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Formáli
Hér fer á eftir rannsókn og skrá yfir fornleifar og yngri minjar á deiliskipulagssvæði sem er
hluti af jörðinni Lambhaga við Úlfarsfell. Skráningin er unnin að beiðni Umhverfis- og
skipulagssviðs Reykjavíkur vegna deiliskipulags á svæðinu.
Ákvæði um skráningu menningarminja er að finna í lögum um menningarminjar
nr. 80/2012 sem tóku gildi 1. janúar 2013. Fjallað er um skráningu vegna skipulags í 16. gr.
þar sem segir að skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skuli fara fram áður en gengið er frá
aðalskipulagi eða deiliskipulagi og að skráning skuli „ætíð fara fram á vettvangi“ áður en
deiliskipulag er afgreitt.1 Samkvæmt lögunum eru allar fornleifar, hús og mannvirki sem eru
100 ára og eldri friðuð.2 Jafnfram er kveðið á um að eigendum: „…húsa og mannvirkja sem
ekki njóta friðunar en byggð voru 1925 eða fyrr, svo og forráðamönnum kirkna sem reistar
voru 1940 eða fyrr, er skylt að leita álits hjá Minjastofnun Íslands með minnst sex vikna
fyrirvara ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja þau eða rífa.“3
Borgarsögusafn Reykjavíkur, áður Minjasafn Reykjavíkur, hefur um árabil gert fornleifaskráningar en fornleifaskráning er „forsenda þess að geta verndað fornleifar og koma í veg
fyrir að framkvæmdaaðilar brjóti óafvitandi lög með því að skemma fornleifar, er að hafa
vitneskju um tilvist og staðsetningu fornleifar“.4 Fornleifaskráning felur í sér skráningu
fornleifa eftir heimildum og yfirborðskönnun en minjar geta einnig leynst undir yfirborði.
Þegar fornleifaskráning er unnin fyrir hefðbundið deiliskipulag eru gerðar „auknar kröfur um
uppmælingu minja og ítarlegri leit að fornleifum á framkvæmdasvæðum“.5

Mars 2016,

María Karen Sigurðardóttir,
deildarstjóri minjavörslu og rannsókna,
Borgarsögusafni Reykjavíkur
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Lög um menningarminjar – nr. 80 – 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013.
Lög um menningarminjar – nr. 80 – 29. júní 2012, 1. kafli, 3. gr. og 7. kafli, 29. gr.
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Lög um menningarminjar – nr. 80 – 29. júní 2012, 7. kafli, 30. gr.
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Vefur Minjastofnunar Íslands. Vefslóð: http://www.minjastofnun.is/  Minjar  Skráning fornleifa. Sótt 10.
mars 2016.
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Skráningarstaðlar fornleifa, bls. 2. Minjastofnun Íslands 2013. Vefur Minjastofnunar Íslands. Vefslóð:
http://www.minjastofnun.is/  Minjar  Skráning fornleifa  Skráningarstaðlar. Sótt 10. mars 2016.
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1. Inngangur
Borgarsögusafn Reykjavíkur hefur yfirumsjón með skráningu fornleifa í Reykjavík. Í þessari
skýrslu er greint frá fornleifaúttekt á hluta af jörðinni Lambhaga.
Fyrirhugað er að gera kirkjugarð í landi Lambhaga. Umrætt svæði er vestan undir Úlfarsfelli,
við sveitarfélagsmörk Mosfellsbæjar, sjá mynd 1. Ekki er nauðsynlegt að gera húsakönnun á
þessum deiliskipulagsreit þar sem eldri byggð er ekki þekkt á svæðinu. Svæðið hefur áður
verið skoðað með tillit til fornleifa, sjá fornleifaskráningu jarðararnar Lambhaga, 6 og aftur
hluti af svæðinu vega mats á umhverfisáhrifum Hallsvegar.7

