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1 Inngangur
Í þessari skýrslu er fjallað um sel og selstöður jarða í Reykjavík, en sel voru útibú frá bæjum
þar sem búfé var beitt yfir hásumarið, mjólkað og afurðir unnar úr mjólkinni. Sel og selstöður
eru mikilvægur hluti menningararfleiðar Íslendinga og eru tóftir selja til vitnis um horfna
atvinnuhætti fyrri tíma. Sel og selfarir voru mikilvægur þáttur í atvinnusögu Íslendinga frá
landnámi allt fram á 17. öld þegar fór að draga úr selförum en ástæður þess virðast hafa
verið nokkrir samverkandi þættir og þá helst breyttir búskaparhættir ásamt breytingum í
veðurfari. Útfrá tóftum selja sem enn má finna og rannsóknum fræðimanna má sjá að
húsagerð selja var með ýmsu móti en erfitt getur verið að greina á tóftum hvort um hefur
verið að ræða býli eða sel. Ástæða þess er að mörg sel voru einnig nýtt sem býli á einhverjum
tíma og undir lok seljatímans voru beitarhús einnig nýtt sem selstöður eins og sjá má af
frásögnum frá byrjun 20. aldar.
Markmið þessarar rannsóknar var þríþætt. Í fyrsta lagi að taka saman heimildir um sel og
selstöður í Reykjavík. Til grundvallar var lögð Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns og
örnefnalýsingar Örnefnaskrár Örnefnastofnunnar ásamt heimildum sem vitnað er til. Í öðru
lagi að skrá selin í Landsupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar, LUKR, en gögnin verða einnig
aðgengileg í Borgarvefsjá á slóðinni http://arcgis.reykjavik.is/borgarvefsja/. Í þriðja lagi voru
gögnin skráð í gagnagrunnin Sarp sem er menningarsögulegur gagnagrunnur sem Minjasafn
Reykjavíkur, ásamt fleiri söfnum, skráir í minjar. Áhersla var lögð á svæði sem ekki höfðu
verið skráð áður, selstöður á Blikdal og undir Svínaskarði.
Rannsóknin var unnin sem einstaklingsverkefni í Háskóla Íslands með styrk frá
Nýsköpunarsjóði námsmanna og Minjasafni Reykjavíkur. Minjasafnið lagði einnig til
vinnuaðstöðu og aðgang að gagnagrunnum til rannsóknarinnar.
Skýrslan hefst á því að í kafla 2 eru kynntar aðferðir sem notaðar voru við rannsóknina. Þar
á eftir í kafla 3 er fjallað almennt um sel og selstöður, eðli þeirra og umfang og þá starfsemi
sem þar fór fram. Markmiðið með þessum kafla er að gera stuttlega grein fyrir því hvað sel
og selstaða var þar sem sú vitneskja er ekki almenn nú á tímum. Í kafla 4 er farið yfir
rannsóknarsögu og umfjöllun fræðimanna um sel og selstöður. Niðurstöður eru kynntar í
kafla 5, en þar er fjallað um svæði þar sem selstöður voru og bæji sem höfðu þar selstöðu
samkvæmt heimildum. Þar á eftir í kafla 6 er fornleifaskrá selja í Reykjavík sem fengin er frá
gagnagrunninum Sarp og að lokum eru umræður í kafla 7.

2 Aðferðir og afmörkun
Við rannsókn á seljum í Reykjavík var rýnt í ritheimildir, örnefnalýsingar, loftmyndir og
kannaðar fyrri rannsóknir fræðimanna. Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns var
notuð sem grundvallar heimild. Farið var skipulega í gegnum Jarðabókina og kannað hvaða
bæir voru skráðir með sel og selstöðu á árunum 1703-1705 þegar efni var safnað í hana.
Einnig var farið skipulega yfir örnefnalýsingar Örnefnastofnunar fyrir jarðir í Reykjavík en
örnefni eru ein helsta vísbendingin um sel og selstöður. Hér á landi eru örnefni sem bera í sér
1

liðin „sel“ mý mörg og geta þau gefið góða hugmynd um hvar selstöður hafa verið. Margir
bæir sem enn eru í ábúð bera nöfn sem vísa í seljabúskap og jafnvel verið sel á einhverjum
tíma. Dæmi um það eru bæjarnöfnin Seljaland, Seljabrekka, Selbrekka, Seljatunga,
Seljavellir, Seljalandssel og þá eru einnig nokkrir bæir sem heita einfaldlega Sel.
Þá var rýnt í loftmyndir af svæðum þar sem heimild var fyrir seljum og svæðin síðan
könnuð á vettvangi. Einnig voru skoðaðar rannsóknir sem gerðar hafa verið á seljum ásamt
ýmsum öðrum heimildum sem varða sel og vísað er til hverju sinni.
Þar sem óskráð sel fundust voru þau hnitsett með GPS tæki í hnitakerfið ISN93,
ljósmynduð, stikuð og teiknuð. Á hverjum minjastað var rými tvö eða fleiri sem deila veggjum
skilgreind sem eitt hús. Selin og heimildir um þau voru síðan skráð í Sarp sem er
menningarsögulegt gagnasafn sem Minjasafn Reykjavíkur ásamt fleiri söfnum söfn skrá í
minjar.1 Selin voru einnig staðsett í Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur LUKR sem er samræmt
og samtengt landsupplýsingakerfi fyrir alla borgin.2
Kort sem koma fram í skýrslunni eru unnin af höfundi í gagnagrunni LUKR með
tölvuhugbúnaðinum ArcGis sem er sérsniðin að kortagerð og landupplýsingargögnum.
Teikningar eru unnar af höfundi nema vísað sé í annað og ljósmyndir voru teknar í
vettvangsferðum árið 2010.

3 Almennt um sel og selstöður
Að hafa í seli var búskaparlag sem er talið að hafi komið hingað til lands frá Noregi með fólki
sem hér nam land, en þar var þetta þekkt fyrirkomulag sem talið er að megi rekja aftur til
járnaldar.3 Seljabúskapur virðist hafa verið mikilvægur þáttur í hagkerfi landnáms á víkinga
öldinni. Rannsóknir í Evrópu og þá sérstaklega á seljum í Noregi hafa sýnt fram á mikilvægt
hlutverk þeirra í hlutaðeigandi hagkerfum. Því hefur líka verið haldið fram að mikilvægi
seljabúskapar hafi aukist á útrásartímabilinu frá 500 f.Kr. til loka Víkingaaldar.4 Nýlegar
rannsóknir í Færeyjum benda til þess að þar hafi seljakerfið einnig verið hluti af hagkerfi
landnámsins.5 Heimildir hér á landi benda til þess að sel og selstaða hafi verið mikilvægur
þáttur í búskap landsmanna frá upphafi. Ákvæði sem varða sel er að finna í fyrstu lögbókum
Íslendinga, Grágás og Jónsbók. Selja er einnig getið í máldögum kirkna frá fyrstu tíð, en þar
segir hvar og hversu mikil ítök þær eiga í selförum.
Sel voru einskonar útibú frá bæjum og þangað var farið með búsmalann á sumrin til þess
að nýta úthaga og hvíla heimahagana. Yfirleitt voru þau staðsett í úthögum og útjaðri jarða
en þar sem landþröng var mikil þurftu ábúendur að kaupa eða leigja selstöður hjá fjalla og
afréttarbændum. Þegar frammí sótti keyptu stórbýli og staðir sellönd á jörðum fjær sér eða
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Sarpur menningarsögulegt gagnasafn.
LUKR.
3
Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1991, bls. 73. Lucas, Gavin M., 2008, bls. 85.
4
Mahler, Ditlev L., 1993, bls.487
5
Mahler, Ditlev L., 1991, bls. 70.
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komust á annan hátt yfir þau og eru dæmi um langsóttar selfarir stórbýla. Fjarlægar
selstöður sýna að selfarir hafa verið mikils virði.6
Í seli var búfé beitt og þar var unnið að matarforða vetrarins og með því að nýta úthaga á
þennan hátt hefur verið mögulegt að halda lífi í fleiri skepnum. Farið var í sel eftir fráfærur,
þegar búið var að venja lömbin undan mæðrum sínum og þau voru rekin á afrétt.
Fráfærudagurinn var ekki alveg ákveðinn dagur en oftast frá ellefta sunnudegi í sumri til
ellefu vikna af sumri.7 Í Jónsbók segir að hafa skuli í seli frá miðjum júní fram í miðjan ágúst.
Jónas Jónasson segir að búsmali hafi verið hafður í sel „…frá fráfærum og til tvímánaðar eða
til þess er nálega 16 vikur voru af sumri.“8 Hólmgeir Þorsteinsson segir fráfærur hafa verið
um mánaðamótin júní-júlí, nálægt tíu vikum af sumri og selstaða eða seljatími hafi hafist
venjulegast laust eftir Jónsmessu og staðið í 4-5 vikur.9 Bragi Sigurjónsson segir fráfærutíma
hafa verið frá 9.-11. viku sumars, mismunandi eftir landshlutum og selstaða verið til 15.-25.
ágúst eftir tíðarfari og aðstæðum.10 Þannig virðist selstaða eða seljatími hafa orðið styttri frá
því að vera átta vikur eins og fram kemur í Jónsbók í fjórar til fimm vikur undir það síðasta.

Mynd 1. Miðtunga í Hvammshreppi syðsta selið. Teikning: Einar Einarsson Skammadalshól.
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Lítið er vitað um hversu margt fólk fór til selja eða hversu margt búfé fyrr en undir lok selfara
en þá var aðallega unnið að mjólkurafurðum úr sauða og kúamjólk. Ýmiss önnur vinna er
einnig talin hafa verið unnin í seljum og hafa rannsóknir sýnt frammá að þar hafi verið sinnt
fleiri verkefnum en vinnslu á mjólkurafurðum. Talið er að til hafi verið nokkrar gerðir af
seljum eftir því að hverju var unnið á hverjum stað til dæmis heysel og mjólkursel.12 Til forna
voru selin kölluð sumarhús og heimildir benda til þess að fyrst framanaf hafi dvalið þar fleira
fólk en það sem gætti búpenings og vann að afurðum.13 Vísbending um fjölda fólks er að
finna í gömlu Búalögunum gömlum verðlagsskrám sem giltu í viðskiptum manna á milli hér á
landi frá 12.-19. aldar. Samkvæmt þeim þarf fjórar konur, þar meðtalinni matselja, til að
6

Bragi Sigurjónsson, 1983-87 I bindi, bls. 14-17.
Steinþór Þórðarson, 1943, bls. 30.
8
Jónas Jónasson, 2010, bls. 62.
9
Hólmgeir Þorsteinsson, 1972, bls. 138.
10
Bragi Sigurjónsson, 1983-87, IV, bls. 16.
11
Hitzler, Egon, 1979, bls. 72.
12
Gavin Lucas, 2008, bls. 92. Bragi Sigurjónsson, 1983-87 IV, bls. 12.
13
Bruun, Daniel, 1987, bls. 367-368.
7

3

mjólka 80 kindur og 12 kýr. Þegar þær höfðu lokið verkum sínum í selinu áttu þrjár þeirra að
fara heim á bæ um hádegi, sem sýnir að vegalengdin var ekki mjög mikil.14
Í Íslenskum þjóðháttum eftir Jónas Jónasson frá Hrafnagili kemur fram að í seli hafi jafnan
verið ein selráðskona og tvær til þrjár stúlkur sem höfðu það verkefni að mjólka ær og kýr,
setja mjólkina, strokka, búa út smjör, flóa og búa til skyr. Þar var einnig smali sem fylgdi
ánum nótt og dag.15 Árið 1967 skrifaði Hólmgeir Þorsteinsson greinagóða lýsingu á seli og
selstörfum um aldamótin 1900. Þar segir hann frá tveimur seljum Mælifellsseli og
Hvassafellseli í Eyjafirði sem honum voru persónulega kunnug. Hólmgeir segir Hvassafellsselið hafa verið reglulegt sel byggt fyrir starfsemi sem þar fór fram en Mælifellsselið var búið
að flytja í beitarhús sem voru notuð sem sel á sumrin.

Mynd 2. Hvassafellssel í Djúpadal Eyjafirði. Teikning: Baldur Eiríksson.

16

Hvassafellsselinu lýsir hann svo:
Selhúsinu var skipt í fernt. Syðst var baðstofan með glugga á austurhlið. Þar var stór rúmbálkur,
borð og einn stóll. Næst var skyrkofinn. Milli hans og baðstofunnar var skilveggur, hlaðinn af
grjóti, um mannhæðar hár, og opið þar fyrir ofan. Á skyrkofanum voru útidyrnar og innangengt úr
honum í baðstofu og mjólkurhús. Norðan við skyrkofann var mjólkurhúsið. Þar náðu skilveggirnir
alveg upp í mæni, báðumegin. Nyrst var eldhúsið og var utangengt í það. Vestan við selið var
fjárrétt og kvíarnar langar og mjóar, þar sem ærnar voru mjólkaðar.

Árið 1897 voru 117 kvíær og 4-6 kýr í Hvassafellsselinu.17
Seljum var yfirleitt fundinn staður við ár og læki en góður aðgangur að vatni var mikilvægur
vegna hreinlætis sem viðhafa þurfti við alla vinnslu mjólkurafurða því ekki mátti komast súr í
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Búalög, 1966, bls. 3. Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1991, bls. 74.
Jónas Jónasson, 2010, bls. 62.
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Hitzler, Egon, 1979, bls. 75.
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mjólkina.18 Húsakostur í seljum var mismunandi og Daniel Bruun sem ferðaðist um landið í
kringum 1900 segist hafa séð gamlar seltóftir á nokkrum stöðum sem voru venjulegast þrjú
sambyggð hús, eldhús, selbaðstofa og mjólkurbúr og kvíar í grennd við húsin.19 Jónas
Jónasson frá Hrafnagili segir að venjulega hafi selin verið þrjú hús; mjólkurhús og selbaðstofa
og eldhús til hliðar eða frálaust.20
Þetta búskaparlag að hafa í seli lagðist smámsaman af hér á landi á 18. og 19. öld og var
nánast alveg horfið í lok 19. aldar. Gerð var tilraun til að endurlífga seljabúskap á 18. öld
þegar farið var að draga úr selförum og árið 1734 gaf konungur út tilskipun þar sem hvatt var
til að hafa í seli og skyldi flytja alla nautgripi þegar tveir mánuðir voru af sumri eða 60 dögum
frá sumardeginum fyrsta og skyldi seltíminn standa til ágústloka. Guðlaugur Sveinson
prófastur í Vatnsfirði skrifaði greinina Um selstöður í rit hins íslenska lærdómslistafélags árið
1787 þar sem hann telur upp kosti þess að hafa í seli og hvetur til þess.21 Ástæður þess að
selfarir lögðust af eru sennilega margir samverkandi þættir, eins og samfélagsbreytingar,
breyting á afurðanýtingu, veður og heilsufar. Ýmsar hugmyndir hafa komið fram um ástæður
þessa og þannig taldi Daniel Bruun að dregið hefði úr selförum vegna þess að kúm fækkaði.22
Jónas Jónasson frá Hrafnagili taldi hinsvegar að selfarir hefðu lagst af þegar ódugnaður
landsmanna var komin á hæsta stig.23 Ekki er ósennilegt að breytt nýting á afurðum
sauðkindarinnar hafi verið helsta orsökin. Fráfærum var hætt og ær voru látnar ganga á með
dilk á afrétt og nýtingin færðist af mjólkurafurðum á kjötafurðir.

