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Forsíðumynd: Horft  til austurs yfir Krosslaug (Ljósm. GÓL-Skg-4498).  



Könnunarferð að Krosslaug í Lundarreykjadal 

 
Mynd 1. Horft til norðvesturs yfir Krosslaug. Fremst á myndinni er rof sem gert hefur verið 
í suðurvegginn (Ljósm. Skg-4495) .  

Aðdragandi 

Miðvikudaginn 4. júlí hafði Ingimundur Ásgeirsson á Hæli í Flókadal samband við Þjóðminja-

safnið og sagðist vilja endurgera Krosslaug í Lundarreykjadal, og óskaði eftir ráðgjöf frá 

Þjóðminjasafninu .  

7. júlí 1979 

Laugardaginn 7. júlí fór Guðmundur Ólafsson í könnunarferð upp í Lundarreykjadal til að 

skoða  Krosslaug, en hún er á friðlýsingarskrá Þjóðminjasafnsins. Ástand laugarinnar var afar 

slæmt og hleðslur mjög úr lagi færðar. Suðausturveggur laugarinnar hafði auk þess verið 

rofinn og var því lítið vatn í henni. Mun veggurinn víst hafa verið rifinn fyrr á öldinni eftir að 

maður drukknaði í henni.  

Ingimundur Ásgeirsson var einnig á staðnum. Eftir að hafa skoðað laugina og umhverfi 

hennar lagði Guðmundur til að sem minnst rask yrði gert á lauginni. Heimilað var þó að 

lagfæra veggjarhleðslu laugarinnar og færa hana til fyrra horfs.  Einnig að hlaða að nýju upp 

vegginn þar sem hann hafði verið rofinn. Lagt var til að þar yrði sett plaströr undir vegginn, til 

þess að hægt væri að tæma og hreinsa laugina þegar á þyrfti að halda. 

Þegar umhverfi laugarinnar var skoðað mátti greina óljósar misfellur í landslaginu, rétt ofan 

við laugina, sem gætu hugsanlega verið leifar af lítilli tóft eða einhverju öðru mannvirki. 

Eftirfarandi myndir sýna ástand og umhverfi laugarinnar fyrir viðgerð.  



 
Mynd 2. Horft til suðurs yfir suðurvegg Krosslaugar. Innbrún laugarinnar er gerð úr stórum 
steinum sem lagðir hafa við upp á kant og líklega fyllt á bakvið með mold og minni 
steinum. Neðan við laugina sést rofabarð og farvegur frá lauginni (Ljósm. Skg-4493. 

 
Mynd 3. Horft til vesturs yfir Krosslaug. Fremst á myndinni er uppblásið svæði sem er 
austan við laugina (Ljósm. Skg-4494). 



 
Mynd 4. Horft til norðausturs yfir Krosslaug. Efsti hluti steinhleðslu sem myndar norður-
bakka laugarinnar er að síga fram í laugina (Ljósm. Skg-4496).   

 
Mynd 5. Nærmynd af norðurbakka Krosslaugar, þar sem heitt vatn rennur inn í laugina 
undan hleðslunum (Ljósm. Skg-4497).  



 
Mynd 6. Nærmynd af steinum við suðurbakka Krosslaugar sem sýnir hvítar rákir á 
steinunum þar sem vatnsborðið hefur verið áður (Ljósm. Skg-4499). 

 
Mynd 7. Horft til suðurs yfir Krosslaug, sem er neðan við barðið á miðri mynd. Fremst á 
myndinni sést  ferhyrnd þúfnamyndun, sem gæti verið leifar af mannvirki ofan við laugina 
(Ljósm. Skg-4492).  