Mynd 1. Afmörkun og staðsetning deiliskipulagssvæðis fyrir kirkjugarð á loftmynd frá árinu 2015.
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Sólborg Una Pálsdóttir. Fornleifaskráning jarðarinnar Lambhaga í Reykjavík , skýrsla nr. 112.
Anna Lísa Guðmundsdóttir. Fornleifaskráning vegna lagningar Hallsvegar – Úlfarsfellsvegar, skýrsla nr. 141.
8
Loftmyndir úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Vefur: Borgarvefsjá. Vefslóð: http://lukr01.reykjavik.is/borgarvefsja/. Sótt 10. janúar 2016.
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2. Saga Lambhaga
Lambhagi telst vera hluti af víðáttumiklu landnámi Ingólfs Arnarsonar en hann nam land
milli Ölfusár og Hvalfjarðar fyrir utan Brynjudalsá. Samkvæmt þessu hefur landnám Ingólfs
náð yfir alla Gullbringu- og Kjósarsýslu, ef frá er talið svæðið sem liggur milli Brynjudalsár
og Botnsár, og Árnessýslu vestan við Ölfusá.9 Ingólfur gaf svo vinum og vandamönnum er
síðar komu hluta af landnámi sínu.10 Lambhagi tilheyrir því svæði sem varð síðar land Þórðar
skeggja Hrappssonar en hann hafði fyrst numið land austur í Lóni og búið þar í um tíu ár.
Þegar Þórður skeggi frétti að öndvegissúlur hans hefði rekið á land í Leiruvogi seldi hann
land sitt Úlfljóti sem þekktur var fyrir að hafa komið með lög til Íslands. Þórður flutti svo
suður og settist að, með ráði Ingólfs, á svæðinu milli Úlfarsár og Leiruvogs.11
Finna má nafn jarðarinnar í skrá, tímasettri frá 1395, um jarðir þær sem fóru undir
Viðeyjarklaustur eftir að Páll ábóti kom til Viðeyjar.12 Virðist Lambhagi hafa „orðið eign
Viðeyjarklausturs á tímabilinu 1378-1395 og konungseign við siðaskipti.“13
Lambhagi er nefndur í fógetareikningi frá 1547-1548 en þar stendur að með Lambhaga hafi
verið fimm leigukjör og landskuld 15 aurar.14 Lambhagi kemur einnig fyrir í
fógetareikningum 1548-1549, 1549-1550, 1550 og 1552 með sömu leigukjörum og
landskuldum.15 Jarðarinnar er getið í hlutabók eða sjávarútgerðar-reikningi Eggerts fógeta
Hannessonar sem tímasett hefur verið milli 1551 og 1552 stendur „Jtem solde iegh Herman ij
Lambagh aff thet wernningsklede ij alnne for xiiij fiske.“16
Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín segir að jörðin sé konungsjörð, landskuld sé lxl
álnir og skuli greiða með fríðu, „hvör ær á xviij alin og sauðir ut supra heim til Bessastaða
eður Viðeyjar hvort sem tilsagt er.“ Ábúandinn, sem var einn, skyldi halda við húsunum.
Leigukúgildi voru fjögur og skyldu greidd með smjöri til Bessastaða eða Viðeyjar en
ábúandanum bar að sjá um að „uppýngja“ kúgildin. “ Kvaðir voru þær sömu og á Kálfakoti
en þar segir að allar kvaðir væru eins og á Reynisvatni að hestláni undanskildu þar sem
ábúendur væru svo fátækir að þeir ættu „annaðhvort öngvan hest eður einn, og hann lítt eður
ekki færan, og fóður minnast menn ei að verið hafi kýr að fullu.“ Við Reynisvatn segir aftur á
móti að kvaðir væru lán á manni um vertíð en hægt var að komast undan því með því að
borga „fiskavætt“. Einnig skyldi lána hest til alþingis ár hvert og nokkrum sinnum þar fyrir
utan fyrir ýmis erindi.17
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Guðni Jónsson, „Landnám Ingólfs“, 8.
Guðni Jónsson, „Landnám Ingólfs“, 9.
11
Guðni Jónsson, „Landnám Ingólfs„, 16.
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D.I. III, 598.
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Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund II, 109.
14
D.I. XII, 111-112.
15
D. I. XII, 138, 153, 172-173, 398.
16
D.I. XII, 433.
17
Árni Magnússon og Páll Vídalín, Jarðabók III, 294-295.
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Aðrar kvaðir voru nokkuð mismunandi eftir því hver var í embætti. Á Lambhaga var
útigangur talinn mjög slæmur og „verður hestum á vetrardag burt að koma.“ Kvikfénaður var
sex kýr, tvö naut tvævetur, tvær kvígur veturgamlar, átta ær, þrír sauðir tvævetur, tveir
þrívetur og átta veturgamlir, átta lömb, einn hestur, tvö hross, tveir folar, annar tvævetur,
annar þrívetur. Talið er að þarna geti fóðrast sex kýr og átta lömb. Heimilismenn voru átta.
„Mótak brúkar jörðin til eldiviðar nægilegt.“ Vatnsból var talið stórerfitt um vetur og mjög
snjóasamt. Landþröng. Jörðin hafði selstöðu að fornu í Stardal.18 Samkvæmt Jarðatali
Johnsens frá 1846 var Lambhagi konungsjörð og var dýrleiki metinn á 15 hundruð,
landskuld var 0,90 og kúgildi fjögur. Ábúandi var einn leiguliði.19

