi. 
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Flatarteikning sem sýnir yngra byggingarskeið tóftarinnar og þversnið og langsnið 

sem sýna afstöðu mannvistar- og jarðlaga. (GÓ). Svörtu rákirnar sem sjást yfir tóftinni 
er”a” gjóska frá1477 í torfi sem hrunið hefur úr veggjum inn í tóftina. 
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2.1.1 Elstu byggðaleifar 
Undir rúst I eru leifar af eldri byggð. Í jarðvegssniðum A-B og C-D sáust 

greinilegar torfur, hleðslugrjót og hreyfður jarðvegur. Allt var með þeim ummerkjum að 
þar væri ekki um heil mannvirki að ræða, heldur veggi og aðrar hleðslur sem jafnaðar 
hefðu verið út. Mannvirki sem staðið höfðu þarna áður og voru ekki beint undir yngri 
rústinni. 

 
Torfurnar úr elstu hleðslunum eru lausar við gosösku, a.m.k. frá því eftir 1362.1 Þar 

á eftir og  það voru hleðslur, aðallega undir austurhluta rústarinnar, og sunnan og neðan 
við hana, koma torfur sem í er gjóska frá  Öræfajökulsgosinu 1362.    

Það bendir til þess að elstu byggingar þarna séu reistar fyrir 1362 og að næsta 
byggingarskeið sé reist eftir 1362. 

 

 
Horft til norðurs yfir rúst 1 að lokinni rannsókn. Veggir hafa verið endurhlaðnir. Þeir 
voru hlaðnir úr þremur til fjórum steinalögum með einfaldri röð af torfi á milli. 
Inngangur er fremst fyrir miðju. Lautin ofan við rústina er tóft 4 á svæðinu. Þannig leit 
rúst 1 einnig út fyrir rannsókn. Efst til vinstri má greinahluta af tóft 5.  GÓ. 

2.1.2 Veggir 
Sennilega er neðri hluti veggjanna í rúst I hlaðinn úr torfi með gjósku frá 1362, allavega 
eins hátt og grjóthleðslurnar ná. Grjóthleðslurnar súa inn í húsið og einhverjir steinar voru 
ofarlega í vesturgafli, þar sem grafið var niður með langskurðinum A-B við veggjarbrún. 
Innri veggjarbrún er hlaðin úr torfi og grjóti en kjarni veggjarins úr torfi og mold. Ytri 
veggjarbrún kemur fyrst í ljós þegar rústirnar í kring verða rannsakaðar.. 

                                                 
1 Sjá greinargerð Guðrúnar Larsen um gjóskulgög á svæðinu í viðauka. 
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Grjótið í innri veggjarbrún er fengið á staðnum og úr fjörunni. Fremur lélegu 
hleðslugrjóti. Flestir steinarnir eru um 20 – 40 cm stórir, en allmargir eru mun stærri. 
Stærstur er hornsteinn í innbrún inngangsins austan megin. Hann er um 60 cm í þvermál. 

Hæð hinna hlöðnu grjótveggja var um 70 cm þegar rústin var grafin fram. Torfur 
sem lagðar höfðu verið á milli steinlaganna voru orðnar að nær engu. Upprunaleg hæð 
veggjanna hefur því verið aðeins meiri. 

 Að jafnaði voru veggirnir hlaðnir úr þremur röðum af grjóti, en þar sem steinarnir 
voru í minna lagi þurfti fjórar raðir til þess að ná jafnri veggjarhæð. Efri hluti veggjanna 
hafið skriðið inn í tóftina, og var miðja langveggjanna mest úr lagi færð. 

Neðsta steinaröðin var hins vegar alveg óhreyfð. Þar lá hver steinn eins og hann var 
settur í upphafi, nema undirstöðusteinn í innganginum vestanmegin. Sá steinn hafði 
skriðið aðeins inn í innganginn. 