4 Seljarannsóknir
Elstu ritheimildir sem varða sel á Íslandi eru trúlega Grágás, lagasafn íslenska þjóðveldisins
sem talið er ritað á þjóðveldisöld og varðveist hefur í handritum frá 13. öld, og
Íslendingasögur sem flestar eru taldar ritaðar á 13. öld. Talið er að ákvæði um sel í Grágás
séu aðlöguð frá Norskum lögum. Þar segir meðal annars að sel skuli vera inna landamerkja
og þau megi ekki staðsetja á afrétti. Í Jónsbók lagabók Magnúsar lagabætis sem tók gildi árið
1281 og var í notkun framá 18. öld, í skinnhandriti frá því um 1363, eru ákvæði sem varða
sel.24 Þar er mönnum sagt hvernig þeir skuli haga ferðum sínum til sels (sætr), að fara skuli
fornar götur yfir landareignir annarra, og hvar selin skuli vera.25 Þetta ákvæði er vísbending
um að sel hafi getað verið langt frá bæ. Í Jónsbók er einnig kveðið á um á hvaða tíma eigi að
hafa í seli en þar kemur fram að halda skuli kýr og fé sem skilið hefur verið frá lömbum sínum
í seli yfir sumarið frá miðjum júní fram í miðjan ágúst. Þá eru sel einnig oft nefnd í lýsingu
stærri býla og kirkjustaða. Af umfjöllun þessara miðaldaritheimilda má sjá að sel hafa verið
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Bruun, Daniel, 1987, bls. 367-368.
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Jónas Jónasson, 2010, bls. 64.
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Bragi Sigurjónsson, 1983-87, I bindi, bls. 19.
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Bruun, Daniel, 1987, bls. 367-368.
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Jónas Jónasson, 2010. bls. 64.
24
Stofnun Árna Magnússonar, [án árs].
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mikilvæg og verðmæt.26 Sel koma nokkuð oft fyrir í Íslendingasögum sem bendir til þess að
seljabúskapur hafi verið útbreiddur og vel þekktur á Íslandi á þeim tíma sem ritun sagnanna
hófst á 13. öld.27 Í Laxdælu er seli og staðsetningu þess lýst. Selið er sagt samanstanda af
tveimur húsum íveruhúsi og búri, nálægt á. Í síðari heimildum er talin venja að þrjú rými séu í
seli, búr, eldhús og svefnstaður.28
Rannsóknir á seljum á Íslandi eru nokkrar en fram til þessa hefur aðeins farið fram einn
fornleifauppgröftur á rústum sem taldar eru hafa verið sel út frá staðsetningu og
árstíðabundini notkun. Sú rannsókn fór fram árið 2005 vegna fyrirhugaðra
virkjanaframkvæmda á Kárahnjúkum sem eru á austanverðu hálendinu. Þar fór fram
heildaruppgröftur á stað sem heitir Pálstóftir en hann er í 600 m hæð yfir sjávarmáli, um 90
km frá næstu strönd og í minnst 15 km fjarlægð frá næsta bæ. Rannsóknin á Pálstóftum
leiddi í ljós að þar hefði verið árstíðabundin búseta og bentu gjóskulög á staðnum til
notkunar á tímabilinu 940 til 1070. Þar komu einnig fram vísbendingar um fjölbreyttar
athafnir t.d. handverk, veiðar og trúariðkun.29 Fjórar rústir voru grafnar upp á svæðinu, rústir
I-IV. Aðalhúsið rúst I var stærst um 15m², þar var eldstæði í miðju og hefur trúlega verið
svefnstaður. Rúst II var um 3m² og var túlkuð sem geymsla. Rúst III lá í halla frá hinum og
sneri öðruvísi en hin húsin. Hún var um 9m² að stærð og allt benti til að þar hefði verið opið
aðhald kannski notað til mjalta. Rúst IV var óvenjulegust, var seinni viðbót við suðurhlið
byggingar I minna en 9m² með eldstæði í miðju og steini lagðri stétt frá eldstæðinu og út.
Talið var að það gæti hafa verið svefnstaður fyrir eina til tvær manneskjur.30 Fram að
uppgreftrinum á Pálstóftum höfðu rannsóknir á seljum aðallega byggt á ritheimildum.
Daniel Bruun var danskur kafteinn sem tók sér fyrir hendur að rannsaka íslenskar fornleifar
og ferðaðist í þeim tilgangi um landið í 14 sumur í kringum aldamótin 1900 síðar.
Niðurstöður hans birtust árið 1928 í bókinni Fortidsminder og Nutidshjem paa Island. Þar
segir hann að fjarlægari beitilönd hafi verið hagnýtt til selstöðu og sellönd séu eign jarðanna
sem liggi langt frá bæjum. Bruun segir að sel hafi til forna ýmist verið kölluð sumarsetur eða
sumarhús og þangað hafi flestir flutt af bæjunum með allar kvíær, kýr og margt af hestum
flutt til að hlífa heimahögum. Hann telur að selstöðum hafi fækkað vegna þess að kúm
fækkaði. Bruun segist hafa séð gamlar seltóftir á nokkrum stöðum sem voru venjulegast þrjú
sambyggð hús, eldhús, selbaðstofa og mjólkurbúr og kvíar í grennd við húsin.31
Í bók norska sagnfræðingsins Lars Reinton Til seters. Norsk seterbruk og seterstell frá árinu
1969 kemur fram að í Noregi þekkist þrjár megin gerðir selja sem notaðar voru á
mismunandi tíma yfir sumarið. Heimasel (n.heimsetrane) voru nálægt bæjarhúsum og
þangað var flutt strax á vorin. Millisel (n. mellomsetrar) voru lengra frá bæ en lengst frá bæ
voru sumarselin (n. sommarsetra) sem voru aðalselin og voru inní skógi eða upp til fjalla.
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Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1991, bls. 74.
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Reinton telur að svipað seljakerfi hafi verið notað á Íslandi á söguöld.32 Hann greindi selin í
Noregi einnig eftir eðli þeirra og skilgreindi þrennskonar sel; fullsel, mjólkursel, heysel eftir
þeim störfum sem þar fóru fram.33 Fullsel voru yfirleitt reisulegust þar sem aðstaða til
mjólkurvinnslu þurfti að vera góð. Þar þekktust einnig vetrarsel þar sem haft var geldfé til að
klára heyforða.34 Þessa þrískiptingu selja telur Guðrún Sveinbjarnardóttir að ekki eigi við á
Íslandi.35
Dr. Egon Hitzler gaf út árið 1979 doktorsritgerð sína um sel og selfarir á Íslandi bókina SelUntersuchungen zur Geschicte des isländischen sennwesens sit der landnahmezeit. Rannsókn
hans byggðist að mestu leiti á ritheimildum og er grundvallarrit um sel og selstöður á Íslandi.
Niðurstaða hans varðandi skipulag húsa í seljum var að venjulegast hafi verið 3 byggingar
aðskildar eða í þyrpingu, raðað á mismunandi vegu.36
Árið 1991 skrifaði Guðrún Sveinbjarnardóttir fornleifafræðingur grein um rannsókn sem
hún gerði á seljum á þrem landsvæðum á Íslandi, Eyjafjallasveit, Berufirði og Ausur og
Vesturdal í Skagafirði. Guðrún rannsakaði ritheimildir um landnám á svæðinu, kortlagði
minjar og tímasetti útfrá gjóskulögum. Þá var einnig gerð fornvistfræðileg rannsókn á
staðnum Engihlíð í Fossárdal til þess að reyna að greina hvort þar hefði verið sel eða býli.37
Niðurstaða Guðrúnar var að fjarlægð frá býli að seli var yfirleitt stutt. Fjöldi bygginga í
seljunum var yfirleitt 1-2 sem skiptust í 3-4 rými. Á tveimur stöðum fundust aðeins ein
bygging og einum stað voru tíu byggingar. Uppröðun bygginga var mjög breytilegt á milli
staða og einnig hæð yfir sjávarmáli. Mest af selstöðunum sem voru staðsettar lægra virtust
vara elstar. Bæði Eyjafjallasveit og Berufirði og benda sel nöfn bæja til að þeir hafi í fyrstu
verið sel á láglendi. Í Skagafirði eru dæmi um sel frá fyrstu tíð staðsett innarlega í landi langt
frá bæ sem breyttust í býli og aftur í sel eða beitarhús. Í Aðaldal voru sel nýtt sem beitarhús á
vetrum og sýnir sú mikla notkun beitarlands mikilvægi þess fyrir efnahag bæja áður fyrr. Allar
minjarnar eru taldar vera frá miðöldum og til 1800 og líkjast ekki bæjum frá þeim tíma.
Greinilegt var af gögnum að mörkin milli býlis og sels var stundum stutt. Á þeim stöðum í
Aðaldal þar sem notkun var breytileg telur Guðrún að notkunin hafi væntanlega stjórnast af
veðurfari og hagsæld. Margir staðir í Vesturdal sem túlkaðir hafa verið sem smábýli höfðu
meiri einkenni sels en býlis og Engihlíð í Fossárdal er kannski dæmi um slíkan stað.38
Niðurstöður greininga frá Engihlíð voru að á síðasta notkunarskeiði staðarins hefði það verið
nýtt sem sel með hugsanlega einhverri heyvinnslu en ekki var hægt að greina hvort staðurinn
hefði í fyrstu verið býli. Til að fá úr þessu skorið var lagt til að gerð yrði nánari sýnataka í
tengslum við uppgröft á staðnum.39
Árið 2002 skoðaði Sædís Gunnarsdóttir fornleifafræðingur í mastersritgerð sinni sel sem
hluta af búsetu landslagi jaðarbyggða og tók fyrir Saurbæjarhreppi í Eyjafjarðarsýslu. Sædís
32
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notaði GIS til þess að skilja dreifingu tengsla á milli selja og sjálfstæðra og ósjálfstæðra býla.
Þar kom fram að fjarlægð milli bæjar og sels sýndi tvíþætt mynstur. Stærri hópurinn var um
það bil 1,5 km frá bæ en minni hópurinn í 3 km fjarlægð. Þetta mynstur virtist tengt efnahag
bæjanna þar sem efnaðri býli áttu fjarlægari sel, kannski vegna þess að þeir áttu einnig
stærra landsvæði.40 Sædís telur að nota megi hæð yfir sjávarmáli til að greina á milli smærri
býla og selja. Sel voru að meðaltali í 300 m h.y.s. en býli í 150 m h.y.s. Halli á landi var líka
meiri í seljum eða um 12° en á býlum um 6° halli.41
Albína Hulda Pálsdóttir fornleifafræðingur skrifaði árið 2005 BA ritgerð þar sem hún gerði
fræðilega úttekt á seljum. Í rannsókn sinni notaði hún gögn úr fornleifaskráningum frá
Fornleifastofnun Íslands og vann úr þeim tölfræðilegar upplýsingar um sel. Hún skoðaði
fjölda rústa á hverjum selstað og var meðalfjöldi á hverju selstæði 2,30 en algengast var að
aðeins sé ein rúst sé á hverjum stað en á flestum selstæðum er ein til þrjár rústir. Albína
skoðaði einnig tengsl á milli dýrleika jarða árið 1686 og fjölda rústa á selstæði, hólfafjölda og
flatarmáls. Niðurstaðan var, að eftir því sem dýrleiki jarða var hærri þá jókst fjöldi rústa,
hólfa og flatarmáls. Einnig skoðaði hún meðalfjarlægð frá bæ í sel í beinni loftlínu og var
niðurstaðan að rúmir 2 km eru á milli í beinni loftlínu og sjaldnast hafi verið nema 1-4
klukkustunda gangur frá bæ í sel.42
Árið 2007 skrifaði Ómar Smári Ármannsson viðamikla BA ritgerð um sel og selstöður. Hann
hefur lengi leitað uppi sel og selstöður og var ritgerðin afrakstur 6 ára vinnu og í henni er að
finna upplýsingar um mikinn fjölda selja. Hann segir megingerð selja á Reykjanesskaganum
sé þrískipt rými þar sem eldhús sé fráskilið og stekkir séu skammt frá eða áfast húsumum.
Seljastígar sem lágu frá bæ að seli sem enn eru sjáanlegir séu oftast um 7 km eða um 1½ – 2
klukkustunda gangur. Einnig telur hann að staðsetning selja í útlendum jarða hafi verið
skilaboð um eignarhald.43
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5 Skráðar selstöður jarða í Reykjavík og selstöðusvæði
Í gagnagrunn Sarps er skráð áttatíu og ein jörð í Reykjavík. Heimildir um sel og selstöður er
að finna í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, örnefnalýsingum Örnefnastofnunar
fyrir jarðir í Reykjavík og fleiri ritheimildum. Í töflu 1 má sjá hvaða jarðir það eru og dýrleika
þeirra samkvæmt Jarðabók Johnsen frá árinu 1847, en ekki er greint frá dýrleika allra
jarðanna í Jarðabók Árna og Páls, og heimild fyrir selstöðu og staðsetningu seljanna.
Tafla 1. Jarðir innan núverandi borgarlands með skráða selstöðu í Jarðabók Árna og Páls, örnefnalýsingum
Örnefnastofnunar, jarðarnúmer, dýrleika jarða eftir Jarðatali J. Johnsen frá árinu 1847 og staðsetningu seljanna.
Jarðir

Jarðarnúmer

Árbær

181181-262

Dýrleiki
Johnsen
16

Heimildir selstöðu
Jarðabók /Örnefnastofnun
Örnefnastofnun

Staðsetning

Ártún

125653-308

15

Jarðabók

Blikdal norðan ár

Borg

181199-302

20

Jarðabók

Blikdal sunnan ár

Brautarholt 1

125660-297

35

Jarðabók

Blikdal sunnan ár

Breiðholt

181154-218

20

Örnefnastofnun

Heimalandi/Upp af Selflötum

Esjuberg

181191-284

40

Jarðabók

Sunnan undir Svínaskarði

Gufunes

181184-265

10

Jarðabók /Örnefnastofnun

Stardal og Seljadal

Gröf (Grafarholt) (Suður-Gröf)

181179-260

20

Jarðabók/Örnefnastofnun

Heimalandi v/Rauðavatn

Gröf (Norður-Gröf)

181190-280

20

Jarðabók

Heimalandi

Hjarðarholt (Hjarðarnes)

125688-311

7

Jarðabók

Blikdal norðan ár

Hlíðarhús

181283-3

10

Örnefnastofnun

Undir Öskjuhlíð

Hof

125689-292

27

Jarðabók /Örnefnastofnun

Blikdal sunnan ár

Keldur

181183-246

15

Jarðabók (v/Gufunes)

Sólheimatjarnir

Korpúlfsstaðir

181187-268

20

Jarðabók

Stardal

Lambhagi

181178-259

15

Jarðabók

Stardal

Lykkja

125713-295

44

Jarðabók

Blikdal sunnan ár

Mýrarholt

181200-303

20

Jarðabók

Blikdal sunnan ár

Melar

125722-313

20

Örnefnastofnun

Mela-Seljadal

Móar

125724-287

20

Jarðabók

Við Esjubergssel/undir Svínaskarði

Mógilsá

125733-283

13

Örnefnastofnun

Heimalandi

Norðurkot Herjólfstader

125740-316

7

Jarðabók

Mela-Seljadal

Reykjavík

181285-5

50

Jarðabók/ E.J. Stardal

Öskjuhlíð og Selvatn

Saurbær

125746-309

32

Jarðabók/Örnefnastofnun

Blikdal norðan ár

Skrauthólar

125752-290

20

Jarðabók

Nálægt Hrafnhólum

Tindstaðir

125760-317

20

Jarðabók/Örnefnastofnun

Heimalandi v/Selbörð?

Viðey

181168-233

120

Örnefnastofnun

Seljadal og við Selvatn

Þerney

125775-270

30

Jarðabók /Örnefnastofnun

Austan við Tröllalágar

Örfirisey (undir Reykjavík)

181285-5

Jarðabók

Undir Selfjalli

44

Johnsen getur ekki um dýrleika, en landskuld er 0,60 og 1,5 kúgildi.

9

Heimalandi/Sauðadal vestan til

Í töflu 2 má sjá á hvaða landsvæðum selstöðurnar eru. Á Kjalarnesi eru 10 jarðir skráðar
með selstöðu á Esju. Á Blikdal í landi Brautarholts sunnan ár eru 5 jarðir með skráða selstöðu
en 3 í landi Saurbæjar norðanmegin og á Mela-Seljadal eru 2 jarðir með selstöðu, samtals 10
jarðir. Á landsvæðum sunnan undir Svínaskarði í landi Hrafnhóla og Stardals eru 7 jarðir með
skráða selstöðu. Í Seljadal í Mosfellssveit eru 2 jarðir skráðar með selstöðu. Við Selvatn er 1
jörð með skráða selstöðu. Við Öskjuhlíð eru 2 jarðir skráðar með selstöðu og 3 jarðir eru með
skráða selstöðu í heimalandi. Undir Selfjalli er skráð 1 selstaða. Reykjavík, Gufunes og Viðey
hafa skráða fleiri en eina selstöðu.

Mynd 3. Selstöðusvæði jarða í Reykjavík.

45

Tafla 2. Selstöðusvæði jarða í Reykjavík.
Selstöðu-svæði

Jörð

Jörð

Jörð

Jörð

Jörð

Blikdalur S

Brautarholt
Saurbær
Melar
Esjuberg
Móar
Viðey

Hof

Borg

Mýrarholt

Lykkja

Ártún
Norðurkot
Þerney

Hjarðarnes

Gufunes

2

Reykjavík
Örfirisey
Keldur
Reykjavík
Mógilsá

Viðey

2
1
1
2
6

Blikdalur N
Mela-Seljadalur
Sunnan undir
Svínaskarði
Seljadalur
Mosfellssveit
Við Selvatn
Undir Selfjalli
Sólheima-tjarnir
Öskjuhlíð
Heimalandi

45

Hlíðarhús
Tindstaðir

Móar

Breiðholt

Gufunes

Gröf

Korpúlfsstaðir

Árbær

Grunnur myndar er fengin frá Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR).

10

Jörð

Lambhagi

Norður-Gröf

Jörð

Skrauthólar

Selstaða
5
3
2
8

5.1 Selstöður á Blikdal
Blikdalur er stór og grösugur dalur í vesturhluta Esju. Hann liggur frá Gunnlaugsskarði í austri
og hallar í vestur að klettabelti við Tíðarskarð en dalsmynnið er skammt austan við það.
Blikdalur var áður nefndur Bleikdalur sem gæti verið vegna þess að háhitavirkni náði norður
yfir dalinn og gaf berginu ljósan lit en innar í dalnum er ljósleitt og grænsoðið móberg.46 Eftir
dalnum rennur á sem nefnist Blikdalsá, en frá dalsmynni að sjó nefnist hún Ártúnsá eftir
samnefndum bæ við mynni dalsins.

Mynd 4. Blikdalur og Mela-Seljadalur.