Mynd 2. Kort frá árinu 1909 sem sýnir staðsetningu bæja í nágreni við Lambhaga auk slóða og annarra
20
vagnavega m.a. forvera Vesturlandsvegar. Samsett mynd úr tveimur kortum.

Upp úr aldamótum 1900 hóf landmælingardeild danska herforingjaráðsins landmælingar á
Íslandi og mældi þá upp landsvæðið í Gullbringu- og Kjósarsýslu. Svæði umhverfis
Lambhaga lenti á tveimur kortablöðum sem sett eru saman áá mynd 2. Inn á kortin voru
mældir bæir, túnin og vegir. Vegirnir eru aðgreindir eftir því hvort þeir voru slóðar, svartar
línur, eða vagnvegir sem eru sýndir með tveimur samsíða grennri línum.
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Árni Magnússon og Páll Vídalín, Jarðabók III, 292-295.
J. Johnsen, Jarðatal, 96.
20
LÍ: Herforingjaráðskort. Reykjavík 27 Reykjavík N.A. og Mosfellsheiði 37 Hengill N.V. Generalstabens
topografiske Afdeling. Kaupmannahöfn 1909.
19

Mynd 3. Túnakorti af Lambhaga frá árinu 1916.21

Þegar túnakort var gert af Lambhaga árið 1916 voru þrjú torfhús á bæjarhlaðinu og þrjú hús
sem virðast vera að mestu byggð úr timbri, auk einnar tóftar, fjögur af þessu húsum mynduðu
bæjarröð. Í brekkunni fyrir norðaustan bæinn eru tvö útihús og kálgarður sunnan við bæinn.
Bæjar-tröðin liggur norður frá bænum og upp til fjalls, sjá mynd 4. 22
Um aldamótin 1900 bjó í Lambhaga Kári Loftsson en „í hans tíð brann nokkuð af bænum, og
var þá breytt húsaskipan, gerður timburbær járnvarinn. Er nú bygging notuð enn, þó léleg sé“
skrifaði Björn Bjarnason árið 1931.23
Samkvæmt manntölum frá árinu 1703 til 1920 bjuggu á Lambhaga yfirleitt tvær fjölskyldur
og voru íbúar þá fjórir til tólf manns.24
Thor Jensen keypti jörðina árið 1925 af ríkissjóði fyrir 20.000 krónur og nýtti þann hluta
hennar sem var norðan þjóðvegar fyrir Korpúlfsstaði. Þegar Reykjavíkurbær keypti
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ÞÍ: Lambhagi. Túnakort 1916.
ÞÍ: Lambhagi. Túnakort 1916.
23
Björn Bjarnason, Sagnir, ljóð ofl. III, 2.
24
Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands, sótt 15.3.2016.
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Korpúlfsstaði árið 1942 af Thor Jensen fylgdu nokkrar jarðir í hans eigu með í kaupunum, þar
á meðal Lambhagi. Þetta svæði varð svo formlega hluti af Reykjavík árið 1943.25
Á Lambhaga hefur búskapur líklega lagst af eftir að Sigurður Guðnason flytur þaðan um
1935, a.m.k. er einungis rústir þar að finna árið 1945 þegar Benedikt Gunnarsson teiknar upp
kort af hluta jarðarinnar sjá mynd 4.26