2.1.3 Inngangur 
Inngangurinn í húsið er um 1 m á breidd og 2,2 m á lengd. Ekki varð ráðið af 

ummerkjum í innganginum hvar sjálfar dyrnar voru staðsettar, þ.e. við innri- eða ytri- 
veggjarbrún eða inn í miðjum vegg. 

2.1.4 Neðra gólf 
Neðra gólfið á við upprunalega veggi í rúst I og hefur myndast við neðri brún 

neðstu steinaraðar veggjanna. Gólfskánin er víða mjög þunn og ógreinileg. Út með 
veggjum er hún mjög viðarkolablandin en minna um miðbikið, þar sem litur hennar 
verður gráleitur. Í innganginum er þunnt sandlag alveg í gólflaginu, ýmist rétt undir því 
eða rétt yfir því. Einstaka flatar hellur eru dreifðar á gólfinu, aðallega innan við 
innganginn og í honum. Inn af innganginum og þvert yfir húsið er gólfið um 10 – 15 cm 
hærra en gólfið beggja megin við það á um eins meters breiðu svæði og þar er gólfskánin 
ógreinileg. Við vesturgaflinn sveigist gólfið aftur uppávið. 

Engin merki sáust um að eldstæði og ekki var hægt að sjá að eldað hafi verið í 
húsinu, þó að koladreif hefði verið á gólfinu.  

2.1.5 Munir í neðra gólfi 
Fremur lítið fannst á neðra gólfi. Það voru einkum naglar og 8 leirkerabrot.  

2.1.6 Efra gólf 
Efra gólfið var mun greinilegra en hið neðra. Það er að jafnaði um 6 cm þykkt, 

gráleitt að lit og ekki eins blandað viðarkolum og neðra gólfið. 
Sami hryggur, þvert yfir húsið inn af innganginum er á efra gólfi eins og því neðra 

og eru brött greinileg skil þar á milli. Hugsanlega hefur verið þiljaður gangur þvert yfir 
húsið. 

Gólfinu hallar aflíðandi niður á við til austurs og sveigist aftur upp við 
austurgaflinn. 

Á svæði sem er um 1 x 2 m í þvermál inn af inngangi er gjóskulag rétt undir efra 
gólfinu. Það er svo nálægt því að gólfið hlýtur að hafa myndast mjög skömmu eftir að sú 
aska féll. Gjóskan á þessum bletti er ekki í torfi, heldur hefur hún fallið að ofan, eða fokið 
inn um innganginn, að því er virðist á meðan húsið var uppistandandi. Um miðjuna, þar 
sem lagið er þykkst, er það um 6 cm þykkt, en þynnist út til hliðanna. 
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Um 15 múrsteinar fundust á efra gólfi, dreifðir um allt húsið, án þess að um 
skipulega hleðslu væri að ræða. Var helst að sjá að múrsteinarnir hefðu lent á gólfinu 
fyrir tilviljun, eða að þeir séu úr einhverju mannvirki sem hafi verið rifið. Smá 
múrsteinsbrot fundust bæði á efra gólfinu og í jarðveginum fyrir ofan það. 

2.1.6 Munir í efra gólfi 
Það sem annars fannst af munum í efra gólfi, er fyrst og fremst mikið magn 

leirkerabrota og nagla. Tveir önglar og einn lás (mynd) lágu á gólfinu og einnig nokkrir 
blýhlutir, sumir ólögulegir, en aðrir þekkjanlegir, t.d. lítill sessunagli og 6 – 8 byssukúlur. 
Nokkrar byssukúlur fundust einnig í veggjum rústarinnar, um 30 cm undir yfirborði 
jarðvegs. Það bendir til þess að skotum hafi verið hleypt af á staðnum og þau lent í 
veggjunum. 

Það sem er einkennandi fyrir fundina í tóft I, er hvað það eru fáar tegundir muna. 
Um naglana og aðra smáhluti úr járni má segja að þeir geti verið úr innréttingum hússins, 
og því ekki óeðlilegt að finna leifar af þeim þarna. Að öðru leyti eru leirkerabrotin 
yfirgnæfandi hluti fundanna, eða 275 talsins. 