47

Blikdalur hefur löngum verið nytjaður af bæjum á Kjalarnesi fyrir lausagöngu hesta til
fjáruppreksturs, og selstöðu. Suðurhluti Blikdals lá undir kirkjustaðnum Brautarholti, en sá
nyrðri undir kirkjustaðinn Saurbæ og skiptist hann um Blikdalsá. Blikdals er ekki getið beint í
skriflegum heimildum fyrr en í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. Hinsvegar er
Blikdalsár getið í máldaga Saurbæjarkirkju 1220, þar sem fram kemur kvöð um að halda skuli
brú yfir ánna: „... bru scal hallda a blic dals a. þar milli fialls oc fjoru. ær sa vill sem j saurbæ
byr.“48 Þessi kvöð er áréttuð í Vilchinsmáldaga frá 1397 og í vísitasíum 1642, 1678, 1703 og
1724. Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns er Blikdals getið við nokkra bæi varðandi
fjárupprekstur og selstöðu. Blikdals er getið í landamerkjabréfi fyrir Saurbæ árið 1890. Þar
segir: „Á Bleikdal eiga allar jarðirnar óskipta beit en slægjur þannig að Hjarðarnesin (bæði
kotin) hafa slægjur fyrir ofan götu milli Heygils og Bolagils en Ártún fyrir neðan götu frá
Seljagilslæk að Heygilslæk.“49
46

Ingvar Birgir Friðleifsson, 1985, bls. 54.
Grunnur myndar er fengin frá Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR).
48
Íslenzkt fornbréfasafn, fyrsta bindi, bls. 402.
49
Markalýsing fyrir Saurbæ á Kjalarnesi. Nr. 84. 3/6 1890.
47
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Mynd 5. Selstöður á Blikdal.

50

Nokkur örnefni í dalnum vísa til selja og þar eru sýnilegar sex selstöður neðan við Selfjall.
Tvær selstöður eru í norðan Blikdalsár, Saurbæjarsel sem stendur við læk ofan um 120 m
ofan við ána og Holusel sem er um 370 m innar einnig staðsett við læk rétt ofan við ána.
Saurbæjarsel hefur verið í notkun framundir árið 1874 en heimildir geta þess að Guðrún
Runólfsdóttir frá Saurbæ hafi verið þar selráðskona.51 Hún varð árið 1875 þriðja kona
skáldsins Matthíasar Jochumssonar sem bjó á Móum á Kjalarnesi.52 Á eyri sem liggur sunnan
við ána eru fjórar selstöður sem voru í landi Brautarholts. Efsta og innsta selstaðan er
væntanlega sú sem síðast hefur verið í notkun og gæti verið frá svipuðum tíma og
Saurbæjarsel.
Saurbær er kirkjustaður en kirkju er þar fyrst getið um 1200. Þegar Jarðabókin var gerð er
Saurbær orðin annexía frá Brautarholtskirkju. Saurbær er á ofanverðu Kjalarnesi, á
sjávarbakka niður af Tíðarskarði. Í Jarðabók Árna og Páls segir; „Fjárupprekstur, hestagöngu
og selstöðu hefur jörðin í sínu eigin landi, þar sem heitir Blikdalur.“ Þar er segir einnig;
„Selvegur lángur og erfiður.“ Á þeim tíma var jörðin í eigu Sigurðar Björnssonar lögmanns.53
Ártún var kirkjujörð frá Saurbæ og stendur við mynni Blikdals við Ártúnsá. Í Jarðabók Árna
og Páls segir: „Selstöðu og beit hefur jörðin frí á Blikdal um sumar og vetur í Saurbæjarlandi.“

50

Grunnur myndar er fengin frá Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR).
Sarpur. Örnefnaskrá. Saurbær, 125746-309-1.
52
Þjóðskáldið Matthías Jochumsson.
53
Jarðabók, III bindi, bls. 374-375.
51
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Þá verandi eigandi Ártúns var Saurbæjarkirkja sem var í eigu Sigurðar Björnssonar
lögmanns.54
Hjarðarnes var byggt út úr Saurbæ og kirkjujörð þaðan. Bærinn er á sjávarbakka um 1,5 km
í norðaustur frá Saurbæ rétt innan við Tíðarskarð. Í Jarðabók Árna og Páls segir;
„Fjárupprekstur hefur jörðin frí á Blikdal í Saurbæjarlandi. Item selstöðu frí ibidem.“
Þáverandi eigandi Saurbæjarkirkja, sem var í eigu Sigurðar Björnssonar lögmanns.55
Brautarholt stendur á hæð sem kallast Kirkjuhóll á vestanverðu nesinu og vestur af bænum
er lítið og mjótt nes, Músarnes við mynni Hvalfjarðar. Brautarholts er fyrst getið í
Landnámabók og kirkja var komin þar árið 1200. Fram kemur í máldaga Brautarholtskirkju frá
1497-1518 að hún eigi hálfan Stardal á móti Þerneyjarkirkju.56 Í Jarðabók Árna og Páls segir:
„Selstöðu og beitiland á kirkjan á Blikdal og liggur það til jarðarinnar, tekur nú mjög af sjer
að gánga af skriðum og vatnsgángi.“ Þá var eigandi jarðarinnar prófastsekkjan Sigríður
Hákonardóttir að Rauðamel eða sonur hennar Oddur Sigurðsson.57
Borg var kirkjujörð frá Brautarholti og var um 175 m í norðaustur af klettinum Borg og 335
m suðaustur frá botni Borgvíkur. Í Jarðabók Árna og Páls segir; „Selstöðu á jörðin frí í Blikdal
þar sem er Brautarholts kirkjuland.“58
Mýrarholt var einnig kirkjujörð frá Brautarholti. Var í neðri túnum Brautarholts um 100 m
suðaustur af Krosshól og 350 m vestur af svínabúinu í Brautarholti.59 Í Jarðabók Árna og Páls
segir; „Selstöðu má jörðin hafa með frjálsu í Brautarholtskirkjulandi Blikdal.“60
Hof var landnámsjörð sem er austur af Brautarholti og skammt vestan við Grundahverfi.
Þar er sagt að til forna hafi verið hálfkirkja eða bænhús. Í Jarðabók Árna og Páls segir um
selstöðu Hofs; „Menn töldu að Hof hafi haft í seljum í Blikdal þar sem heita Hofssel gömlu en
ekki vissu menn hvort þar hefði verið haft frítt eða nokkuð greitt til Brautarholts.“ Þá voru
eigendur jarðarinnar nokkrir Sr. Vigfús Ísleifsson prestur í Skaftafellssýslu og bróðir hans
Magnús Ísleifsson lögréttumaður á Höfðabrekku í Skaftafellsþingi, Hallfríður Snorradóttir
ekkja, Kolbeinn Snorrason Seljatungu í Flóa. 61
Lykkja var tíundi partur úr jörðinni Hofi, en á Hofi er sagt að til forna hafi verið hálfkirkja
eða bænhús. Um Lykkju segir: „Selstaða segja menn að hjeðan hafi brúkuð verið á Blikdal þar
sem heita Hofsel gömlu, hvort frí eða fyrir toll nokkurn til Brautarholts vita menn ekki.“62
Við vettvangskönnun sumarið 2010 fundust að því er virðist fjórar selstöður á eyri sem er
um sunnan Blikdalsár um miðjan Blikdal í Brautarholtslandi. Efsta selið er greinilega það sem
síðast hefur verið notað en hin eru fornleg að sjá. Handan árinnar norðan megin eru tvær
sýnilegar selstöður og fylgir örnefnið Saurbæjarsel þeirri fremri sem síðast var notað frá
Saurbæ. Selið er við læk uppí miðri hlíð undir Selfjalli en hin Holusel er aðeins innar í dalnum
54

Jarðabók, III bindi, bls. 374.
Jarðabók, III bindi, bls. 378.
56
Íslenzkt fornbréfasafn VII. Bindi, bls. 53.
57
Jarðabók, III bindi, bls. 361-362.
58
Jarðabók, III bindi, bls. 360.
59
Sólborg Una Pálsdóttir, vettvangskönnun, 26.09.02.
60
Jarðabók, III bindi, bls. 367.
61
Jarðabók, III bindi, bls. 355.
62
Jarðabók III bindi, bls. 358-378.
55
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og niður við Blikdalsá, einnig við læk. Beggja vegna í dalnum eru greinilegar götur að
selstöðunum.
Tafla 3. Selstöður á Blikdal.
Jarðir

Jarðarnúmer

Ártún
Borg
Brautarholt 1
Hjarðarholt (Hjarðarnes)
Hof
Lykkja
Mýrarholt
Saurbær

125653-308
181199-302
125660-297
125688-311
125689-292

Dýrleiki
Johnsen
15
20
35
7
27
63

181200-303
125746-309

20
32

Heimildir selstöðu
Jarðabók /Örnefnastofnun
Jarðabók
Jarðabók
Jarðabók
Jarðabók
Jarðabók /Örnefnastofnun
Jarðabók
Jarðabók
Jarðabók/Örnefnastofnun

Staðsetning
Blikdal norðan ár
Blikdal sunnan ár
Blikdal sunnan ár
Blikdal norðan ár
Blikdal sunnan ár
Blikdal sunnan ár
Blikdal sunnan ár
Blikdal norðan ár

5.2 Selstöður á Mela-Seljadal
Melaseljadalur er upp með ánni Þverá sem er skammt vestan við Tindstaðabæi norðan við
Esju. Heimildir eru fyrir selstöðu þar frá þremur bæjum, Melum, Norðurkoti og Tindstöðum.
Melar eru á Kjalarnesi við utanverðan Hvalfjörð. Í örnefnalýsingu Mela segir „Inn af
brúninni og klettunum, séð frá Norðurkoti, er alldjúp og löng kvos, sem heitir Mela-Seljadalur
ofan við Bollann og Hjalla. Eftir honum rennur Þverá. Klifið er við endann á Mela-Seljadal.“64
Heimildir eru fyrir því að á Mela-Seljadal hafi verið selstöður frá tveimur bæjum Norðurkoti
og Tindstöðum. Nafnið á dalnum gæti bent til þess að þar hafi verið haft í seli frá bæjum í
Melahverfi þó kostir hans virðist hafa dalað eftir því sem fram kemur í Jarðabókinni.
Norðurkot (Heriolfstader)eru á Kjalarnesi við utanverðan Hvalfjörð. Í Jarðabók Árna og Páls
segir: „Selstöður á jörðin þar sem heitir Mela Seljadalur, og eru þeir hagar að mestu aleyddir
af skriðum.“ Þá í eigu Guðrúnar Thorkelsdóttur prófastekkju að Haukadal í Biskupstungum.65
Tindstaðir eru innsti og nyrsti bær í Kjalarneshreppi norðan Esju, undir Tindstaðafjalli.
Heimildir fyrir seli eru tvær. Í Jarðabók Árna og Páls segir „Selstaða er í heimalandi.“66 Í
örnefnalýsingu fyrir Tindstaði segir; „Þegar farið er upp á Mela-Seljadal er farið um þetta Klif.
Á dalnum var haft í seli áður fyrr.“ Þar segir einnig og vísar það í selstöðu í heimalandi; „Ofar
[en Húsadalur] eru klettabelti, og með þeim er Neðra-Selabarð og Efra-Selabarð.“67
Útfrá þessum heimildum má hugsa sér að fyrst hafi selstaða verið á Mela-Seljadal en þegar
hagar hafa eyðst vegna skriðufalla hafi selstaða verið gerð þar sem Selbörðin eru. Við skoðun
á loftmyndum var ekki hægt að greina neinar minjar á Mela- Seljadal

63

J. Johnsen getur ekki um dýrleika, en landskuld er 0,60 og 1,5 kúgildi.
Sarpur. Örnefnaskrá. Melar, 125722-313-1.
65
Jarðabók, III bindi, bls. 381.
66
Jarðabók,III bindi, bls. 382.
67
Sarpur. Örnefnaskrá. Tindstaðir, 125758-317.
64
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Tafla 4. Selstöður á Melaseljadal.
Jarðir

Jarðarnúmer

Melar

125722-313

Norðurkot Herjólfstader

125740-316

Tindstaðir

125760-317

Dýrleiki
Johnsen
20

Heimildir selstöðu
Jarðabók /Örnefnastofnun
Örnefnastofnun

Staðsetning

7

Jarðabók

Mela-Seljadal

20

Jarðabók/Örnefnastofnun

Heimalandi Selbörð?

Mela-Seljadal

5.3 Selstöður sunnan undir Svínaskarði
Sunnan undir Svínaskarði á jörðunum Stardal, Sámsstöðum og Hrafnhólum var höfð selstaða
frá ellefu bæjum samkvæmt Jarðabók Árna og Páls sem sjá má í töflu 1. Selstöður gætu hafa
verið fleiri því á svæðinu er að finna mikið og gott beitiland. Bærinn Stardalur stendur við
mynni samnefnds dals, norðanvert við Leirvogsá, suðaustan undir Skálafelli. Sámstaðir eru
um 1,5 km neðar með Leirvogsá neðan við klettabeltinu Stiftamt. Hrafnhólar eru svo um 2,5
km neðar einnig norðan við Leirvogsá sunnan undir Haukafjöllum á móts við Skeggjastaði
uppá hól, en bærinn stóð áður aðeins ofar með ánni undir brekkunum.68

Mynd 6. Selstöður og bæir undir Svínaskarði.

69

Heimildir eru um 11 selstöður bæja undir Svínaskarði en flestir voru í Mosfellssveit eða 7
talsins og 4 í Kjalarneshrepp. Árið 2010 tilheyra 7 af þessum bæjum Reykjavík, en 4 í
Mosfellsbæ eins og sjá má í töflu 5. Af þeim 11 selstöðum sem heimildir eru fyrir eru nú
68
69

Stefán Þorvaldsson, 2007, bls. 151.
Grunnur myndar er fengin frá Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR).
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aðeins þrjár sjáanlegar og fylgja þeim enn örnefni bæjanna sem nýttu þau, en þetta eru
Þerneyjarsel, Varmársel og Esjubergssel.
Tafla 5. Bæir sem höfðu selstöðu sunnan undir Svínaskarði í landi Hrafnhóla og Stardals, samkvæmt
Jarðabókinni árið 1703-1705, hreppar sem þær tilheyrðu þá og 2010.

Bæir með
selstöðu undir
Svínaskarði
Blikastaðir
Esjuberg
Gufunes
Helgafell
Korpúlfsstaðir
Lambhagi
Lágafell
Móar
Varmá
Skrauthólar
Þerney
Samtals: 11

Mosfells- Kjalarnes- Núverandi
sveit
hreppur
sveitarfélög
1703-05 1703-05
2010
X
Mosfellsbær
X
Reykjavík
X
Reykjavík
X
Mosfellsbær
X
Reykjavík
X
Reykjavík
X
Mosfellsbær
X
Reykjavík
X
Mosfellsbær
X
Reykjavík
X
Reykjavík
7
4
11

Sýnilegar
tóftir
2010

Eignarhald
jarða í
Jarðabók
Konungseign
Esjubergssel Konungseign
Konungseign
Konungseign
Konungseign
Konungseign
Konungseign
Konungseign
Varmársel Konungseign
Konungseign
Þerneyjarsel Konungseign
3

Stardalur var framan af í eigu Brautarholtskirkju og Þerneyjarkirkju. Fram kemur í máldaga
Brautarholtskirkju frá 1497-1518 að hún eigi hálfan Stardal.70 Í máldaga Þerneyjarkirkju til
ársins 1269 segir að kirkjan eigi helming í selför í Stardal og afrétt.71 Samkvæmt Jarðabókinni
var Stardalur ekki byggður fyrr en um 1674 en þar segir; „Nýlega uppbyggð fyrir þrjátíi árum,
og kemur hjer sá enginn fram. Sem þykist vita að þar hafi fyrri nokkurn tíma bygt ból
verið.“... „Hitter almennilega kunnugt úngum og gömlum, að þar sem nú er þessi nýi bær,
Stardalur, hafa um lánga æfi selstöður verið frá mörgum bæjum í Mosfellssveit, sem
Jarðabókin í þeirri sveit vottar, og so frá Þerney, sem hjer er áður getið.“ Árið 1704 er
Stardalur í konungs og tveir ábúendur eru á jörðinni.“72
Sámsstaðir eru forn eyðijörð á milli Hrafnhóla og Stardals sem heyrir nú undir Stardal. Við
gerð Jarðarbókarinnar 1704 voru Sámsstaðir eign konungs og brúka ábúendur konungsjarða
alla grasnaut og talað er um eina selstöðu á jörðinni Esjubergssel.73
Hrafnhólar voru líka eyðijörð þegar Jarðabók Árna og Páls er gerð og þar er jörðin nefnd
„…Hafnhoolar, sumir kalla Hafnabjörg, og segja það nafn eldra.” Þá er jörðin sögð forn
eyðijörð og veit engin hversu lengi þar til sextán árum áður að byggður var nýr bær fram á
fardaga 1703 að jörðin lagðist aftur í eyði. Jörðin var í konungseign þegar Jarðabókin var gerð
sumarið 1704 og dýrleiki hennar óviss.74

