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Forsíðumynd: Selið í Skaftafelli (GÓL-Skg-4085).  



Eftirlitsferð í Skaftafell 
 

14. maí 1979 

Snemma morguns var lagt af stað með Gísla Gestssyni í eftirlitsferð að Skaftafelli.  Farartækið 

var gamall Landrover jeppi sem Þjóðminjasafnið hafði fengið að láni frá  Ríkiskaupum, þar til 

hægt væri að selja hann á uppboði. 

Ekið var sem leið lá að Kirkjubæjarklaustri þar sem haft var samband við prestinn á staðnum 

og honum afhentur kaleikur og patína sem verið höfðu í viðgerð eða láni á Þjóðminjasafninu.  

Næst var numið staðar á Núpsstað þar sem bræðurnir Eyjólfur og Filipus Hannessynir voru 

teknir tali og ástand bænhússins kannað.  Reyndust vindskeiðar bænhússins vera ónýtar og 

einnig þröskuldur í sáluhliðinu. Tekin voru mál á þeim húsaviðum sem þarf að endurnýja og 

kaffi þegið hjá ábúendum. 

Komið var í Skaftafell um kvöldið og gist þar hjá Ragnari Þjóðgarðsverði. 

15. maí 1979 

Um morguninn var ástand gömlu bæjarhúsanna í Skaftafelli kannað og athugað hvað þyrfti 

að lagfæra.  

Selið 

 

Mynd 1. Selið í Skaftafelli. Tröppur upp 
á baðstofuloft. Til hægri eru dyr inn í 
fjósið sem er undir baðstofunni (Skg-
4086). 

 



 
Mynd 2. Selið í Skaftafelli. Gísli Gestsson við úttektarstörf (Skg-4087). 

Gömul fjárhús  og hlaða 

Húsin eru með mjög áhugaverðu fornu lagi og minna á gerð skála frá víkingaöld. Tvær 

stoðaraðir halda þakinu uppi og veggir eru bogadregnir. 

 
Mynd 3. Gömlu fjárhúsin að utanverðu. Bogadreginn veggur langhliðarinnar er mjög 
greinilegur. Horft til suðurs (Skg-4088). 



 
Mynd 4. Horft inn eftir fjárhúsunum. Kindurnar eru í hólfum til hliðar við ganginn í miðju 
(Skg-4490). 

 
Mynd 5. Innst í fjárhúsinu er hlaða. Hér sést op efst á norðurgafli þar sem heyið var sett inn 
í fjárhúsið (Skg-4091). 



 
Mynd 6. Horft til suðurs eftir fjárhúsinu. Inngangur er á suðurgafli. Útveggir hússins eru 
bogadregnir grjótveggir, breiðastir um miðju (Skg-4093).  

Útihúsin 

Útihús sem eru aðeins neðar í hlíðinni voru skoðuð en ekki var tekin mynd af þeim.  

Gamla smíðahúsið 

Gamla smíðahúsið er timburhús vestan við bæinn í Skaftafelli og er nokkuð illa farið. 

 
Mynd 7. Horft til norðausturs yfir smíðahúsið (Skg-4096). 



 Rafstöðin  

 
Mynd 8. Rafstöðin í Skaftafelli. Húsið er byggt upp að kletti með grjóthliðum. Framhliðin er 
klædd bárujárni og á henni hafa verið tveir gluggar. Þakið hallar til hliðar (Skg-4104). 

 
Mynd 9. Efra inntakið fyrir vatnslögnina í rafstöðina er við steypta veggin neðst til hægri. 
Horft til norðurs (Skg-4098). 

 



 
Mynd 10. Vatnslögn frá inntaki að rafstöð. Horft til suðurs (Skg-4100).  

 
Mynd 11. Vatnsþró fyrir ofan rafstöðina. Horft til suðurs (Skg-4102). 

 



 
Mynd 12. Horft til suðurs, niður á þak rafstöðvarinnar í Skaftafelli (Skg-4101). 

 
Mynd 13. Horft eftir vatnslögninni niður að rafstöðinni. Vatnslögnin liggur í skurði og 
virðist einna helst vera samsett úr mörgum tunnum (Skg-4103). 

Eftir hádegi var farið var að Bölta og gömlu húsin þar skoðuð, einkum gamla smiðjan. 

Heilsuðum aðeins upp á ábúendur á staðnum. 



Síðdegis var farið að Hofi í Öræfum og gamla torfkirkjan þar skoðuð. Önnur stoðin í 

sáluhliðinu reyndist vera ónýt og þarfnast endurnýjunar. Að öðru leyti var allt í góðu lagi á 

staðnum. Eftir að hafa drukkið síðdegiskaffi á Hofi var sýrukerið skoðað. 

Ekið var að Kirkjubæjarklaustri um kvöldið. 

16. maí 1979 

Um morguninn var ekið að gamla bænum í Holti, þar sem við hittum Þórð Tómasson sem var 

að byrja að taka niður bæinn. Húsið og húsaviðir allir virtust vera í mjög góðu ástandi. 

 Frá Holti var haldið í Þykkvabæ þar sem stoppað var við og rætt við heimamenn, sem höfðu 

verið Gísla innan handar þegar hann var við rannsókn bæjarrústanna í Kúabót. 

Að því búnu var ekið sem leið lá til Reykjavíkur og komið í bæinn um kvöldið. 

 