2.1.7 Minjar yfir efra gólfi 
Yfir efra gólfi er um 20 cm þykkt mannvistarlag, sem sýnir að húsið hefur verið í 

einhverri notkun um alllangt skeið, þó að hún hafi ekki verið nægilega mikil til þess að 
það næði að myndast eiginleg gólfskán. Fundnir munir í þessu lagi benda til þess að 
hlutverk hússins hafi verið hið sama og áður. 

Í vesturhlutanum, þar sem gólfið var lægra en í austurhlutanum, er sandblendið lag 
sem hefur fyllt upp þann hæðamismun, sem var á milli vesturhluta og austurhluta 
gólfsins. Þetta lag ber einkenni þess aða hafa myndast sem setlag í vatni og hefur 
jarðvegur þá fokið í vatnið og sokkið þar til botns. Mikið er af svörtum sandi, sem ég tel 
sennilegt að sé  gjóska úr “a”-laginu svonefnda frá 1477 og að hún hafi fokið til úr 
umhverfinu og safnast fyrir á þessum stað, þar sem vatn hefur staðið í rústinni. 

Í þessu setlagi og yfir því fundust bæði leirkerabrot (33) og múrsteinsbrot. Ofan við 
mannvistarlagið er hrun úr veggjum og göflum. Er augljóst að húsið hefur verið komið úr 
notkun og fallið saman á þessum tíma. 

Gaflarnir hafa verið hlaðnir úr torfi, að minnsta kosti um svipað leyti og seinna 
gólfið fer að myndast. Það sést á því að í göflunum, sem hrunið hafa inn í húsið, eru nær 
eingöngu torfur með gjóskulagi frá um 1477, eða “a”-laginu, sem áður var minnst á. 

Eftir að rústin hefur fallið saman hefst eðlileg jarðvegsmyndunað nýju og er mest 
um miðbikið, þar sem lautin var dýpst. Þar hefur jarðvegsmyndunin verið allt að 40 cm, 
en er annars staðar á bilinu 20 – 30 cm. 

Rétt undir grasrótinni er þunnt slitrótt lag sem er afar ógreinilegt yfir rústinni og 
virðist vera slitrótt þar. Hér er e.t.v. um að ræða gjóskulag frá 18. öld. 

2.1.8. Aldur rústar I 
Bráðabirgðaaldursgreining sem byggð er á innbyrðis afstöðu jarðlaga og gjóskulaga 

gefur trúlega nokkuð réttan aldur rústarinnar, þó að sjálfsagt megi gera ráð fyrir einhverju 
fráviki. 
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Mynd af sniði hjá Karlastöðum, skammt frá Gautavík þar sem ljósi hnífurinn til hægri er 
við svart óþekkt gjóskulag. Hnífurinn til vinstri er við “a” lagið frá 1477. Þar undir sést 
ljósa gjóskan frá Öræfajökli 1362. (GÓ). 

 
Í neðstu byggðinni sem er undir rústinni, er hvori að sjá gjóskulagiið frá Öræfajökli 

1362 eða “a”-lagið frá 1477. Þessi lög hafa því sennilega ekki verið fallin þegar neðsta 
byggðin var reist. Hún er því væntanlega eldri en 1362 og má ætla að hún sé frá fyrri 
hluta miðalda. Í þessu lagi fannst leirkersbrot frá 14. öld. 

Rétt fyrir neðan neðra gólf fara að koma í ljós einstaka torfusneplar sem í er gjóska 
frá 1362, sem sýnir að neðra gólfið og þar með rúst I er yngri en 1362. 

Yfir neðra gólfi eru greinilegir torfusneplar með Öræfajökulsgjósku í. Ef til vill er 
það vísbending um að byggingunni hafi ekki verið haldið við, þannig að þakið hafi bilað 
og fallið inn á gólfið. 