70

Íslenzkt fornbréfasafn, VII bindi, bls. 53.
Íslenzkt fornbréfasafn, II bindi, bls. 64.
72
Jarðabók, III bindi, bls. 336-337.
73
Jarðabók, III bindi, bls. 337-338.
74
Jarðabók, III bindi, bls. 338.
71
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Blikastaðir standa á láglendu mýrlendi skammt norðan Lágafellshamra, austan við
Korpúlfsstaðaá, sunnan við Leiruvoga á móti Víðinesi.75 Í Jarðabók Árna og Páls segir;
„Selstaða hefur til forna brúkuð verið í Stardal.“ Þá er jörðin í eigu konungs.76
Esjuberg stendur á skriðuvæng uppi undir rótum Esju og uppaf bænum er Gljúfurdalur. Í
Jarðabók Árna og Páls segir; „Selstöðu á jörðin undir Svínaskarði að sunnan, og er þar
berjalestur nokkur.“ Þá er jörðin í eigu konungs.77 Í Jarðabókinni kemur einnig fram þar sem
fjallað er um Sámstaði að Esjubergssel var talið í landi þeirra ....„sem þessari jörðu halda
menn tilheyrt hafa,...“. En Sámsstaðir var talin forn eyðijörð sem engin vissi hver hafði verið
eigandi að og konungur hafði eignað sér og nýtt „...um langa æfi...“.78
Gufunes stendur skammt vestan við bæinn Eiði á litlu flatlendu nesi á milli Geldinganess og
Gufuneshöfða.79 Gufuness er getið í Landnámu og virðist snemma hafa orðið sjálfstæð jörð.
Þar var komin kirkja um 1150 og var þar til 1886 þegar hún var lögð niður. Gufunes varð eign
Viðeyjarklausturs eftir 1313 og varð konungseign við siðaskipti. Gufunes var keypt af
bæjarsjóð Reykjavíkur árið 1924 ásamt Eiði, Knútskoti og Geldinganesi.80 Í Jarðabók Árna og
Páls segir; „Selstaða hefur til forna brúkuð verið í Stardal, þar sem nú stendur býli það, er
Stardalur kallast, eftir sögn þeirra manna, er að undirrjettingu foreldra sinna vita til yfir
hundrað ár.“ Þá er jörðin í eigu konungs.81
Helgafell stendur undir útsuðurhorni Helgafells. Í Jarðabók Árna og Páls segir; „Landþröng
er mikil, og hafði jörðin áður í lánga tíma selstöðu í Stardal frí, en nú verða ábúendur hana út
að kaupa.“ Þá er jörðin í eigu konungs.82
Korpúlfsstaðir standa á sléttum melum skammt í suðvestur frá Blikastöðum, vestan við
Korpúlfsstaðaá. Korpúlfstaða er fyrst getið í Kjalnesingasögu. Þeir voru sjálfstæð jörð árið
1234, þá orðnir eign Viðeyjarklausturs, og urðu konungseign um siðaskipti. Reykjavíkurbær
keypti jörðina árið 1942. Í Jarðabók segir; „Selstöðu hefur jörðin til forna brúkað í Stardal.“ Þá
er jörðin í eigu konungs.83
Lambhagi er jörð suðvestan undir rótum Hamrahlíðar, austan við Korpúlfsá þar sem hún
fellur í bug og fer að stefna norður.84 Lambhagi hefur orðið eign Viðeyjarklausturs á
tímabilinu 1378-1395 og konungseign við siðaskipti. Reykjavíkurbær keypti jörðina árið
1942.85 Í Jarðabók Árna og Páls segir; „Selstöðu hafði jörðin að fornu í Stardal.“ Þá er jörðin í
eigu konungs.86
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Lágafell stendur vestan undir Lágafelli. Í Jarðabók segir; „Selstöðu hefur jörðin áður brúkað
í Stardal.“ Þá er jörðin í eigu konungs.87
Móar standa á flatlendi neðan þjóðvegar, sunnan frá Esjubergi nær sjó. Í Jarðabók Árna og
Páls segir; „Selstaða hefur hjeðan brúkast hjá Esjubergsseli og vita menn ei hvort að láni
Esjubergsmanna eður eign þessarar jarðar.“ Þá er jörðin í eigu konungs.88
Varmá stóð skammt í vestur frá Helgafelli, vestan Varmár, skammt í landsuður upp frá
Leiruvogum, austan við núverandi Gagnfræðaskóla Mosfellsbæjar. Í Jarðabókinni er ekki
getið um sel eða selstöðu en erþess getið í Örnefnalýsingu fyrir Stardal; „Austan við
Tröllalága er Varmársel og sést vel fyrir því.“ Þá er jörðin í eigu konungs.89
Skrauthólar standa hátt nálægt Esju, austan Vallár. Í Jarðabók Árna og Páls segir; „Selstaða
er, hefur hjeðan lengi brúkuð verið frí þar sem heitir undir Haukafjöllum, nálægt
Hrafnhólum.“ Þá er jörðin í eigu konunds.90
Þerney er í vestur frá Álfsnesi ekki stór en grasivaxin.91 Í Jarðabók Árna og Páls segir;
„Selstöðu hefur jörðin til forna um lánga æfi brúkað í Stardal, og fæst hún nú ekki síðan þar
var bygð sett.“ Þá er jörðin í eigu konungs.92 Máldagi kirkjunnar í Þerney með sundum í
Kjalarnesþingi, sem Magnús biskup Gissurarson setti um 1220 segir svo; „Kirkia a at helmingi
selfor j Stardal ok sva afreit. Ok sva þess hlutar fiorv j krossa vik er þerney fylger, halft þriðia
kvgilldi bvfiar.“93 Í máldaga Þerneyjarkirkju sem Árni biskup Þorláksson setti haustið 1269
segir; „Kirkia a helming j selfor j Starrdal: og svo afret.“94 Af þessum máldögum og síðar má
sjá að ekki hefur verið búið í Stardal.
Tafla 6. Selstöður undir Svínaskarði.
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Staðsetning
Stardal
Sunnan undir Svínaskarði
Stardal og Seljadal
Stardal
Stardal
Stardal
Stardal
Við Esjubergssel
Austan Tröllalága
Nálægt Hrafnhólum
Austan Tröllalága

Á þessu landsvæði sunnan undir Svínaskarði eru nú þrjár sýnilegar selstöður sem sjá má á
mynd 6 og 7. Tvær þeirra Varmársel og Þerneyjarsel eru norðan við Leirvogsá austan við
Tröllalágar. Esjubergssel er töluvert ofar og nær Svínaskarði á rana út frá Skopru sem gengur
útí Esjubergsflóa. Tóftirnar eru allar grasi og mosavaxnar.

Mynd 7. Sýnilegar selstöður og örnefni undir Svínaskarði.
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5.4 Selstöður undir Öskjuhlíð
Öskjuhlíð er norður við Fossvog brött og klettótt að vestan og norðanverðu með ávölum
hákolli. Sléttlendi er undir hlíðinni til vesturs að flugvellinum og til austurs í Leynimýri. Til
suðurs er jafn halli niður að sjó. Öskjuhlíð gekk um tíma einnig undir nafninu Eskihlíð og er
merkt þannig á kort frá 1850.96 Öskjuhlíð tilheyrði frá upphafi Vík (Reykjavík) og þar höfðu
Víkurbændur snemma nytjar og selstöðu. Í Jarðabók Árna og Páls er getið um eina selstöðu í
Öskjuhlíð, Víkursel en heimild er um annað sel þar frá Hlíðarhúsum í örnefnalýsingu.
Reykjavík var lengi nefnd Vík og eru heimildir um landnám Ingólfs Arnarsonar bæði í
Íslendingabók og Landnámabók. Talið er að súlur hans hafi rekið á land þar sem síðar reis
Seðlabanki Íslands og nú er talið að hann hafi reist bæ sinn við suðurenda Aðalstrætis. Talið
er að kirkja hafi risið í Reykjavík skömmu eftir kristnitöku þar sem nú er Fógetagarðurinn við
Aðalstræti. Í máldaga Jónskirkju í Vík (Reykjavík) frá 1379, settum af Oddgeir biskup
Þorsteinssyni, segir um selstöðu „vikvrholt med skog og selstodo.“97 Þar kemur einnig fram
að kirkjan er ekki auðug sem bendir það til þess að Reykjavík hafi ekki verið neitt stórbýli.
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Mynd 8. Víkursel, Öskjuhlíð.
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Þann 4. janúar 1752 samþykkti konungur að gefa nýstofnuðum Innréttingum jörðina
Reykjavík.99 Reykjavík varð svo kaupstaður árið 1786. Í Jarðabók Árna og Páls segir um
selstöðu Víkur; „Selstaða er jörðunni eignuð þar sem heitir Víkursel undir Undirhlíðum; sumir
kalla það gamla Víkursel; þar hefur jörðin brúkað hrís til eldiviðar fyrir selsins nauðsyn.“100 Þá
er jörðin eign konungs og hjáleigur hennar eru Landakot, Götuhús, Grjóti, Melshús,
Stöðlakot, Skálholtskot, Hólakot og ein ónefnd. Heimild og örnefni benda til þess að Vík hafi
haft selstöðu á Mosfellsheiði. Heimild sem styður staðsetningu á Mosfellsheiði er eftirfarandi
saga. „Gísli Einarsson (f. 1570 d. 1660) hálfbróðir Odds biskups „…fékk lítilmótlega giftingu,
átti mörg börn, en erfitt bú og hjónaband“. Kona hans var Þórný, dóttir Narfa Ormssonar í
Vík. Jón Halldórsson segir í skólameistarasögum sínum: Svo hafði til fallið að séra Gísli
Einarsson, þá óvígður, ferðaðist um sumarið yfir Mosfellsheiði, eður þar nálægt og náttaði í
Víkurseli. Var Þórný bóndadóttir í selinu, en smalamaður fór heim um nóttina og tilkynnti
bónda mannkomuna. Hann brá við skjótt og var kominn snemma um morguninn til selsins að
óvörum komumönnum, gekk hann fram og neyddi Gísla til að lofa að taka að sér Þórnýju og
ekta hana.“101 Klemens Jónsson dró þá ályktun af þessari sögu að selið hafi verið undir
Mosfellsheiði.102 En útfrá ferðum manna í þessari sögu gæti Víkursel hafa verið þá á
Mosfellsheiði frekar en Öskjuhlíð. Egill J. Stardal segir í umfjöllun sinni um Mosfellsheiði að
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Víkursel sé skammt austur af Selvatni en þar er að finna mjög fornlegar tóftir sem taldar eru
hafa verið sel.103
Bærinn Sel var talinn eign Víkurkirkju árið 1379 og fylgdi henni í margar aldir. Nafn
jarðarinnar bendir til selstöðu og til þess að þar hafi upphaflega verið sel frá Vík. Selsbæirnir
voru síðast taldir fimm. Stóra-Selsbærinn stendur enn á Holtsgötu 41b, Ívarssel er Vesturgata
66b, Litla-Sel og Jórunnarsel eru sambyggð hús á lóðinni Vesturgötu 61, Mið-sel var þar á
Seljavegi 19. 104 Þessi skipting jarðarinnar í marga parta gæti skýr selja örnefni sem koma fyrir
á kortum. Jarðabók Árna og Páls getur ekki um sel eða selstöðu á jörðinni.
Hlíðarhús var hjáleiga frá Vík og hefur sú skoðun verið sett fram að þar hafi upphaflega
verið fjárhús frá Vík. Hlíðarhús er orðin sjálfstæð jörð um 1600 og Ánanaust hjáleiga
þaðan.105 Jarðabókin getur ekki um sel eða selstöðu Hlíðarhúsa en í Lýsingu Reykjavíkur og
Seltjarnarnes segir svo; „En Seljamýri var kennd við sel frá Hlíðarhúsum, sem var undir
Öskjuhlíð.“106 Síðasta selráðskonan í Öskjuhlíð Elín Þórðardóttir, Sighvatssonar úr
Hlíðarhúsum, segir í örnefnalýsingu frá selinu sem faðir hennar sagði að stæði í
Reykjavíkurlandi; „Sel hafði faðir minn og allir hans forfeður vestan og sunnan undir
Öskjuhlíð.107 Hlíðarhús stóðu þar sem nú er Vesturgata 24, 26a, 26b, 26c, og 28. 108
Í Öskjuhlíð eru nú skráðar 5 minjar í gagnagrunni Sarps sem tengjast selstöðum, tvær
selstöður, tveir stekkir og fjárbyrgi. Rúst númer 159 sem skráð er sem Víkursel
(Öskjuhlíðarsel) minnir frekar á kvíar en sel. Í Fornleifaskrá Reykjavíkur segir að það sem
styrki tilgátuna um að þarna sé sel sé staðsetning við læk og að í næsta nágrenni er gott
beitiland.109 Rúst númer 158 er ekki getið í neinum heimildum en er teiknuð inná kort frá
1933 og sögð svipa til rústar Víkursels.110 Stekkur númer 149 var nefndur
Skildinganesstekkur af Hákoni Bjarnasyni en talið er að hann byggi það á munnlegri
geymd.111 Stekkur númer 150 er suðaustan við Skildinganesstekkinn. Fjárborg númer 151 er
skráð í vestanverðri Öskjuhlíð.112 Það að stekkirnir eru tveir bendir til þess að selstöður hafa
verið fleiri en ein.
Umhverfi Öskjuhlíðar hefur mikið raskast af seinni tíma athöfnum. Þar var grjótnám til
landfyllingar við Örfirisey, herinn var með miklar framkvæmdir þar á stríðsárunum og mikil
skógrækt hefur verið þar seinni árin en mikill trjágróður gerir erfitt fyrir við greiningu minja.
Sennilegast er að upphaflega hafi selstaða frá Vík að verið þar sem bærinn Sel var síðar en
þegar selið varð snemma að býli hefur selstaðan verið flutt inn í Öskjuhlíð. Selið í Öskjuhlíð er
svo kallað „gamla“ árið 1703 í Jarðabókinni sennilega af því að þá hefur Vík verið komið með
aðra yngri selstöðu á Mosfellsheiði kannski við Selvatn.
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Tafla 7. Selstöður í Öskjuhlíð.
Jarðir

Jarðarnúmer

Hlíðarhús

181283-3

Dýrleiki
Johnsen
10

Reykjavík

181285-5

50

Heimildir selstöðu
Jarðabók /Örnefnastofnun
Örnefnastofnun

Staðsetning

Jarðabók/ E.J. Stardal

Öskjuhlíð og Selvatn

Undir Öskjuhlíð

5.5 Selstöður í Seljadal, Þormóðsdalur hinn efri
Seljadalur í Mosfellsbæ er sunnan undir Grímansfelli og liggur frá vestri til austurs, milli
Grímansfells að norðan og Seljadalsbrúna að sunnan. Eftir dalnum rennur Seljadalsá sem á
upptök sín á Mosfellsheiði og rennur í vestur, framhjá Þormóðsdal og Miðdal í Hafravatn.113
Heimild er fyrir því í Jarðabókinni og örnefnalýsingu að tvær jarðir í Reykjavík hafi haft
selstöðu í Seljadal, Gufunes og Viðey en tvær selstöður eru skráðar í Seljadal Nærsel og
Nessel.
Nærsel er norðan af lóni í Seljadalsá. Tóftirnar eru grasi og mosavaxnar og á grasigrónum
hól eru tóftir tveggja húsa. Það stærra er ílangt um 4 x 3 m að innanmáli en það minna fast
við þá stærri um 2 x 1 m. Austan við þau er annað hús um 3 x 2 m að innanmáli. Um Nærsel
segir í örnefnalýsingu Þormóðsdals; „Frá Árnesi upp með Seljadalsá að norðan, er alllöng
valllendismóaspilda; þar mótar fyrir seltóftum. Var það nefnt Nærsel. Nokkru innar með ánni
er hóll við ána, sem Hesthóll heitir.“114 Engar heimildir eru um hver hafi nýtt þá selstöðu.
Nessel er í krika undir suðvesturhorni Grímannsfells. Þar eru upptök Nesselsár sem rennur
niður í Seljadalsá skammt ofan við Kambsrétt.115 Tvennum sögum fer af því hvaða jörð nýtti
selstöðuna í Nesseli og heimildir eru um bæði Nes og Gufunes. Í Jarðabók Árna og Páls er
Nessel talið frá kirkjustaðnum Nesi á Seltjarnarnesi. Þar segir; „Selstaða er jörðinni eignuð
þar sem heitir Nessel í Seljadal undir Grímansfelli, og hefur um lánga stund ekki brúkuð
verið.“116 En í örnefnalýsingu Þormóðsdals segir; „Heitir sá kriki Nessel, talið sel frá Gufunesi;
sést þar fyrir seltóftum.“117 Í upphafi 20. aldar voru lömb og geldfé rekið í sumarhaga í
Nesseli eftir fráfærur frá Korpúlfsstöðum. Bændur í Gufunesi munu líka hafa rekið þangað fé
og nýtt sér beit.118 Af Jarðabók má sjá að Nes hefur haft selstöðu í Nesseli framá 17. öld.
Hugsast getur að Gufunes sem samkvæmt Jarðabókinni hafði selstöðu til forna í Stardal árið
1705 hafi flutt selstöðu sína einhvern tíman eftir að Stardalur byggist upp um 1674 í Nessel í
Seljadal. Eða aðeins nýtt svæðið sem sumarhaga þar líkt og Korpúlfsstaðabændur sem einnig
höfðu selstöðu til forna 1705 í Stardal.
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Mynd 9. Selstöður Seljadal.