Mynd 4. Uppdráttur af hluta af jörðinni Lambhaga árið 1945.27

Um 1955 var hluta af landi Lambhaga skipt upp í 61 sumarhúsalóð og þær þá nefndar þá
Hamrahlíðalönd. 28
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Páll Líndal, Reykjavík. Sögustaður við Sund II, 105, 109. - Björn Bjarnason, Sagnir, ljóð ofl. III, 2.
Örnefnaskrá Lambhaga í Kjósarsýslu. Athugasemdir og viðbætur Sigurðar Guðnasonar við handrit Ara
Gíslasonar.
27
Lambhagi í Mosfellssveit. Kort gert af Benediki Gunnarssyni. Desember 1945. Varðveitt hjá Mælingadeild
Reykjavíkurborgar.
28
Eggert Þór Bernharðsson, 2014. Sveitin í Sálinni, 85.
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3. Skráning menningarminja – Fornleifaskrá og húsakönnun
3.1 Almennt um verndun menningarminja; fornleifa, húsa og mannvirkja
Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 fer ráðherra með yfirstjórn verndunar og
vörslu menningarminja í landinu.29 Tilgangur laganna er að stuðla að verndun
menningarminja og tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi
kynslóða. Lögin eiga jafnframt að tryggja eftir föngum varðveislu menningarminja í eigin
umhverfi.
Minjastofnun Íslands, sem er ríkisstofnun undir yfirstjórn ráðherra, annast framkvæmd
laganna. Samkvæmt16. gr. laganna skal skrá fornleifar, hús og mannvirki áður en gengið er
frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi.
Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, menningar- og
búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og bátar,
samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir og aðrar heimildir um menningarsögu
þjóðarinnar. Lögin taka einnig til staða sem tengjast menningarsögu.
Um friðun og friðlýsingu er fjallað í 5. gr. laganna:
Friðun felur í sér sjálfkrafa verndun fornminja, húsa og mannvirkja á grundvelli aldurs
þeirra, samkvæmt nánari fyrirmælum laga þessara. … Friðlýsing fornleifa, húsa og
mannvirkja getur falið í sér kvöð sem þinglýst er á fasteign og hefur þann tilgang að tryggja
sem best varðveislu menningarminja.

Friðlýsing er nánar útfærð í 18. gr. laganna en samkvæmt þeim skal Minjastofnun Íslands
hafa samráð við skipulagsyfirvöld þess landsvæðis sem menningarminjar tilheyra þegar
fjallað er um friðlýsingu þeirra.
Friðlýsa má fornleifar, skip og báta, svo og hús og mannvirki eða hluta þeirra, sem hafa
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. Friðlýsing getur náð til nánasta umhverfis
hins friðlýsta minjastaðar, húss eða mannvirkis. Friðlýsa má samfelld svæði þar sem fleiri
en einn minjastaður teljast hafa sérstakt menningarsögulegt gildi. Einnig má friðlýsa
samstæður húsa sem hafa sama gildi og að framan greinir og gilda þá reglur friðlýsingar um
hvert einstakt þeirra.

Samkvæmt lögum eru allar fornleifar friðhelgar og verndaðar gegn hvers kyns raski. Í 21. gr.
laganna segir:
Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem
njóta friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né
nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi
Minjastofnunar Íslands.

Þetta á við um allar fornleifar, kunnar sem ókunnar, samanber 24. grein:
29

Lög um menningarminjar 2012 - nr. 80 - 29. júní, 2. kafli. 7. gr. Samkvæmt forsetaúrskurði um skiptingu
stjórnarmálefna milli ráðuneyta fer Forsætisráðuneytið nú með málefni menningararfs og tók skrifstofa
menningararfs til starfa 1. febrúar 2014. Vefur Forsætisráðuneytis. Vefslóð: http://www.forsaetisraduneyti.is 
Verkefni  Menningararfur. Sótt 10. febrúar2016.

Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í
jökli, skal skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda
hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn.