Næsta gjóskulag er “a”-lagið sem er undir efra gólfi. Efra gólfið liggur ofan á því 
lagi og má því ætla að efra gólfið myndist á árunum 1490 – 1500. “a”-lagið finnst á 
tveimur stöðum í rústinni. Í fyrsta lagi rétt undir efra gólfi, eins og áður sagði, og í öðru 
lagi í veggjaleifum sem hrunið hafa inn í húsið eftir að það var yfirgefið. 

Niðurstöður þessara athugana verða þær að húsið sé líklega reist á tímabilinu 1380 
– 1400, sé allmikið notað um skeið, en að síðan dragi verulega úr notkun þess, eða að 
hlutverk þess breytist, og að notkunin sé þá e.t.v. árstíðabundin.  

Þá fellur Kötlugjóska í Gautavík. Skömmu síðar virðist hefjast nýtt blómskeið á 
staðnum og húsið er aftur tekið í fulla notkun. Allir veggir eru endurbættir og sennilega 
hækkaðir eitthvað, vegna þess að gólfið er komið um 20 – 30 cm? Upp á veggi hússins. 
Þetta blómaskeið virðist hafa staðið lengur en hið fyrsta, ef dæma má af þykkt gólfskánar. 

Þá dregur aftur úr notkun hússins og virðist húsið þá vera í notkun annað veifið, þar 
til það er endanlega yfirgefið og veggir þess hrynja. Afstaða jarð- og mannvistarlaga 
bendir til þess að það hafi gerst um 1600. 
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3. Rústasvæði B (Naust) 

 
Horft yfir múrsteinahleðslur í mannvirki C þegar búið var að hreinsa burt leifar af ofaná- 
liggjandi nausti og hruni innan úr múrsteinsmannvirkinu. Efst er eins og hringurinn sé 
rofinn og músteinaröð liggi þar út fyrir. 
 
Rústavæði B er fyrst of fremst leifar af litlu nausti eða uppsátri sem sást greinilega á 
yfirborið og virtist ekki vera eldra en frá  18. - 19. öld. Þýski hópurinn mældi það upp og 
gróf hluta þess upp. Undir naustinu kom í ljós afar forvitnilegt mannvirki. Það virtist vera 
tvískipt. Í vestari hluta þess, sem var um 2,5 x 5 m að innanmáli, var gólf. Austari hluti 
hússins var um 20 – 30 cm hærri og þar var upphækkaður pallur byggður úr stórum 
steinum og fyllt upp með sandi. Ofan á þessum palli eða sökkli var hringlaga mannvirki 
úr múrsteinum. Múrsteinarnir mynduðu botn þessa mannvirkis og umhverfis það lágu 
múrsteinar í þremur lögum sem virtust dragast að sér eftir því sem ofar dró. Hrúga af 
múrsteinum innan í mannvirkinu bendir til þess að lögin hafi verið aðeins fleiri og hrunið 
inn í mannvirkið. Leifar af veggjum úr torfi og grjóti virtust vera utan um þetta hringlaga 
mannvirki, sem bendir til þess að það hafi staðið innanhúss í ferhyrndu mannvirki. Fyrir 
framan það var gólf sem lá um 20 – 30 cm neðar en botn múrsteinahleðslunnar. Þar fyrir 
miðju virtist einig vera leifa af einhvers konar rennu sem lá upp að múrsteina 
mannvirkinu. Múrsteinamannvirkið er líklega frá síðari hluta 15. aldar. Það var aðeins 
rannsakað að hluta og væri full ástæða að rannsaka þetta einstæða mannvirki að fullu. 
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Mynd sem sýndir nokkrar gerðir katla sem notaðir voru til að bræða hvalspik. Úr riti Du 
Restes ,,Historie des peches, des découvertes des établissements des Hollandais les mers 
du nord”. An IX de la République. Bibliotèque Nationale. Vakin er athygli á að katlarnir 
dragast að sér upp og neðst til hægri sést renna sem lýsið rennur eftir út úr katlinum.2 
 

Torsten Capelle hefur leitt að því líkum að þarna hafi verið reykhús. Eldað hafi 
verið í fremri hluta hússins og reykurinn leiddur inn í múrsteinsmannvirkið, þar sem 
fiskur var kaldreyktur.3 Ekki er þó loku fyrir það skotið að þarna hafi staðið ketill í húsi 
til þess að bræða lýsi. Svipar útlit múrsteinamannvirkisins nokkuð til teikninga af slíkum 
kötlum og notaðir voru til þess að bræða hvalspik á 18. öld.  