Viðey er stærst eyja í Kollafirði. Á milli hennar og lands er Viðeyjarsund en milli hennar og
Geldingarness er Eiðsvík. Kirkju er getið í kirknatali Páls biskups frá því um 1200 og árið 1225
var sett þar klaustur sem tilheyrði reglu hins heilaga Ágústínusar. Það varð með tímanum
auðugasta klaustur landsins og átti margar jarðir í Reykjavík.119 Fyrsta heimildin um
Viðeyjarsel er frá árinu 1234 í máldaga Maríukirkjunnar í Viðey „Magnús Gvðmvndarson gaf
til staðar selför j Þormoðsdal enn efra. Oc alls fiar beir bæði vetr oc svmar.“120 Máldagi
Viðeyjarklausturs um 1284 segir svo: „Stadur j videý aa ok selfor j þormodz dal hinn efra.“ Í
Jarðabók Árna og Páls segir síðan; „Selstaða er á fastalandi þar sem heitir Viðeyjarsel, og
hefur það verið brúkað frá Bessastöðum.“ Þá er eyjan í eigu konungs. Enginn ábúandi var þá í
eynni því klaustrið hefur lengi verið bú frá Bessastöðum og hospital fyrir sjúklinga sem
konungur heldur uppi.121 Ekki er getið um selstöðu frá Bessastöðum í jarðabókinni.122 Má því
telja að árið 1704 hafi selið ekki verið nýtt af Bessastöðum.
Ekki er vitað hvar Viðeyjarsel hefur verið en í Biskupaannálum síra Jóns Egilssonar segir frá
því að Christoffur Hvítfeld lénsmaður kom til landsins vorið 1540 til þess að sækja Ögmund
biskup. Ögmundur var síðan tekin höndum þar sem hann var í heimsókn hjá Ásdísi systur
sinni á Hjalla í Ölfusi. Á leið sinni austur í sveitir til að sækja Ögmund biskup er sagt að einn
leiðangursmanna hafi farið á undan að Viðeyjarseli þar sem einn þeirra sneri við og vildi ekki
taka þátt í handtöku biskups. Hinir héldu áfram upp Ólafsskarð og komu til Hjalla fyrir dagmál
119
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Jarðabók, III bindi, bls. 304.
120

23

þar sem þeir handtóku biskup og fluttu suður yfir fjall.123 Út frá þessari heimild hafa komið
fram tilgátur um að Viðeyjarsel hafi verið neðar. Björn Bjarnason bóndi í Gröf taldi út frá
þessu og gömlum leiðum sem lágu á þessu slóðum, líklegt að Viðeyjarsel hafi verið við
Selvatn og hafi nýtt sér beitiland Elliðaárkots.124 Út frá heimildum í máldögum er líklegast að
selið hafi verið í Seljadal en ekki við Selvatn eins og tilgátur hafa verið um útfrá
Biskupaannálnum. Vitað er um fleiri selstöður í Seljadal en ekki er vitað hverjir nýttu þær.
Tafla 8. Selstöður Seljadal.
Jarðir

Jarðarnúmer
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Johnsen
10

Viðey
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Heimildir selstöðu
Jarðabók /Örnefnastofnun
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Staðsetning

Örnefnastofnun

Seljadal og við Selvatn

Jarðabók/Sóknarlýsing

Seljadal

Stardal og Seljadal

5.6 Selstöður við Selvatn
Selvatn er á Miðdalsheiði og hefur afrennsli í Hólmsá, tilheyrir Mosfellsbæ. Nafn vatnsins er
trúlega sótt í sel sem hafa verið við Selvatn og ekki er ósennilegt að þar hafi verð nokkrar
selstöður. Á Atlaskorti í kortasjá Landmælinga Íslands eru tvö sel merkt við Selvatn. Litlasel
við botn vatnsins austan við Urðarlágarlæk og Stórasel sunnan við vatnið um miðja vegu.125
Þarna er enn töluverð sumarhúsabyggð og má leiða líkum að því að þau hús sem standa nú
hafi verið sett niður þar sem áður voru sel. Mikil trjárækt er á svæðinu sem torveldar leit
tófta.
Um Víkursel er sagt: „Austur af Selvatnsenda er Víkursel talið vera frá Vík á Seltjarnarnesi,
sést þar fyrir selstóftum. Norður af víkurseli eru Selbrúnir.“126 Í vettvangsferð voru skoðar
leifar af seli sem eru við botn vatnsins vestan við Urðarlágarlæk. Tóftirnar standa á lágum hól
í mýrlendi en eru mjög ógreinilegar. Hafa hlaupið í miklar þúfur og er erfitt að greina
húsaskipan. Íbúi í nálægum sumarbústað sem hefur verið þarna viðloðandi í mörg ár sagði
að áður fyrr hefðu tóftirnar verið mun greinilegri. Staðsetning tóftanna kemur einnig heim og
saman við það sem Egill J. Stardal sem segir að Víkursel hafi verið „skammt austur af
Selvatni.“127 Víkursel við Selvatn er skráð í Sarp undir jörðina Miðdal 123713-255-49.
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Mynd 10. Selstöður við Selvatn.
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Tafla 9. Selstöður við Selvatn.
Jarðir

Jarðarnúmer

Viðey

181168-233

Reykjavík

181285-5

Dýrleiki
Johnsen
120
50

Heimildir selstöðu
Jarðabók /Örnefnastofnun
Örnefnastofnun

Staðsetning

Jarðabók/ Egill J. Stardal

Öskjuhlíð og Selvatn

Seljadal og við Selvatn

5.7 Selstöður undir Selfjalli
Selfjall er lágt fjall sunnarlega á Mosfellsheiði og sunnan núverandi Suðurlandsvegar á móts
við Fossvallaklif. Lækjarbotnar eru norður og niður af fjallinu sem dregur trúlega nafn sitt af
seli eða seljum sem þarna hafa verið. Í Lækjarbotnum er nú skátaskáli þar sem kallað er
Gömlubotnar og ofan við hann hjá minnismerki má sjá grunn gamla skátaskálans. Árið 1868
var gefið út nýbýlisbréf fyrir jörðina Lækjarbotna.129 Þar er því að finna nokkrar búsetuminjar,
þar á meðal lágan hól með töluverðu grjóti á en óljósri húsaskipan. Heimildir segja frá
tveimur seljum undir Selfjalli, Örfiriseyjarseli og Lambastaðaseli en selstaðan í Lækjarbotnum
hefur líka verið kennd við Viðey. Í örnefnaskrá fyrir Hólm er talað um að Sel- nafnið á
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Grunnur myndar er fengin frá Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR).
Úrskurður Óbygðanefndar, 2004, 93.
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Selhólum, sem eru fyrir framan Selfjall, sé kennt við sel „sem hafi verið í Gamlabotni,
líklegast frá Viðey.“130

Mynd 11. Lækjarbotnar, líkleg selstaða á gamla bæjastæðinu.

Lambastaðir tilheyra Seltjarnarnesi en í Jarðabók Árna og Páls segir; „Selstöðu þykjast
nokkrir heyrt hafa jörðinni eignaða þar sem heitir undir Selfjalli og kallað er
Lambastaðasel.“131
Örfirisey var næstvestasta eyjan í Kollafirði og tengdist landi með fjörurifinu Granda. Talið
er að hún hafi snemma orðið sjálfstæð jörð og er hennar getið í heimildum Víkurkirkju 1379.
Eyjan varð eign klaustursins í Viðey skömmu fyrir siðaskipti og konungseign eftir það.132 Í
Jarðabók Árna og Páls segir; „Selstöðu á jörðin undir Selfjalli þar sem heitir Erferseyjarsel.“133
Í réttarbók Öxarárþings þar sem segir frá handtöku útlaganna Eyvindar Jónssonar og
Margrétar Símonardóttur er sagt að þau hafi verið gripin hjá Örfiriseyjarseli hjá Selfjalli
sunnan við Lækjarbotna.134
Umhverfi Lækjarbotna er ákjósanlegt fyrir selstöður og staðurinn er kjörinn fyrir selstöður
sem gætu hafa verið nokkrar þarna þó ekki sjá neitt eftir þær í dag. Ekki er ósennilegt að þar
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Sarpur. Örnefnaskrá. Hólmur, 181149-213-3.
Jarðabók, III bindi, bls. 233.
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sem nú standa hús hafi áður verið sel. Erfiriseyjasel gæti hafa verið þar sem bæjarhóll síðasta
bæjarins er nú.
Tafla 10. Selstöður við Selfjall.
Jarðir

Jarðarnúmer

Örfirisey (undir
Reykjavík)
Lambastaðir

181285-5

Dýrleiki
Johnsen

Heimildir selstöðu
Jarðabók
/Örnefnastofnun
Jarðabók

Staðsetning

Jarðabók

Undir Selfjalli

Undir Selfjalli

5.8 Selstaða við Sólheimatjarnir
Keldur eru norðaustan við Grafarvog skammt frá Vesturlandsvegi. Jörðin var meðal eigna
Viðeyjarklausturs árið 1395 og varð konungseign um siðaskipti. Árið 1703 er tvíbýli á Keldum
samkvæmt Jarðabókinni en um 1840 komst jörðin í einkaeign þar til 1941 að ríkissjóður
eignaðist hana.135 Í Jarðabók Árna og Páls er ekki getið um selstöðu en þar kemur Keldnasel
fyrir undir Gufunesi; „Laxveiði á kirkjan þriðja hvörn dag í Kortúlfstaðaá. Item er kirkkjunni
eignuð mánaðarbeit fyrir kvikfjenað allan heimabóndans, þar sem heita Sólheimatjarnir og
nú er kallað Keldna sel, fyrir þá orðsök að bóndinn á Gufunesi skal hafa fyrir mörgum árum
ljeð ábúandanum á Keldum þetta ítak til selstöðu.“136 Í örnefnalýsingu fyrir Miðdal,
Mosfellsbæ segir „Ofan við Stóra-Skyggni er Skyggnislaut, austur af Háamel eru Höfðálágar.
Upp af Höfðálágum er áberandi hæð sem Höfði heitir. Suður af austurenda Langavatns er
Keldnaselshæð. Vestan undir háhæðinni er Keldnasel, sést vel móta fyrir selstóftum.“137 Við
skoðun á loftmyndum fundust engin merki um selstöðu en vettvangskönnun gæti leitt annað
í ljós.
Tafla 11. Selstaða við Sólheimatjarnir.
Jarðir

Jarðarnúmer

Keldur

181183-246

Dýrleiki
Johnsen
15

Heimildir selstöðu
Jarðabók /Örnefnastofnun
Jarðabók (v/Gufunes)
Örnefni í Miðdal

Staðsetning
Sólheimatjarnir
S af A enda Langsvatns vestan undir
Keldnaselshæð

5.9 Selstöður í heimalandi
Heimildir fyrir selstöðu í heimalandi eru sex talsins og er bæði að finna í Jarðabókinni og
örnefnalýsingum.
Árbær er fyrst nefndur í heimildum 1464 en þá er vottað að Ólöf ríka Loftsdóttir hafi verið
stödd þar í fylgd Ábótans í Viðey. Árbær var í eigu Viðeyjarklausturs og varð konungseign við
siðaskipti. Árið 1838 var jörðin seld og var í einkaeign þar til 1906 að bæjarstjórn keypti hana
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Jarðabók, III bindi, bls. 301.
137
Sarpur. Örnefnaskrá. Miðdalur, 123713-255.
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vegna fyrirhugaðra vatnsveituframkvæmda. Árið 1957 var stofnað útibyggðasafn á vegum
Reykjavíkurborgar, Árbæjarsafn, það fyrsta á landinu.138 Ekki er getið um sel eða selstöðu í
Jarðabók Árna og Páls en tvær heimildir er að finna í örnefnalýsingum fyrir seli frá Árbæ svo
hljóðandi: „Sel hefur verið suðaustan undir ásnum. Það er í Árbæjarlandi.“139 Og „Vestur af
Markgróf er Sauðadalur. Þar byggði Jens Eyjólfsson eitt sinn. Þar vestur af er Selás, sem
dregur nafn af því, að í Sauðadal vestan til var sel, líklega frá Árbæ.“140 Að sögn Önnu Lísu
Guðmundsdóttur er líklegt að selið hafi verið sunnan undir Selásnum þar sem nú eru
gatnamót Selásbrautar og Viðaráss.141
Breiðholt var jörð sem var þar sem nú er samnefnt hverfi. Bæjarhúsin stóðu þar sem er
opið og friðað svæði við Skógarsel. Árið 1325 var risin þar kirkja eða bænhús og árið 1395 er
jörðin talin með eignum Viðeyjarklausturs og varð konungseign um siðaskipti. Í Jarðabók
Árna og Páls er ekki getið um sel en í örnefnalýsingu fyrir Breiðholt segir svo; „Neðan við
Mjóumýri er svo Selhryggur, sem er að mestu í Fífuhvammslandi, en upp af honum og norðan
hans eru Selflatir og Selið. Það hvorttveggja er í Breiðholtslandi.“142 Selið fannst ekki við
vettvangskönnun árið 2001 og Þóra Jónsdóttir sem þar bjó mundi ekki eftir tóftum selja en
kýrnar voru reknar á Selflatir á hverjum morgni.143
Gröf/Grafarholt er býli sunnanvert við botn Grafarvogs. Það hét áður Gröf en þegar
bæjarstæðið var flutt á núverandi stað árið 1907 var nafninu breytt. Gröf er eign
Viðeyjarklausturs árið 1395 og varð konungseign við siðaskipti. Um 1840 var jörðin sel en
árið 1943 var hún lögð undir Reykjavík og meginhluti hennar tekinn eignarnámi 1944. Í landi
Grafar voru meðal annars Baldurshagi, Engi, Rauðavatn, Selás og Smálönd.144 Í Jarðabók Árna
og Páls segir um selstöðu Grafar; „Selstöðu á jörðin í heimalandi, sem nauðsynleg er, því
jörðin stendur á horni landsins, en er mjög landljett heima.“ 145 Í örnefnalýsingu fyrir Gröf
segir; „Djúpidalur er suðvestur af Grenisás, djúpur dalur. Hann er lokaður inni, en opnast
suður að Hvömmum, skáhalt að svonefndum Selbrekkum. ... .Þá eru Selbrekkur, er ná alveg
frá Rauðavatni upp að Tvísteinum. Þar sér fyrir seltóftum efst í aðalbrekkunni.“146 Grafarsel
er enn vel sýnilegt ofarlega í grasigróinni brekku norðaustur af Rauðavatni.
Norðurgröf hét áður fyrr Gröf og stendur undir Kistufelli sem gengur til suðurs út úr
Esjunni. Jörðin hefur verið lögbýli um aldir og árið 1704 var hún í eigu Margrétar
Pétursdóttur að Vallá. Fjalllendi er ríkjandi í landi jarðarinnar og er gróðurfar eftir því.147 Í
Jarðabók Árna og Páls segir svo; „Selstöðu á jörðin í heimalandi.“ Ekki er talað um selstöðu
eða sels örnefni í örnefnalýsingu fyrir jörðina og ekki er hægt að greina sels minjar á
loftmyndum.
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Mógilsá er skammt í útnorður frá Kollafirði við norðurhorn fjarðarins og er kirkjujörð frá
Mosfelli árið 1855.148 Ekki er ljóst hvenær Mógilsá byggðist en árinnar er getið í Landnámu
en þar er Hallur goðlausi sagður hafi numið land frá Leiruvogi til Mógilsár. Örnefnin
Leiðvöllur, Leiðtjörn og Leiðhamrar eru í landi Mógilsár sem benda til þess að hér hafi þing
verið háð til forna. Í Jarðabók Árna og Páls kemur fram að „Selstöðu á jörðin í heimalandi.“
þá var jörðin konungseign en „...fyrir meir en hundrað árum til uppheldiss lögð prestinum að
Mosfelli í Mosfellssveit. “149 Síðan var hún í sjálfsbúð þar til Skógrækt ríkisins keypti hana til
tilraunastarfs.150
Tindstaðir eru innsti og nyrsti bærinn í Kjalarneshreppi. Í Kjalnesingasögu segir frá því að
landnámsmaðurinn Helgi bjóla hafi fengið Tindi landnámsmanni land á Tindstöðum. Jörðin
hefur lengi verið í bændaeign og í Jarðabókinni 1705 er ábúandinn eigandi. Land jarðarinnar
er mest fjalllendi og er hætt við skriðum og snjóflóðum.151 Í Jarðabók Árna og Páls er selstaða
sögð í heimalandi.152 Heimild um selstöðu er einnig að finna í örnefnalýsingum fyrir Tindstaði
þar sem segir svo; „Þegar farið er upp á Mela-Seljadal er farið um þetta Klif. Á dalnum var
haft í seli áður fyrr.“153 Einnig eru örnefni austan við bæinn sem benda til selstöðu; „Ofar [en
Húsadalur] eru klettabelti, og með þeim er Neðra-Selabarð og Efra-Selabarð.“154 Við skoðun
á loftmyndum var ekki hægt að greina seltóftir við Selbarðs örnefnin en vettvangskönnun
gæti leitt annað í ljós.
Gera má ráð fyrir að selstöður í heimalandi hafi verið mikið fleirri en þar sem búseta hefur
verið framá okkar tíma má gera ráð fyrir að nýting húsa hafi breyst eða tóftir horfið vegna
túnasléttunar eða annara framkvæmda sem tengjast búsetu.
Tafla 12. Selstöður í heimalandi.
Jarðir
Árbær

Jarðarnúme
r
181181-262

Dýrleiki
Johnsen
16

Heimildir selstöðu
Jarðabók /Örnefnastofnun
Örnefnastofnun

Staðsetning

Breiðholt

181154-218

20

Örnefnastofnun

181179-260

20

Jarðabók/Örnefnastofnun

Heimalandi/Uppaf
Selflötum
Heimalandi v/Rauðavatn

Gröf (Grafarholt)
(Suður-Gröf)
Gröf (Norður-Gröf)

181190-280

20

Jarðabók

Heimalandi

Mógilsá

125733-283

13

Örnefnastofnun

Heimalandi

Tindstaðir

125760-317

20

Jarðabók

Heimalandi Selbörð?
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Heimalandi/Sauðadal

„Selstöðu á jörðin frí í Blikdal þar sem er
Brautarholts kirkjuland.“159
Ekki er vitað hvaða selstöðu Borg nýtti en
fjögur sel á Blikdal eru skráð í fornleifaskrá
undir Brautarholt 1 125660297-(85-88) og
gæti Borg hafa nýtt eitthvert þeirra. Engin
örnefni fylgja tóftunum þannig að ekki er
hægt að segja til um hvaða bær, af þeim
fjórum sem hafa þar skráða selstöðu, nýtti
hvaða selstöðu.160

6 Fornleifaskrá
Eftir farandi skrá yfir sel í Reykjavík fengin
úr fornleifaskrá Minjasafns Reykjavíkur í
gagnagrunninum Sarp.