Fornminjar njóta friðunar nema annað sé ákveðið af Minjastofnun Íslands. Fornminjar eru
annars vegar forngripir og hins vegar fornleifar. Fornleifar eru skilgreindar svo samkvæmt 3.
gr. laganna:
Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem
menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:
a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar
ásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar
kirkna, bænhúsa, klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og
verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum,
b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum,
mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri,
c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifar
eftir veiðar til sjávar og sveita,
d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð,
varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vegaog siglingamerki ásamt kennileitum þeirra,
e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum,
f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og
kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð,
g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á
klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum,
h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið,
i. skipsflök eða hlutar þeirra.

Byggingararfur er skilgreindur í 4. gr. og teljast hús og önnur mannvirki og einstakir hlutar
þeirra sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi til byggingaarfs
þjóðarinnar:
a. stök hús eða hlutar þeirra og húsasamstæður, hvort sem er til íbúðar eða menningar- og
atvinnustarfsemi í þéttbýli eða dreifbýli, húsaþyrpingar og götumyndir,
b. kirkjur og bænhús, ásamt tilheyrandi mannvirkjum, svo sem klukkuturnum,
garðhleðslum og sáluhliðum, klaustur, samkomuhús, skólahús og nánasta umhverfi þeirra,
aðrar opinberar byggingar, íþróttamannvirki og sundlaugar,
c. brýr og hvers konar samgöngumannvirki, virkjanir, stíflur, dælustöðvar og önnur
orkumannvirki, hafnarmannvirki, vind- og vatnsmyllur, vitar, slippir, hjallar, manngerðir
hellar og réttir.

Nánari ákvæði um verndun og varðveislu húsa og mannvirkja er að finna í 29. gr. laganna og
samkvæmt henni eru öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri friðuð:
Óheimilt er að raska friðuðum húsum og mannvirkjum, spilla þeim eða breyta, rífa þau eða
flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.

Um verndun annarra húsa og mannvirkja sem ekki ná 100 ára aldri er kveðið á í 30. gr.:
Eigendum húsa og mannvirkja sem ekki njóta friðunar en byggð voru 1925 eða fyrr, svo og
forráðamönnum kirkna sem reistar voru 1940 eða fyrr, er skylt að leita álits hjá

Minjastofnun Íslands með minnst sex vikna fyrirvara ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja
þau eða rífa.

Eitt markmið skráningar menningarminja, þar á meðal fornleifa, húsa og mannvirkja, er að
koma í veg fyrir að þær verði fyrir raski eða skemmdum að nauðsynjalausu. Það er hagur
þeirra sem stýra framkvæmdum að til sé yfirlit yfir menningaminjar á tilteknum svæðum og
það fæst með skráningu minjanna.
Fornleifaskráning minnkar líkur á því að óvænt finnist fornleifar á svæðinu sem nauðsynlega
verður að rannsaka. Björgunaruppgröftur sem unninn er vegna framkvæmda og undir
þrýstingi frá framkvæmdaraðilum er ekki æskilegur frá sjónarmiði fornleifafræðinnar.
Fornleifaskráning sameinar því hagsmuni framkvæmdaraðila og fræðigreinarinnar. Almennt
er æskilegast að framkvæmdum sé beint frá minjastöðum, því að þeir sem standa fyrir
meiriháttar framkvæmdum bera kostnað af fornleifarannsóknum sem nauðsynlegar reynast
þeirra vegna, samanber 28. grein:
Framkvæmdaraðili greiðir kostnað við þær rannsóknir á fornleifum sem Minjastofnun Íslands
ákveður að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Við allar umfangsmiklar
framkvæmdir skal sá sem fyrir þeim stendur bera kostnað af nauðsynlegum rannsóknum og
vettvangsskráningu fornleifa.