 
Lausleg snið- og flatarskissa af 
mannvirkinu eins og það gæti hafa litið 
út. Það er tvískipt, með koladreif á 
fremra gólfi. Innri hluti er byggður upp 
af stórum steinum og þar ofan á er 
múrsteinamannvirkið. Frá því gæti hafa 
legið renna eftir miðju gólfi. Lítið sáfar 
var framarlega til vinstri.  
Yngra mannvirki, líklega naust, sem 
hefur verið reist ofan í fremri hluta 
tóftarinar, er sýnt með daufum lit. (GÓ). 

                                                 
2 J. Cousteau 1987:277. 
3 Sjá nánari lýsingu í riti T. Capelle 1982:38-60. 
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Flatarteikning af tóft B. Múrsteinshringur er að byrja að koma fram við enda yngra 
mannvirkis. T.Capelle. 
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4. Rústasvæði C 

 
Myndin sýnir leifar af veggjahleðslum í fjöruborðinu. Þarna fundust leirkerabrot og 
músteinar. (GÓ). 
  
Svæði C var syðst í fjöruborðinu. Þarna virðast hafa verið 3 – 4 samliggjandi tóftir, 
hugsanlega naust. Það eina sem eftir er af þeim er norðurgaflinn. Tekinn var 
könnunarskurður gegn um gaflveggina og svæðið mælt upp. Sjá nánari lýsingu í riti 
Torstens Capelle 1982:33-38. 

 
Flatarteikning T. Capelle af tóftaleifum C við sjávarborðið. 
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5. Rústasvæði D 
Svæði D (Vestribyggð) er rústaþyrping um 8 – 10 tófta sem liggur niður við sjóinn, 
austan undir Búðamel. Svæðið var mælt upp og könnunarhola grafin í tóft I (W1). 
Hægt var að slá föstu að rústirnar höfðu verið yfirgefnar alllöngu fyrir gosið frá 1477. Sjá 
nánari frásögn í riti Torstens Capelle 1982:30-33. 

 
Flatarteikning og snið A – B eftir T. Capelle af svæði D. 
 
Þess má geta að hætta varð rannsókn í tóftunum vegna grunnvatns sem leitaði upp, og að 
athuganir við sjóinn niður af tóftunum bentu til þess að þar væru gömul yfirborðslög 
undir núverandi yfirborði sjávar. Þetta var ekki rannsakað nánar, en gæti verið vísbending 
um að þarna hefði átt sér stað nokkurt landsig frá því að Gautavík var í notkun á 
miðöldum. 
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7. Viðaukar 

7.1 Preliminary report on the historical tephra layer at Gautavík, 
East Iceland. Guðrún Larsen 
 
 
Introduction 

The archaeological site at Gautavík, Berufjörður, was visited on August 15 and 16, 
at the request of Mr. Ólafsson, curator of the National Museum of Iceland. The purpose 
of the visit was to assist with the identification of the tephra (volanic ash) layers found at 
the Gautavík site. 

The preliminary report concerns the two youngest tephra layers found at the 
Gautavík site. 

The younger of the two tephra layers is a thin black layer, found in the soil above 
the ruins excavated during the summer of 1979. It was apparently deposited after the site 
was abandoned an is, therefore, younger than the ruins. It has not been identified before. 

The older of the two tephra layers is the layer “a”, dark coloured, fine grained and 
relatively thick, found in turf walls in the ruins excavated at Gautavík. This tephra layer 
was first described by Thorarinsson (1958). It is found in North- and East-Iceland and 
was produced by an eruption in Vatnajökull, very likely in the year1477 (Thorarinsson 
1958, pp. 50-56). 