Árbær 181181 262 - 26
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
Tvær heimildir er að finna í
örnefnalýsingum fyrir seli frá Árbæ: „Sel
hefur verið suðaustan undir ásnum. Það er
í Árbæjarlandi.“155 „Vestur af Markgróf er
Sauðadalur. Þar byggði Jens Eyjólfsson eitt
sinn. Þar vestur af er Selás, sem dregur
nafn af því, að í Sauðadal vestan til var sel,
líklega frá Árbæ.“156

Brautarholt 1 125660 297 - 85
Sérheiti: Brautarholtssel 1
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóft + Gerði
Aldur: 1800-1900
Staðsetning: X: 366084, Y: 420688
Hleðsluhæð: 1 m
Lengd: 23 m
Breidd: 12 m
Ástand: Gott

Ártún 125653 308 - 53
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Selstöðu og beit hefur jörðin frí á Blikdal
um sumar og vetur í Saurbæjarlandi.“157
Ekki er vitað hvar selstaða Ártúns var á
Blikdal sem er stór grösugur dalur í
vestanverðri Esju en þar er að finna tvær
sýnilegar selstöður norðan við Blikdalsá
sem var eign Saurbæjar áður. Annað er
svokallað Holusel skráð í fornleifaskrá
undir Saurbæ 125746-309-28 og gæti það
hafa verið selstaða Ártúns.158

Mynd 12. Brautarholtssel nr. 1. 297-85. Horft í
norðvestur yfir selið og niður Blikdal.

Staðhættir
„Selstöðu og beitiland á kirkjan á Blikdal
og liggur það til jarðarinnar, tekur nú mjög
af sjer að gánga af skriðum og
vatnsgángi.“161 Blikdalur er stór grösugur
dalur í vestanverðri Esju og rennur
Blikdalsá eftir honum miðjum og var

Borg 181199 302 - 5
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
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Lýsing
Efsta selstaðan á eyrinni er trúlega yngst.
Selið er þrjár greinilegar, grjóthlaðnar og
grasigrónar tóftir sem liggja frá NV til NA.
Töluvert grjót er í veggjum sem hefur
hrunið bæði innan og utan tóftanna. Eitt
húsið (a) er sýnu stærst og opnast að ánni í
NA. Fast við það við langhliðina NA megin
er minna hús (b) sem opnast í NV. Fyrir
ofan húsin SA við er stór tóft (c) sem gæti
hafa verið aðhald. Stærsta tóftin (a) er
grasi- og mosavaxin. Veggjahæð mest um
0,50 m að SA. Innanmál tóftar a. er 4,80 x
2,50 m. Innanmál tóftar minna hússins (b)
1,20 x 2 m. Veggjahæð mest 0,50 m.
Innanmál tóftar (c) er 6 x 2,50 m.162

dalurinn sunnan ár eign Brautarholtskirkju.
Á eyri sunnan Blikdalsár er að finna tóftir
Brautarholtsselja. Eyrin er um 300 m á
lengd og frá því að vera um 30 m breið efst
í að vera um 70 m neðst þar sem hún er
breiðust. Eyrin er grasi gróin og á henni
hefur runnið lækur. Fyrir ofan hana eru
brekkur í áttina að Selflóa en uppá
brekkunum er selgatan greinileg frá
dalsmynni að eyrinni.
Frá eyrinni sést til Saurbæjarsels og
Holusels norðan við ána. Á eyrinni sem
liggur með Blikdalsánni er að finna nokkrar
tóftir. Efst á henni er selstaða sem síðast
hefur verið í notkun miðað við útlit
tóftanna en alls eru fjórar selstöður á
eyrinni. Selstöðunum var gefið númer frá 1
til 4 til aðgreiningar og hefst talning efst á
eyrinni. Engin örnefni fylgja tóftunum
þannig að ekki er hægt að segja til um
hvaða bær af þeim fjórum sem hafa þar
skráða selstöðu nýtti hvaða selstöðu.

Brautarholt 1 125660 297 - 86
Sérheiti: Brautarholtssel 2
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóft
Aldur: 1700-1800
Staðsetning: X: 365942, Y: 420735
Hleðsluhæð: 1 m
Lengd: 18 m
Breidd: 6 m
Ástand: Gott

Mynd 14. Brautarholtssel nr. 2. 297-86. Horft í
suður yfir Blikdalsá.

Mynd 13. Brautarholtssel nr. 1. 297-85.
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Staðhættir
„Selstöðu og beitiland á kirkjan á Blikdal
og liggur það til jarðarinnar, tekur nú mjög
af sjer að gánga af skriðum og
vatnsgángi.“163 Blikdalur er stór grösugur
dalur í vestanverðri Esju og rennur
Blikdalsá eftir honum miðjum og var
dalurinn sunnan ár eign Brautarholtskirkju.
Á eyri sunnan Blikdalsár er að finna tóftir
Brautarholtsselja. Eyrin er um 300 m á
lengd og frá því að vera um 30 m breið efst
í að vera um 70 m neðst þar sem hún er
breiðust. Eyrin er grasi gróin og á henni
hefur runnið lækur. Fyrir ofan hana eru
brekkur í áttina að Selflóa en uppá
brekkunum er selgatan greinileg frá
dalsmynni að eyrinni. Frá eyrinni sést til
Saurbæjarsels og Holusels norðan við ána.
Á eyrinni sem liggur með Blikdalsánni er
að finna nokkrar tóftir. Efst er selstaða
sem hefur trúlega verið síðast í notkun
miðað við útlit tóftanna en alls eru fjórar
selstöður á eyrinni. Selstöðunum var gefið
númer 1 til 4 til aðgreiningar og hefst
talning efst á eyrinni.

fjögur samliggjandi hús sem liggja frá SV til
NA með bakhlið við lágan bakka. Tóftirnar
standa vel, grasi og mosavaxnar en
töluvert af grjóti er hrunið inní þær.
Innanmál tóftanna: Fyrsta tóftin
norðaustan frá opnast í N og er 2,30 x 2 m,
orðin frekar ógreinileg. Önnur tóftin
norðaustan frá er 2,80 x 2 m og opnast í
NV og er vel greinanleg. Þriðja tóftin er
einnig vel greinanleg og opnast í NV og er
2 x 2 m. Fjórða og syðsta tóftin er alveg
opin á SV hlið. Veggjahæð er mest 1 m að
baki, lægri að framan.164

Brautarholt 1 125660 297 - 87
Sérheiti: Brautarholtssel 3
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóft
Aldur: 1700-1800
Hleðsluhæð: 0,5 m
Lengd: 9 m
Breidd: 9 m
Ástand: Sæmilegt

Mynd 16. Brautarholtssel nr. 3. 297-87. Horft í
norðaustur.

Staðhættir
„Selstöðu og beitiland á kirkjan á Blikdal
og liggur það til jarðarinnar, tekur nú mjög
af sjer að gánga af skriðum og
vatnsgángi.“165 Blikdalur er stór grösugur
dalur í vestanverðri Esju og rennur

Mynd 15. Brautarholtssel nr. 2. 297-86.

Lýsing
Brautarholtssel 2 er næstefsta selstaðan
og er um 150 m neðar á eyrinni en
Brautarholtssel 1 við Blikdalsána. Selið er
163

164

Vettvangsferð 3.6.2010. Margrét Björk
Magnúsdóttir.
165
Jarðabók, III bindi, bls. 362.

Jarðabók, III bindi, bls. 362.
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Blikdalsá eftir honum miðjum og var
dalurinn sunnan ár eign Brautarholtskirkju.
Á eyri sunnan Blikdalsár er að finna tóftir
Brautarholtsselja. Eyrin er um 300 m á
lengd og frá því að vera um 30 m breið efst
í að vera um 70 m neðst þar sem hún er
breiðust. Eyrin er grasi gróin og á henni
hefur runnið lækur. Fyrir ofan hana eru
brekkur í áttina að Selflóa en uppá
brekkunum er selgatan greinileg frá
dalsmynni að eyrinni. Frá eyrinni sést til
Saurbæjarsels og Holusels norðan við ána.
Á eyrinni sem liggur með Blikdalsánni er
að finna nokkrar tóftir. Efst á henni er
selstaða sem hefur trúlega verið síðast í
notkun miðað við útlit tóftanna en alls eru
fjórar selstöður á eyrinni. Selstöðunum var
gefið númer 1 til 4 til aðgreiningar og hefst
talning efst á eyrinni.

ógreinilegur veggur austanmegin.
Innanmál er 1.50 x 1.50 m.166

Brautarholt 1 125660 297 - 88
Sérheiti: Brautarholtssel 4
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóft
Aldur: 1700-1800
Hleðsluhæð: 0,5 m
Ástand: Sæmilegt

Mynd 18. Brautarholtssel nr. 4. 297-88. Horft í
suðvestur yfir Blikdalsá.

Staðhættir
„Selstöðu og beitiland á kirkjan á Blikdal
og liggur það til jarðarinnar, tekur nú mjög
af sjer að gánga af skriðum og
vatnsgángi.“167 Blikdalur er stór grösugur
dalur í vestanverðri Esju og rennur
Blikdalsá eftir honum miðjum og var
dalurinn sunnan ár eign Brautarholtskirkju.
Á eyri sunnan Blikdalsár er að finna tóftir
Brautarholtsselja. Eyrin er um 300 m á
lengd og frá því að vera um 30 m breið efst
í að vera um 70 m neðst þar sem hún er
breiðust. Eyrin er grasi gróin og á henni
hefur runnið lækur. Fyrir ofan hana eru
brekkur í áttina að Selflóa en uppá
brekkunum er selgatan greinileg frá
dalsmynni að eyrinni. Frá eyrinni sést til
Saurbæjarsels og Holusels norðan við ána.
Á eyrinni sem liggur með Blikdalsánni er
að finna nokkrar tóftir. Efst á henni er

Mynd 17. Brautarholtssel nr. 3. 297-87.

Lýsing
Brautarholtsel 3 er um 45 m vestar og
neðar á eyrinni en sel 2 og minnsta
fjarlægð frá ánni er um 20 m. Tóftin
sendur utan í lágum hrygg, hringlaga og
mjög jarðlæg. Mosavaxin með grjóti í
veggjum og veggjahæð mest 0,50 m.
Tóftin opnast í SV og fyrir framan er

166

Vettvangsferð 2.6.2010. Margrét Björk
Magnúsdóttir.
167
Jarðabók, III bindi, bls. 362.
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selstaðan sem hefur trúlega verið síðast í
notkun miðað við útlit tóftanna en alls eru
fjórar selstöður á eyrinni. Selstöðunum var
gefið númer 1til 4 til aðgreiningar og hefst
talning efst á eyrinni.

og Selið. Það hvorttveggja er í
Breiðholtslandi.“169 „Frá Miðmundahæð
og beina línu austur að Markakletti hét
Selhryggur ... .Upp af Selhrygg og norðan
hans var Selið og Selflatir. Þóra [Jónsdóttir]
man ekki eftir selrústum. Sel og Selflatir
voru í Breiðholtslandi ... .Selflatir voru á
milli Selhryggs og Fálkhóls.“170
Lýsing
Fannst ekki við skráningu 2001.

Esjuberg 181191 284 - 40
Sérheiti: Esjubergssel
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Staðsetning: X: 377519. Y: 415395.
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Selstöðu á jörðin undir Svínaskarði að
sunnan, og er þar berjalestur
nokkur.“171 „Austan og norðan við
Þríhnjúka er flóaspilda, sem heitir
Esjubergsflói. Þar eru gamlar seltættur vel
sýnilegar og heitir það Esjubergssel.“172
Tóftir Esjubergssels eru enn vel sýnilegar
og eru skráðar í fornleifaskrá undir
Hrafnhóla 125690-276-8.173

Mynd 19. Brautarholtssel nr. 4. 297-88.

Lýsing
Brautarholtssel 4 er neðsta selið og neðst
á eyrinni sjálfri. Selið er um 20 m frá seli 3
og um 60 m frá seli 2. Selið er þrjár tóftir
sem standa við lágan hrygg við ánna þar
sem hún fer að renna til suðurs. Tóftirnar
eru grasi- og mosavaxnar úr torfi og grjóti
og opnast að ánni í NV. Efsta og nyrsta
tóftin er ógreinileg að framan og erfitt að
sjá hvernig veggjaskipan hefur verið NV
megin og óljós veggjabrot eru fyrir framan.
Innanmál hennar er um 2 x 0,80 m. Um 4
m í SV eru tóftir tveggja húsa. Syðra húsið
er stærra og greinilegra en það minna sem
er fast ofan við það. Innanmál stærra
hússins er 2 x 0,80 m og þess minna 0,50 x
0,50 m. Veggjahæð um 0,50 m.
Hugsanlega elstu tóftirnar.168

Gufunes 181184 265 - 49
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild 123713-255
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Sel hefur til forna brúkuð verið í Stardal,
þar sem nú stendur býli það, er Stardalur
kallast, eftir sögn þeirra manna, er að
undirrjettingu foreldra sinna vita til yfir
hundrað ár“174

Breiðholt 181154 218 - 20
Sérheiti: Selið
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Neðan við Mjóumýri er svo Selhryggur,
sem er að mestu í Fífuhvammslandi, en
upp af honum og norðan hans eru Selflatir

169

Sarpur.Örnefnaskrá. Breiðholt, 181154-218-1.
Sarpur. Örnefnaskrá. Breiðholt, 181154-218-2.
171
Jarðabók III, bls. 346.
172
Sarpur, Örnefnaskrá, Hrafnhólar, 125690-276-2.
170

168

Vettvangsferð 2.6.2010. Margrét Björk
Magnúsdóttir.
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173

Sarpur, Fornleifaskrá, Hrafnhólar, 125690-276-8.

174

Jarðabók, III bindi, bls. 301.

Friðlýst: Já
Staðhættir
,,Selstöðu á jörðin í heimalandi, sem
nauðsynleg er, því jörðin stendur á horni
landsins, en er mjög landlétt heima“178
„Djúpidalur er suðvestur af Grenisás,
djúpur dalur. Hann er lokaður inni, en
opnast suður að Hvömmum, skáhalt að
svonefndum Selbrekkum. ... .Þá eru
Selbrekkur, er ná alveg frá Rauðavatni upp
að Tvísteinum. Þar sér fyrir seltóftum efst í
aðalbrekkunni.“179 „Ef við höldum lengra
austur komum við að Selholti, Selbrekkum,
Grafarseli (þar eru seltættur) [svo] og
Selhóll.“180 „Aftur á móti hefur Grafarsel
verið fyrir austan Rauðavatn, í
Selbrekkum, milli Selholts og Selhóls, sem
Steindór Björnsson nefnir Selás.“ 181 Selið
er um 450 m NA af Rauðavatni. Ofarlega
og A - megin í dalbrekku. Grasi gróin.
Göngustígur liggur að selinu og í gengnum
það.

Gufunes 181184 265 - 50
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Upptök Nesselsár eru í sérkennilega
fallegum krika undir suðvesturhorni
Grímannsfells. Heitir sá kriki Nessel, talið
sel frá Gufunesi; sést þar fyrir
seltóftum.“175
Nánari lýsing Nessel er skráð í
fornleifaskrá Sarps undir Þormóðsdal
123813-254-5.176

Mynd 20. Nessel.

177

Mynd 21. Grafarsel 260-6. Horft í norður.