3.2 Tilgangur og aðferðafræði skráningar fornleifa
Borgarsögusafn Reykjavíkur, áður Minjasafn Reykjavíkur, heldur skrár yfir menningarminjar
í Reykjavík. Fornleifaskrá Reykjavíkur var fyrst gefin út árið 1995 og þá voru um 200
minjastaðir skráðir. Stöðugt er unnið að endurskoðun hennar og nú (2016) eru um 3000
minjastaðir skráðir. Fornleifaskráning er í raun skilyrði þess að hægt sé að vinna markvisst að
varðveislu fornleifa. Borgarsögusafn skráir allar fornleifar í Sarp – menningarsögulegan
gagnagrunn. Minjar eru skráðar eftir jörðum eins og jarðaskipting var um 1835-1845.
Minjarnar fá þrískipt númer: í fyrsta lagi landsnúmer sem fasteignamat ríkisins úthlutar, næst
kemur númer jarðarinnar samkvæmt Jarðabók Johnsens frá 1847 og þriðja talan er síðan
hlaupandi tala innan jarðarinnar.
Við fornleifaskráningu er rýnt í örnefnaskrár, kort og aðrar ritaðar heimildir sem eiga við, auk
þess sem vettvangsskoðun fer fram. Eldri minjastaðir kunna að hafa raskast eða jafnvel eyðst
vegna seinni tíma framkvæmda en fornleifar geta þó enn leynst í jörðu og ætti því að sýna
aðgát við jarðrask nálægt minjastöðum.
Við skráningu menningarminja eru sögu jarðarinnar gerð skil og varpað ljósi á þætti sem gefa
upplýsingar um sögu byggðar og búskapar í nágrenninu. Þá er tegundum og hlutverki minja
lýst. Ef minjar finnast ekki á yfirborði eru þær skráðar sem „heimild“, en á þeim stöðum eru
líkur á því að minjar sé enn að finna í jörðu. Í lokin er vísað í þær heimildir sem hafa gefið
tilefni til skráningar fornleifa.

Við staðsetningu á minjum er gömlum kortum og loftmyndum varpað (strekkt) á gildandi
skipulagsuppdrætti, sem sóttir eru í Landsupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar (LUKR) og
minjarnar hnitsettar sem punktar í kerfinu ISN 93.30
Minjarnar eru flokkaðar eftir aldri. Elstu minjarnar eru fornleifar í rauðum flokki og eru þær
friðaðar. Yngri minjar eru merktar með gulum og grænum lit, en herminjar eru flokkaðar
sérstaklega og merktar bláum lit. Aldur er áætlaður út frá útliti og upplýsingum um sögu
byggðar.
Minjaflokkar
Flokkur

Tegundir minja

1
2
3
4

Fornleifar, minjar sem eru 100 ára eða eldri
Minjar frá 1917-1930
Minjar frá 1930 og yngri
Herminjar frá 1940 og yngri

Litur
flokks
Rauður
Gulur
Grænn
Blár

3.3 Örnefni
Örnefnum í landi Lambhaga eru gerð skil í tveimur örnefnalýsingum eftir Svavar
Sigmundsson en heimildarmenn voru Sigurður Guðnason, Guðríður Káradóttir og
Guðmundur Símonarson Guðmundsson.31 Örnefnalýsingar Blikastaða eftir Magnús
Guðmundsson og Ara Gíslason voru einnig notaðar við skráninguna.32 Örnefnin voru staðsett
á kort sjá mynd 5.
Kirkjugarðurinn verður í dalverpi sem nefnt er Hrossadalur eða Krossadalur. En í
örnefnalýsingu fyrir Blikastaði kemur fram að landamerki á milli Lambhaga og Blikastaða sé
um miðjan ,,Hrossadal“, og þaðan beina línu í Hrossagilsbrúnina.33 Í sömu skrá kemur fram:
Helga Magnúsdóttir á Blikastöðum sagðist einnig hafa heyrt nafnið Krossadal og Kristín
Sigsteinsdóttir talaði um Krossagil. Þar sat hún yfir kvíaám sem lítil stúlka og þangað var
farið í berjamó frá Blikastöðum. Hætt var að færa frá á Blikastöðum um 1916.
Hrossadalsgil, sem nefnt er í landamerkjaskrá, liggur úr samnefndum dal og í átt til sjávar.
Hrossagilsbrún er á þessu gili. Aðeins örnefnið Hrossadalur er notað á Blikastöðum.