Besides these two layers, a yellow-white tephra layer from the eruption of 
Öræfajökull in 1362 (Thorarinsson 1958) is found at the Gautavík site. 

 
Purpose 

The purpose of this study is twofold.  
1) To identify the younger black tephra layer by using the chemical composition of 

the tephra to find from wich volcano it hadbeen erupted. By checking old, written 
accounts about eruptions from that volcano it should be possible to find wich eruption 
caused tephra fall in the Gautavík area.  

2) To check the chemical composition of the layer “a” at Gautavík in order to be 
certain that it is the layer “a” described by Thorarinsson (1958). 

 
Results 

1) The sample analyzed was collected from the Bootshaus, W Abschnitt, Horizon T-
0,30 
The chemical composition of the younger black tephra layer indicates that it came 
from the volcano Katla in South Iceland. According to contemporary accounts of 
the Katla eruptions in the years 1625 and 1755, respectively, the volcanic ash was 
mostly carried toward E and ENE by strong westerly winds (Safn til sögu Íslands 
IV, pp. 201 – 215; 235-251). 
 The contemporary accounts of the 1755-eruption refer directkly to “ash-
fall” caused by this eruption in Djúpivogur, which llies on the south side of 
Berufjörður, opposite Gautavík. 
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 The contemporary accounts of the 1625-eruption mention that the tephra 
(ash) from that eruption reached Hornafjörður, which lies some 60 km to the  SW 
of Djúpivogur. 
 With these accounts in mind, and since only one Katla layer is found in 
the Gautavík area, it is concluded that the younger black tephra layer comes from 
the Katla eruption in the year 1755. 
 

2) The sample analyzed was collected from the Bootshaus, N Abschnitt, T-0,60, 
Sode.The chemical composition of the layer “a” at Gautavík is in agreement with 
the chemical composition of the layer “a” in North- and East-Iceland 
(unpubllished analyzes kindly provided by Professo Thorarinsson). It should 
therefore, be regardes as the layer “a” described by Thorarinsson (1958), 
considered to have been erupted in the year 1477. 
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7.2 Jarðvegssnið 
Guðrún Larsen. 

 
Til þess að kanna náttúrlega afstöðu jarðlaga í 

Gautavík voru tekin tvö 1,6 m djúp jarðvegssnið í um 
200 m fjarlægð NV við uppgraftarsvæðið og fleiri 
jarðvegssnið skoðuð í nágrenninu.  

Á svæðinu kring um Gautavík er “a” lagið (frá 
1477) stundum mjög ofarlega í jarðveginu, enn fremur 
vantar ljósa (hvíta) gjóskulagið frá 1362 alveg á 
sumum stöðum. Í þýfinu þar sem sniðin voru tekin eru 
bæði lögin til staðar, en eru fremur óregluleg. 

 
1. Slitrur af svartri gjósku, aldur óþekktur. 
2. Dökkgrá til svört gjóska, fín til fínsöndug. 

Hefur einkenni gjóskulags “a” sem talið er 
vera frá árinu 1477. 

3. Næstum hvít gjóska, Ö 1362. 
4. Slitur af dökkri fínsöndugri gjósku, aldur 

óþekktur.  
5. Dökk eða grænbrún, fín gjóska, aldur 

óþekktur. 
6. Grænleitt fínt efni. 

7. Svart, fínt efni, e.t.v. mjög fín gjóska. 
8. jarðvegur með grænum blæ. Stórir ryðflekkir í. 

 
Athugasemdir: 
Jarðvegur frá yfirborði niður að lagi 2 er dökkbrúnn og laus í sér. 
Jarðvegur frá lagi 3 að lagi 6 er ljósari og þéttari í sér. 
Jarðlög undir 8 voru ekki skoðuð sérstaklega. 
 
Snið sem tekið var hjá Karlastöðum, skammt frá Gautavík, var einnig teiknað. Þar sáust 
lög 1, 2 og 3. 
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