Gröf 181179 260 - 6

Lýsing
Sel 1, er um 9 x 8 m (NV - SA). Veggir úr
torfi og grjóti, 1,0 - 2,0 m á breidd og 0,2 0,5 m á hæð. Tóttin samanstendur af 2
hólfum (A og B). Dyr á hólfi A í VNV og á
hólfi B í SSV. Garðlög sjást í millivegg,
sérlega NA - megin (eða í NV - horni í hólfi

Sérheiti: Grafarsel
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóftaþyrping
Aldur: 1700
Staðsetning: X: 365857,9, Y: 403544,8.
Ástand: Ómetið
Horfin: Nei
Hættumat: Lítil hætta

178

Jarðabók, III bind, bls. 296.
Sarpur, Örnefnaskrá, Gröf, 181179-260-1.
180
Sarpur, Örnefnaskrá, Gröf, 181179-260-2.
181
Sarpur, Örnefnaskrá, Gröf, 181179-260-1.
182
Ljósmynd: Anna Lísa Guðmundsdóttir.
179

175
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Sarpur, Örnefnaskrá, Þormóðsdalur 123813-254.
Sarpur, Fornleifaskrá, Þormóðsdalur 123813-254-5.

Þjóðminjasafn Íslands, (2006), bls. 203.
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A). SA - megin í hólfi A mótar fyrir bálki úr
hellusteinum, 0,3 - 0,5 m stórum. S af seli
1 er: Sel 2, sem er um 6 x 4,5 m (NV - SA).
Veggir úr torfi og grjóti, 1,0 - 2,0 m breiðir
og 0,2 - 0,4m háir. Samanstendur tóttin af
2 hólfum (A og B). Dyr á báðum hólfum í
NV. Gólf niðurgrafin. 5,5 m S af seli 2 er:
Rétt (kvíar).Hálfmánalaga um 8,5 x 7 m.
Veggur úr torfi um 1,0 m á breidd og 0,2 m
á hæð. Við N - endann er þúst, 3,0 x 2,5 m,
líklega hluti af mannvirkinu. Inngangur í V.
9 m A af réttinni (kvíunum) er: Garður (?)
Um 16 m langur (NA - SV). Skorinn lóðrétt
niður í hlíðina, nú 0,2 - 0,3 m hár. Í
framhaldi af garðinum í SA er fjárgata.Um
5 m NA af seli 1 eru líklega leifar eftir
garða, sem geta verið hluti af að
ofanlýstum garði.

Gröf 181179 260 - 93
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóft
Staðsetning: X: 364523, Y: 405710.
Lengd: 5 m
Breidd: 7 m
Ástand: Ómetið

Mynd 23. Sel 260-93. Horft í austur.
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Staðhættir
Um 200 m SV af Grafarholti rétt við
Grafarlæk 30 m SSV af stöðli (nr. 20) uppi í
brekku.

Mynd 22. Grafarsel 260-6.

183

Aðrar upplýsingar
Við vettvangsathugun 1981 var ástandið
gott. Voru fornleifarnar flokkaðar í A-flokk
Þjms. Vettvangsathugun 1993 sýndi sama
ástand og áður. Við vettvangsathugun
21/6 1994 hafði stígur verið lagður í
gegnum svæðið - og í gegnum réttina
(kvíarnar). Í sárinu sáust merki torfhleðslu.
Raskið var lagað stuttu síðar.184

183
184

Mynd 24. Sel 260-93.
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Lýsing
Sel. 7 x 5 m (A - V). Veggir úr torfi og grjóti,
br. 0,6 - 1,3 m og h. 0,2 - 0,5 m.
Fornleifarnar samanstanda af 2 hólfum (A
og B). Dyr á báðum hólfum í N. Við NA horn, er rúst 4 x 3 m (N - S). Veggir úr torfi,
dyr trúlega í N. Í A - vegg er stór steinn, 0,3
x 0,8 m. Nýlegur troðningur liggur yfir NA -

185

Bjarni F. Einarsson, 1995, bls. 36.
Bjarni F. Einarsson, 1995, bls. 36.
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Ljósmynd: Anna Lísa Guðmundsdóttir.
Bjarni F. Einarsson, 1995, bls. 49.

horn hólfsins. 5 m S af selinu er vegur (A V), br. 2,5 m (gróinn) og l. 4 m
Nánari lýsing
Sæmilegt ástand 1982.
Flokkaður í B-flokk Þjms.
Ástand eins árið 1994.
Ástand eins árið 1998.

Hlíðarhúsum segir í örnefnalýsingu frá
selinu sem faðir hennar sagði að stæði í
Reykjavíkurlandi; „Sel hafði faðir minn og
allir hans forfeður vestan og sunnan undir
Öskjuhlíð.191 Jarðabókin getur
ekki um sel eða selstöðu Hlíðarhúsa.

Hof 125689 292 - 24
Gröf 181190 280 - 7

Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Menn töldu að Hof hafi haft í seljum í
Blikdal þar sem heita Hofssel gömlu en
ekki vissu menn hvort þar hefði verið haft
frítt eða nokkuð greitt til Brautarholts.“192
Ekki er vitað hvaða selstöðu Hof nýtti en
fjögur sel eru skráð í fornleifaskrá undir
Brautarholt 1 125660297-(85-88) á Blikdal
og gæti Hof hafa nýtt eitt af þeim. Engin
örnefni fylgja tóftunum þannig að ekki er
hægt að segja til um hvaða bær af þeim
fjórum sem hafa þar skráða selstöðu nýtti
hvaða selstöðu.

Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Selstöðu á jörðin í heimalandi.“187

Hjarðarnes 125688 311 - 11
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Fjárupprekstur hefur jörðin frí á Blikdal í
Saurbæjarlandi. Item selstöðu frí
ibidem.“188 Ekki er vitað hvar selstaða
Hjarðarness var á Blikdal sem er stór
grösugur dalur í vestanverðri Esju en þar
er að finna tvær sýnilegar selstöður
norðan við Blikdalsá sem var eign
Saurbæjar áður. Annað er svokallað
Holusel skráð í fornleifaskrá undir Saurbæ
125746-309-28 og gæti það hafa verið
selstaða Hjarðarnes.189

Hrafnhólar 125690 276 - 7
Sérheiti: Varmársel
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóftir
Aldur: 1700-1800
Staðsetning: X: 377013, Y: 414551
Hleðsluhæð: 1,20 m
Lengd: 20 m
Breidd: 10 m
Ástand: Gott
Hættumat: Engin hætta

Hlíðarhús 181283 3 - 90
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
Í Lýsingu Reykjavíkur og Seltjarnarnes segir
svo; „En Seljamýri var kennd við sel frá
Hlíðarhúsum, sem var undir Öskjuhlíð.“190
Síðasta selráðskonan í Öskjuhlíð Elín
Þórðardóttir, Sighvatssonar úr
187

Jarðabók, III, bls. 340.
Jarðabók, III bindi, bls. 378
189
Sarpur. Fornleifaskrá. Saurbær, 125746-309-28.
188

190

Sarpur. Örnefnaskrá. Skildinganes, 181156-220-2.
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191

Sarpur. Örnefnaskrá. Skildinganes, 181156-220-2.

192

Jarðabók, III bindi, bls. 355-360

0,80 x 2 m. Eystra húsið hefur verið mun
stærra um 6,70 x 4 m en veggir eru
hrundir inní tóftina þannig að núna er það
um 4,30 x 2 m og veggjahæð um 1,20 m.
Finnanlegt grjót í veggjum og veggjaþykkt
allt að 5 m.
Stekkurinn er niðurgrafin með hlöðnum
kanti að austan. Innanmál 8 x 3 m
Stekkur

Mynd 25. Varmársel 276-7.

Staðhættir
Tóftir Varmársels eru austan við
Tröllalágar um 200 m ofan við Tröllafoss, í
hvammi upp með Leirvogsá. „Austan við
Lágarnar er Varmársel og sést vel fyrir
því.“193 Tóftirnar eru um 40 m ofan við
Leirvogsá undir hárri grasi- og lyngi vaxinni
brekku. Greinileg gata liggur í klifinu frá
Tröllalágum sem greinist niður að ánni og
að tóftunum. Stekkur 276-11 er efst á
hárri brekku í klifinu vestan við tóftirnar og
fast við götuna.194

Hrafnhólar 125690 276 - 11
Hlutverk: Aðhald
Tegund: Gerði
Staðsetning: X: 376968, Y: 414545.
Lengd: 8 m
Breidd: 2,5 m
Ástand: Sæmilegt
Hættumat: Engin hætta

Mynd 27. Stekkur 246-11. Horft í suðvestur.

Staðhættir
Aðhald er austan við Tröllalágar um 150 m
ofan við Tröllafoss í klifi um 50 m ofan og
vestan við Varmársel fast við götu sem
liggur niður að Leirvogsá og Varmárseli.
Lýsing
Aðhaldið virðist niðurgrafinn nema austur
hlið er hlaðin upp. Stór steinn er í
suðurhluta þess. Aðhaldið er 2,5 m
breidd, 8 m á lengd, grasi og mosavaxin.195

Mynd 26. Varmársel 276-7. Horft í suðaustur yfir
selið að Leirvogsá.

Lýsing
Tóftirnar eru tvö samhliða hús sem liggja
frá NV til SA og opnast að ánni í SV.
Tóftirnar eru fornlegar, mosa- og elftingu
vaxnar. Stekkurinn er mosa- og lyngi vaxin
og stór steinn er innarlega í tóftinni.
Vestara húsið skiptist í tvennt og er
vestara hólfið 2 x 2,30 m en það eystra
193

Sarpur. Örnefnaskrá. Hrafnhólar Reykjavík,
125690-276-2.
194
Vettvangsferð 5.08.2010. Anna Lísa
Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir.

195

Vettvangsferð 5. Ágúst 2010. Anna Lísa
Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir.
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Hrafnhólar 125690 276 - 8
Sérheiti: Esjubergssel
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóftir
Aldur: 1700-1800
Staðsetning: X: 377519, Y: 415395
Hleðsluhæð: 1.20 m
Lengd: 20 m
Breidd: 13 m
Ástand: Gott
Hættumat: Engin hætta

Mynd 29. Esjubergssel 276-8. Horft í norðvestur.

Lýsing
Í efri tóftaröðinni eru fjögur samhliða hús
sem liggja frá V til A með óljósu garðlagi N
við tvö austustu húsin, þar sem gæti hafa
verið stekkur. Neðan við eru tóftir tveggja
samhliða að austanverðu. Tóftirnar eru
mjög fornlegar, mosavaxnar og á þeim vex
elfting, gul- og hvítmaðra. Efri tóftaröðin
er um 20 x 6 m að utanmáli. Húsin opnast
öll í S og innanmál þeirra er talið vestan
frá: Fyrsta húsið er 2,30 x 2,30 m, annað
hús er 2,80 x 2 m, þriðja hús er 2,80 x 2 m
og fjórða húsið hefur óljósan A vegg en er
um 1,50 x 1,80 m að innanmáli.
Veggjahæð var mest inní húsi tvö 1,20 m
en minnst í húsi fjögur þar sem A veggur
var jarðlægur. Grjót var greinanlegt í
veggjum. Garðlag N við er 6,50 x 2,80 m að
utanmáli.197

Mynd 28. Esjubergssel 276-8.

Staðhættir
Esjubergsflói skilur að Haukafjöll og
Stardalshnjúka og vestan við hann eru
Þríhnjúkar sem eru grágrýtishnjúkar í
Haukafjöllum
„Austan og norðan við Þríhnjúka er
flóaspilda, sem heitir Esjubergsflói. Þar eru
gamlar seltættur vel sýnilegar og heitir
það Esjubergssel.“196
Tóftirnar eru í tveimur samhlið röðum
ofaná og sunnan í grónum rana sem
skagar útí Esjubergsflóa að austanverðu.
Esjubergsflói er mjög grösugur og þar
hefur verið mýri sem hefur verið ræst með
skurði.

Hrafnhólar 125690 276 - 10
Sérheiti: Þerneyjarsel
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóft + Gerði
Aldur: 1700-1800
Staðsetning: X: 377117, Y: 414567.
Hleðsluhæð: 0.60 m
Lengd: 16 m
Breidd: 5 m
Ástand: Gott
Hættumat: Engin hætta

197
196

Vettvangsferð 5.08.2010. Anna Lísa
Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir.

Sarpur. Örnefnaskrá. Hrafnhólar, 125690-276-2.
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sva þess hlutar fiorv j krossa vik er þerney
fylger, halft þriðia kvgilldi bvfiar.“200
Máldagi Þerneyjarkirkju sem Árni biskup
Þorláksson setti haustið 1269: „Kirkia a
helming j selfor j Starrdal: og svo
afrett:“201 CXXII. Þerney. : „...a ad helmingi
selfor j Stardal oc so Afriett ...“202

Mynd 30. Þerneyjarsel 276-10. Horft í suðaustur
yfir selið og Leirvogsá.

Staðhættir
Þerneyjarsel er austan við Tröllalágar um
300 m ofan og austan við Tröllafoss á
grasigróinn brekku upp með
Leirvogsá.Tóftirnar eru um 30 m ofan við
ánna undir háu barði. Þrem metrum fyrir
austan tóftirnar rennur lítill lækur sem
gerð hefur verið stífla í á móts við húsin.
Heimildir um sel og selstöðu: „Selstöðu
hefur jörðin til forna um lánga æfi brúkað í
Stardal, og fæst hún nú ekki síðan þar var
bygð sett.“198 „Örskammt neðan við
Ketilhyl liggur annað gljúfur niður að
Tröllagljúfrum sem heitir Rauðhólsgil og á
upptök sín norður í Haukafjöllum. Eftir
gilinu fellur lækur sem kemur ofan úr
Haukafjöllum og Esjubergsflóa. Þar sem
gilið grynnist fellur lækurinn vestan við
kringlótta mýrarspildu sem heitir
Varmármýri. Í henni vottar enn fyrir
gömlum mógröfum. Upp milli þessara
gljúfra er allsérkennilegt landslag berghóla
með grösugum lægðum á milli og heita
þær Tröllalágar. Þar má enn sjá rústir
fornra selja sem nefnast Varmársel og
Þerneyjarsel og segja nöfn til um hvaða
bæir áttu þangað selför.“199
Máldagi kirkjunnar í Þerney með sundum í
Kjalarnes þingi, sem Magnús biskup
Gizurarson setti um 1220: „Kirkia a at
helmingi selfor j Stardal ok sva afreit. Ok

Mynd 31. Þerneyjarsel 270-16.

Lýsing
Tóftirnar samanstanda af fjórum samhliða
húsum sem liggja frá V til A. Húsin
opnast öll í S. Gerði vestan og norðan við
húsin. Fyrir neðan húsin eru tvær óljósari
tóftir. Tóftirnar eru grasigrónar og
fornlegar.Innanmál húsanna talið vestan
frá: Fyrsta húsið er óljósast um 1 x 2 m.
Annað húsið er 1 x 2 m og veggjahæð um
0,50 m og opið er á milli þess og þriðja
hússins. Þriðja húsið er stærst um 4 x 0,80
m og veggjahæð um 0,60 m. Fjórða og
austasta húsið er 2,20 x 1 m og veggjahæð
um 0,50 m. Finnanlegt grjót í veggjum.
Veggjaþykkt allt að 3 m.
Hringalaga gerði um 45m² er N og V við
húsin. Gerðið liggur frá austasta vegg
húsaraðarinnar upp að barði sem myndar

200
198
199

Íslenzkt fornbréfasafn. Fyrsta bindi, bls. 413.
Íslenzkt fornbréfasafn. Annað bindi, bls. 64.
202
Íslenzkt fornbréfasafn. Fjórða bindi, bls. 113.
201

Jarðabók, III, bls.331.
Egill J.Stardal,(1985), bls. 118.
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norður hlið gerðisins, þaðan liggur
garðurinn niður fyrir vestasta húsið.203

Staðhættir
„Selstöðu hafði jörðin að fornu í
Stardal.“207

Keldur 181183 264 - 42
Lykkja 125713 295 – 23

Sérheiti: Keldnasel
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
Keldnasel er skráð í fornleifaskrá Sarps
undir Miðdal Mosfellsbæ 123713-255-35;
„Í örnefnalýsingu segir: „Suður af
austurenda Langavatns er Keldnaselshæð.
Vestanundir háhæðinni er Keldnasel, sést
vel móta fyrir selstóftum. Milli Höfða og
Keldnaselshæðar eru valllendis lágar er
Keldnaselslágar heita.“204 Keldnasel fannst
ekki við Fornleifaskráningu 1982. Í
Jarðabók er heimild um Keldnasel í
umfjöllun um Gufunes og þar segir:
„Laxveiði á kirkjan þriðja hvörn dag í
Kortúlfstaðaá. Item er kirkkjunni eignuð
mánaðarbeit fyrir kvikfjenað allan
heimabóndans, þar sem heita
Sólheimatjarnir og nú er kallað Keldna sel,
fyrir þá orðsök að bóndinn á Gufunesi skal
hafa fyrir mörgum árum ljeð ábúandanum
á Keldum þetta ítak til selstöðu.“205

Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
Ekki er vitað hvaða selstöðu Lykkja nýtti en
fjögur sel á Blikdal eru skráð í fornleifaskrá
undir Brautarholt 1 125660297-(85-88) og
gæti Lykkja hafa nýtt eitthvert þeirra.
Engin örnefni fylgja tóftunum þannig að
ekki er hægt að segja til um hvaða bær af
þeim sem hafa þar skráða selstöðu nýtti
hvaða selstöðu.208

Lækjarbotnar 182441 0 - 17
Sérheiti: Viðeyjarsel
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Frá Hólmsá voru merki að Hraunsnefi og
síðan að Gömlubotnum. Þá erum við
komin að Selfjalli, en merkin liggja
suðvestur fyrir fjallið. Ef horft er á Selfjall
frá veginum, þá blasir við nabbi í fjallinu,
sem nefnist Klifkista. Fyrir framan Selfjall,
norðvestur af því, eru Selhólar, en Karl
[Norðdahl] segir, að Sel-nafnið sé kennt
við sel, sem hafi verið í Gamlabotni [svo],
líklegast frá Viðey.“209
Nánari lýsing
Þetta svæði tilheyrir Kópavogi

Korpúlfsstaðir 181187 268 - 28
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Selstöðu hefur jörðin til forna brúkað í
Stardal.“206

Lambhagi 181178 259 - 23
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
203

Vettvangsferð 5.08.2010. Anna Lísa
Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir.
204
Sarpur. Örnefnaskrá. Miðdalur, 123713-255.
205
Jarðabók, III bindi, bls. 301.
206
Jarðabók, III, bls. 308.