Samkvæmt landamerkjalýsingu frá árinu 1923, undirritaðri af öllum landeigendum sem áttu
land að Lambhaga, var dalurinn nefndur ,,Krossadalur“ og einnig ,,Hrossadalur“ og gilið

30

Vefur: Borgarvefsjá. Vefslóð: http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/.
SÁM: Örnefnasafn, Lambhagi 181178-2 og 181178-3.
32
SÁM: Örnefnasafn, Blikastaðir 123618-1 og 123618-2.
33
Örnefnalýsing fyrir Blikastaði, skráð af Magnúsi Guðmundssyni, 3. Jafnframt eru þessi landamerki á
sveitarfélagsmörkum.
31

nefnt ,,Krossagil“.34 Samkvæmt örnefnalýsingum heimildamanna sem búsettir voru í
Lambhaga á tímabilinu 1890-1920, var dalurinn nefndur ,,Hrossadalur“.35
Virðist því sem dalurinn hafi ýmist verið nefndur Hrossadalur eða Krossadalur, auk þess sem
gilið á landamerkjum var bæði nefnt Hrossadalsgil eða Krossagil samkvæmt samtíma
heimildum.

Mynd 5. Örnefni á hluta af Lambhagajörðinni.

34

36

Landamerki Lambhaga, úr Landamerkjabók Gullbringu- og Kjósarsýslu, 1885-1934, bls. 121, gerð janúar
1923.
35
Örnefnalýsing fyrir Lambhaga 181178-259-2, heimildamaður Sigurður Guðnason var í Lambhaga 1925-1935,
1. Örnefnalýsing fyrir Lambhaga 181178-259-3, heimildarmenn Guðríður Káradóttir og Guðmundur
Símonarson Guðmundsson voru á Lambhaga 1890-1918.
36
Loftmyndir úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Vefur: Borgarvefsjá. Vefslóð: http://lukr01.reykjavik.is/borgarvefsja/. Sótt 10. janúar 2016.

3.4 Skrá yfir fornleifar og yngri minjar
Í þessari fornleifaskrá er greint frá skráðum fornleifum á hluta af jörðinni Lambhaga eða á
því svæði sem áætlað er að verði kirkjugarður. Umrætt svæði er vestan undir Úlfarsfelli, við
sveitarfélagsmörk Mosfellsbæjar, sjá mynd 6. Svæðið hefur áður verið skoðað með tillit til
fornleifa sjá fornleifaskráningu jarðarinnar Lambhaga37 og aftur að hluta vega mats á
umhverfisáhrifum Hallsvegar.38 Farið var um allt svæðið og leitað af fornleifum og öðrum
minjum 24. september 2015.
Svæðið var fyrr á öldum notað sem beitiland.39 Árið 1955 var hluti af landi jarðarinnar
skipulagt sem sumarhúsalóðir. Mikil ásókn hafið verið í lóðir undir sumarhús við Rauðavatn
og í framhaldi af því var hafist handa við að skipuleggja ný svæði í landi Korpúlfsstaða og í
svonefndum Hamrahlíðarlöndum í landi Lambhaga, þar var úthlutað 61lóð sem fylgdu sömu
skilmálum og úthlutunin við Rauðavatn. Ekki var um erfðafestufyrirkomulag að ræða, heldur
var landinu úthlutað undir sumarhús með tilheyrandi ræktunar möguleikum en ekki var gert
ráð fyrir að þar væri haldinn búpeningur. 40

Mynd 6. Fornleifar og yngri minjar á deiliskipulagsreit kirkjugarðs í Hrossadal/Krossadal.

37

41

Sólborg Una Pálsdóttir. Fornleifaskráning jarðarinnar Lambhaga í Reykjavík , Minjasafn Reykjavíkur skýrsla
nr. 112.
38
Anna Lísa Guðmundsdóttir. Fornleifaskráning vegna lagningar Hallsvegar – Úlfarsfellsvegar, Minjasafn
Reykjavíkur skýrsla nr. 141.
39
Örnefnalýsing fyrir Blikastaði, skráð af Magnúsi Guðmundssyni, 3 .
40
Eggert Þór Bernharðsson. Sveitin í Sálinni, 84-85.
41
Loftmyndir úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Vefur: Borgarvefsjá. Vefslóð: http://lukr01.reykjavik.is/borgarvefsja/. Sótt 10. janúar 2016.

Lambhagi 181176-259-30
Númer

Hlutverk

Tegund

259-30

Leiðarvarða

Varða

Aldur

Hnit X

Hnit Y

Lengd

Breidd

1850-1900

366751,

407528

1m

0,7m

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Varðan (259-30) er á grjóthrygg syðst á svæðinu í Hrossadal/Krossadal sjá mynd 6, ekki er
alveg ljóst hvert hlutverk vörðunar var, né aldur hennar. Samkvæmt heimildum er þetta
hvorki landamerkjavarða né eyktarmark, því er þetta sennilegast leiðavarða sem vísað hefur
veginn á milli Úlfarsár og Blikastaða, þó ekki sé hægt að greina neinn slóða þar á milli núna.
Uppblástur hefur verið mikill á þessu svæði fyrr á öldum en í dag er það að gróa upp. Varðan
er hrunin.

Mynd 7. Mynd af vörðu 259-30, horft í austur.

Lambhagi 181176-259-31
Númer

Hlutverk

Tegund

Aldur

Hnit X

Hnit Y

259-31

Borhola

Borhola

1980

366741

407520

Lengd

Breidd
0,2m

Ástand

Horfin

Gott

Nei

Borholan er syðst á grjóthrygg í Hrossadal/Krossadal um 12m sunnan við vörðuna (259-30).
Þetta er trúlega rannsóknarhola boruð um árið 1980, á stútnum má sjá merki RW & CO.

Mynd 8. Stútur á borholu (259-31), horft niður.

Lambhagi 181176-259-27
Númer

Hlutverk

Tegund

Aldur

Hnit X

Hnit Y

Lengd

Breidd

259-27

Sumarhús

Grunnur

1955-90

366987

407605

8m

6m

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Undir hlíðum Úlfarsfells austast á svæðinu, niður af gili er steypt plata undan sumarhúsi með
skógrækt í kring. Steypan er morkin og er að gróa upp. Á loftmynd frá 1984 stendur hús á
þessum stað.42

Mynd 9. Steyptur grunnur að sumarhúsi 259-27, horft í norðaustur.
42

LUKR loftmynd frá árinu 1984.

Lambhagi 181176-259-28
Númer

Hlutverk

Tegund

Aldur

Hnit X

Hnit Y

Lengd

Breidd

259-28

Sumarhús

Grunnur

1954-70

366978

407561

8m

8m

Ástand

Horfin

Sæmilegt

Nei

Undir hlíðum Úlfarsfells austast á svæðinu, um 44 m suður af sumarhúsi 259-27 er steypt
plata undan öðru sumarhúsi, á svæðinu er skógrækt. Steypan er morkin og er að gróa upp. Á
loftmynd frá 1954 stendur hús á þessum stað.43

Mynd 10. Steyptur grunnur að sumarhúsi 259-28, horft í suðvestur.

Lambhagi 181176-259-29
Númer

Hlutverk

Tegund

Aldur

Hnit X

Hnit Y

Lengd

Breidd

259-29

Listaverk

Tré staurar

1980

366993

407529,

18

8

Ástand

Horfin

Gott

Nei

Um 30m suður af sumarhúsi 259-28 eru um 50 tré staurar sem standa upp úr jörðinni sem
mynda spíral. Um listaverk er að ræða sem tilheyrir trúlega sýningu Experimental
Environment II sem var opnuð 2. ágúst 1980. Þar unnu listamennirnir verk sín í náttúrunni
eða í nánum tengslum við umhverfið.44

43

LUKR loftmynd frá árinu 1984.

44

Aldís Arnardóttir, Experimental Environment II, norræn myndlistasýning að Korpúlfsstöðum árið 1980, 6.

Mynd 11. Listaverk 259-29, horft í austur.

4. Samantekt
Innan deiliskipulagssvæðisins eru einar fornleifar og fjórar yngri minjar. Á grjóthrygg syðst á
svæðinu er fornleif varða 259-30, auk borholu sem telst til yngri minja. Undir hlíðum
Úlfarsfells eru merki eftir tvö sumarhús og eitt listaverk sem teljast líka til yngri minja. Sjá
má staðsetningu minja á mynd 2.
Komi til framkvæmda á deiliskipulagsreitnum þarf að leita til Minjastofnunar Íslands
varðandi meðhöndlun á umræddri vörðu og einnig ef fornleifar finnast við við jarðrask vegna
framkvæmda.
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