207

Jarðabók, III bind, bls. 295.
Sarpur. Fornleifaskrá. Brautarholt 1, 125660297(85-88).
209
Sarpur. Örnefnaskrá. Hólmur, 181149-213-3.
208
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Lækjarbotnar 182441 0 - 27

Móar 125724 287 - 13

Hlutverk: Sel
Tegund: Tóft 465
Ástand: Sæmilegt
Staðhættir
20 m. S af bústað, skátaskála í
Gömlubotnum (Lækjarbotnum).

Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Selstaða hefur hjeðan brúkast hjá
Esjubergsseli og vita menn ei hvort að láni
Esjubergsmanna eður eign þessarar
jarðar.“212

Mógilsá 125733 283 - 21
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Selstöðu á jörðin í heimalandi.“213

Mýrarholt 181200 303 - 5
Mynd 32. Sel (?), Gömlubotnum.

Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Selstöðu má jörðin hafa með frjálsu í
Brautarholtskirkjulandi Blikdal.“214. Á
Blikdal eru skráð fjögur sel í fornleifaskrá
undir Brautarholt 1 125660297-(85-88).
Engin örnefni fylgja tóftunum þannig að
ekki er hægt að segja til um hvaða bær af
þeim sem hafa þar skráða selstöðu nýtti
hvaða selstöðu.215

210

Nánari lýsing
Sel (?)8,5 x 5 m. (N - S). Sporöskjulaga.
Veggir úr torfi og grjóti, 0,3 m. H. Br þeirra
er óljós (ca. 1,5 m.). Dyr eru í V. Grjót sést í
S - hlutanum, (röð af steinum við gaflinn
innanverðan) og við dyr S - megin að
innan.Á grasi vaxinni hæð. U. þ. b. 5 m. frá
rústinni A - verðri gætu leynst frekari
minjar (rétt (?)).
Lýsing
Sæmilegt ástand árið 1983. Flokkað í Bflokk Þjms.
Ástand óbreytt árið 1994.

Norðurkot 125740 316 - 4
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Selstöður á jörðin þar sem heitir Mela
Seljadalur, og eru þeir hagar að mestu
aleyddir af skriðum.“216

Melar 125722 313 - 10
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Inn af brúninni og klettunum, séð frá
Norðurkoti, er alldjúp og löng kvos, sem
heitir Mela-Seljadalur ofan við Bollann og
Hjalla.“211
210
211

212

Jarðabók, III bindi, bls. 348.
Jarðabók, III bindi, bls. 344.
214
Jarðabók, III bindi, bls. 367.
213

215

Teikning: Bjarni F. Einarsson, 1995, bls. 141.
Sarpur. Örnefnaskrá. Melar, 125722-313-1.

216

42

Sarpur. Fornleifaskrá. Brautarholt 1, 125660297-(85-88).

Jarðabók, III bindi, bls. 381.

Skólavörðuholt, ekki staðist. Ekki er unnt
að segja nákvæmlega til um hvar selið
hefur verið en líkur benda til að það hafi
verið norðaustan við Nauthól og
Seljamýrin því verið fram undan til
vesturs.“220Rústin er í skógajaðri austan
við göngustíg.

Reykjavík 181285 5 - 159
Sérheiti: Víkursel (Öskjuhlíðarsel)
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóft
Staðsetning: X: 357620, Y: 405749.
Lengd: 11
Breidd: 6
Ástand: Sæmilegt
Hættumat: Mikil hætta
Hættuorsök: Skógrækt

Mynd 34. Víkursel. Horft í austur.221

Mynd 33. Víkursel. Öskjuhlíðarsel.

Lýsing
Selið er um 11 x 6 m (NNV - SSA). Veggir úr
torfi, breidd veggja er um 1,5 - 2,0 m og
0,3 - 0,5 m hæð. Gólf er niðurgrafið.
Fornleifarnar eru ógreinilegar og ekki hægt
með vissu að skera úr hvort um sel sé að
ræða. En það sem styrkir þá tilgátu er: 1)
Lækjarspræna rennur við fornleifarnar A verða. 2) Nánasta umhverfi mjög gott
beitiland. Inni í fornleifunum vaxa 6
grenitré. Ekki er ósennilegt að í nánasta
umhverfi fornleifarinnar séu fleiri
fornleifar.
Aðrar upplýsingar
Lélegt ástand árið 1983. Flokkað í A-flokk
Þjms.
Ástand óbreytt árið 1994.
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Staðhættir
Um selstöðu greinir Jarðabók Árna og Páls:
„Selstaða er jörðinni eignuð þar sem heitir
Víkursel undir Undirhlíðum; sumir kalla
það gamla Víkursel; þar hefur jörðin
brúkað hrís til eldiviðar fyrir selsins
nauðsyn.“218„Elín Þórðardóttir minnist á
sel það sem faðir hennar hefði átt sunnan
undir Öskjuhlíð „sem faðir minn sagði
stæði í Reykjavíkurlandi.“219
„Eftir máldaga kirkjunnar, er Oddgeir
biskup setti árið 1379, átti
Reykjavíkurkirkja Víkurholt, með skóg og
selstöðu. Þessi hlunnindi eru ekki nefnd í
Wilchinsmáldaga 1397. Samkvæmt
Oddgeirsmáldaga má ætla að Víkurholt sé
sama örnefnið og Öskjuhlíð því að ótrúlegt
er að sel hafi verið í Skólavörðuholti. Þess
vegna getur fullyrðing Georgs Ólafssonar
um Víkurholt, sem hið sama og
217
218
219

Reykjavík 181285 5 - 248
Sérheiti: Víkursel
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir

Bjarni F. Einarsson, 1995, bls. 137,
Jarðabók, III.bindi, bls. 262.
Sarpur. Örnefnaskrá. Skildinganes, 181156-220-1.
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220

Sarpur. Örnefnaskrá. Skildinganes, 181156-220-2.

221

Ljósmynd: Anna Lísa Guðmundsdóttir.

Víkursel við Selvatn er skráð í fornleifaskrá
Sarps undir Miðdal 123713-255-49.
Víkursel er sagt „Austur af Selvatnsenda er
Víkursel talið vera frá Vík á Seltjarnarnesi,
sést þar fyrir selstóftum. Norður af
víkurseli eru Selbrúnir.“222

réttarbók Öxarárþings þar sem segir frá
handtöku útlaganna Eyvindar Jónssonar
og Margrétar Símonardóttur er sagt að
þau hafi verið gripin hjá Örfiriseyjarseli hjá
Selfjalli sunnan við Lækjarbotna.225

Saurbær 125746 309 - 20

Mynd 35. Víkursel við Selvatn. Horft í vestur.

Sérheiti: Saurbæjarsel
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóft + Gerði
Staðsetning: X: 365906, Y: 420890.
Hleðsluhæð: 1 m
Lengd: 20 m
Breidd: 14 m
Ástand: Gott
Hættumat: Engin hætta

223

Í vettvangsferð (18.08.2010) voru skoðar
leifar af seli sem eru við botn vatnsins
vestan við Urðarlágarlæk. Tóftirnar standa
á lágum hól í votlendi en eru mjög
ógreinilegar. Hafa hlaupið í miklar þúfur og
er erfitt að greina húsaskipan. Íbúi í
nálægum sumarbústað sem hefur verið
þarna viðloðandi í mörg ár sagði að áður
fyrr hefðu tóftirnar verið mun greinilegri.
Staðsetning tóftanna kemur einnig heim
og saman við það sem E.J. Stardal sem
segir að Víkursel hafi verið „skammt austur
af Selvatni.“224

Mynd 36. Saurbæjarsel 309-20. Horft í suðaustur
selið í forgrunni.

Staðhættir
Saurbæjarsel er um miðja vegu í Blikdal
norðanverðum undir Selfjalli. Selgata
liggur frá mynni dalsins að selinu. Dalurinn
skiptist um Blikdalsá og var norður hluti
dalsins eign Saurbæjar en syðri hlutinn
eign Brautarholts. Selið stendur NV í hól í
þýfðu graslendi um 200 m upp af Blikdalsá
og um 3 m austur af hólnum rennur lækur.
Frá selinu sést yfir á eyrina sunnanmegin
við ána þar sem Brautarholtssel er. „Í
Blikdalsá er þar foss, sem heitir
Stórhæðafoss. Aðeins neðar og frá ánni
talið frá fossinum heitir Holusel, og annað

Reykjavík 181285 5 - 315
Sérheiti: Erferseyjarsel
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Aldur: 1700
Ástand: Ómetið
Horfin: Já
Staðhættir
Örfirisey var landlítil og átti selstöðu undir
Selfjalli sem heitir Erferseyjarsel. Árni
Magnússon og Páll Vídalín, Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalíns, 267.Í
222

Sarpur. Örnefnaskrá. Miðdalur, 123713-255.
Ljósmynd: Anna Lísa Guðmundsdóttir.
224
Egill J. Stardal, 1985, bls. 136.
223

225
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Egill J. Stardal, 1985, bls. 135.

sel er utar, sem aðeins heitir Sel. Við
Holusel sér aðeins fyrir gömlum tóftum, en
hitt selið er það, sem síðast var notað.
Síðasta kona Matthíasar Jochumssonar var
selráðskona í þessu seli, sem heitir
Saurbæjarsel.“226 Selráðskonan var
Guðrún Runólfsdóttir frá Saurbæ sem
giftist Matthíasi árið 1875.227

Mynd 38. Holusel 309-28.

Staðhættir
Holusel svokallað er um miðja vegu í
Blikdal norðanverðum undir Selfjalli. Selið
er aðeins innar í dalnum en Saurbæjarsel.
Selgata liggur frá mynni dalsins og er ljós
þar til fara þarf niður brekku að selinu sem
stendur undir háu barði við læk niður við
Blikdalsá. Selið er um 350 m austar og
innar en Saurbæjarsel. Stendur SV undir
barði um 20 m ofan við Blikdalsá. Frá
selinu sést yfir á Brautarholtssel sem
stendur á eyri sunnanvið ána.
„Við Holusel sér aðeins fyrir gömlum
tóftum, en hitt selið er það, sem síðast var
notað. Síðasta kona Matthíasar
Jochumssonar var selráðskona í þessu seli,
sem heitir Saurbæjarsel.“229
„Fjárupprekstur, hestagöngu og selstöðu
hefur jörðin í sínu eigin landi, þar sem
heitir Blikdalur.“230 Ekki er vitað frá hvaða
bæ selið var notað en það gæti hafa verið
Ártún eða Hjarðarnesi sem áttu selstöðu
og upprekstur fría á Blikdal í
Saurbæjarlandi.

Mynd 37. Saurbæjarsel 309-20.

Lýsing
Grasivaxin tóft af einu húsi er framaní hól
en stekkur er uppá hólnum. Veggir hússins
eru grjóthlaðnir en mikið hrundir og
töluvert grjót er bæði innan tóftar og utan.
Þrjú umför greinanleg. Veggjahæð er mest
um 1 m að vestanverðu. Tóftin opnast í
NV. Innanmál hússins er um 6,50 x 1,50 m.
Innanmál mannvirkis uppaf húsinu uppá
hólnum um 7 x 4 m með opi á SV hlið.
Mikið af grjóti er á hólnum.228

Saurbær 125746 309 - 28
Sérheiti: Holusel
Hlutverk: Sel
Tegund: Tóft
Aldur: 1850-1900
Staðsetning: X: 366231, Y: 420723.
Hleðsluhæð: 1 m
Lengd: 16 m
Breidd: 4.5 m
Ástand: Gott
Hættumat: Engin hætta

226

Sarpur. Örnefnaskrá. Saurbær, 125746-309-1.
Þjóðskáldið Matthías Jochumsson.
228
Vettvangsferð 1.06.2010. Margrét Björk
Magnúsdóttir.
227

229
230
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Sarpur. Örnefnaskrá. Saurbær, 125746-309-1.
Jarðabók, III bindi, bls. 375.

fornleifaskrá undir Hrafnhóla 125690 2767.234

Stardalur 125755 278 - 11
Sérheiti: Þerneyjarsel
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Norðan við Tröllalágar sunnan í
Þríhnúkum er Þerneyjarsel,
tóttamyndir.“235 Þerneyjarsel er skráð í
fornleifaskrá undir Hrafnhóla 125690 27610.236

Mynd 39. Holusel 309-28. Horft í vestur niður
Blikdal, yfir selið og Blikdalsá.

Lýsing
Grasivaxnar tóftir tveggja stakra húsa á
notalegum stað undir háu barði. Annað
húsið er stærra og er austan megin. Það
minna er nær læknum. Opnast bæði í SV.
Veggir úr torfi og grjóti mikið hrundir. Í
stærra húsinu er veggjahæð mest fremst
um 1 m. Innanmál þess er um 3.5 x 1 m.
Innanmál minna hússins er um 2 x 2 m. Að
ofan er veggir í svipaðri hæð og landið sem
hallar að ánni.231

Stardalur 125755 278 - 12
Sérheiti: Esjubergssel
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Austur og norður af Þríhnúkum er
flóaspilda, er heitir Esjubergsflói. Í honum
er Esjubergssel, er vel sést fyrir tóftum.“237
„Austan í honum [Esjubergsflóa] eru tóttir
sem nefnast Esjubergssel og sjást þær enn
greinilega. Flói þessi nær norður að
Skarðsá er kemur úr Svínaskarði og fellur í
Þverá norðan við Haukafjöll.238
Esjubergssel er skráð í fornleifaskrá undir
Hrafnhóla Hrafnhóla 125690 276-8.239

Skrauthólar 125752 290 - 10
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Selstaða er, hefur hjeðan lengi brúkuð
verið frí þar sem heitir undir
Haukafjöllum, nálægt Hrafnhólum.“232

Stardalur 125755 278 - 61
Hlutverk: Bústaður, Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Inni í dalnum [Stardal] hefur verið byggð.
Akurvellir eru t.d. innarlega í dalnum milli
Bolagils og Beinagils. Þar hefur sennilega
verið býli til forna. Þarna voru tættur, sem

Stardalur 125755 278 - 9
Sérheiti: Varmársel
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Austan við Tröllalága er Varmársel og sést
vel fyrir því.“233 Varmársel er skráð í

234
235
231

236

Vettvangsferð 1.06.2010. Margrét Björk
Magnúsdóttir.
232
Jarðabók, III bindi, bls. 353.
233
Sarpur. Örnefnaskrá. Stardalur, 125755-278-1.

237

Sarpur. Fornleifaskrá. Hrafnhólar, 125690 276-7.
Sarpur. Örnefnaskrá. Stardalur, 125755-278-1.
Sarpur. Fornleifaskrá. Hrafnhólar, 125690 276-10.

Sarpur. Örnefnaskrá. Stardalur, 125755-278-1.
Sarpur. Örnefnaskrá. Stardalur, 125755-278-1.
239
Sarpur. Fornleifaskrá. Hrafnhólar, 125690 276-8.
238
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áin er að rífa niður. Garður hefur verið
hlaðinn til varnar fyrir tún með ánni. En
neðan við Flágil eru líka tættur sýnilegar,
hvort sem þar er eftir bæ eða sel.“240

Staðhættir
Fyrsta heimildin um Viðeyjarsel er frá
árinu 1234. Segir frá því í máldaga
Maríukirkjunnar í Viðey: „Magnvs
Gvðmvndarson gaf til staðar selför j
Þormoðsdal enn efra. oc alls fiar beit bæði
vetr oc svmar.“245 Þormóðsdalur hinn efri
er sennilega það sem nú kallast Seljadalur.
Er það álit staðkunnugra, meðal annars
Eysteins heitins Jónssonar ráðherra. Í
máldaga Viðeyjarklausturs, sem talinn er
vera frá 1284 segir svo: „Stadur j videý aa
ok selfor j þormodz dal hinn efra.“246 Getið
er um Viðeyjarsel í Biskupaannálum síra
Jóns Egilssonar. Kristófer Huitfeldt kom til
landsins 1540. Á leið sinni austur í sveitir,
að sækja Ögmund biskup, segir að þeir hafi
komið að Viðeyjarseli. Þar sneri einn þeirra
aftur, sem sagan segir að ekki hafi viljað
taka þátt í handtöku biskups. Hinir héldu
áfram upp Ólafsskarð.247 Viðeyjarklausturs
er margsinnis getið í Fógetareikningum
áranna 1547-1553. Af þeim upplýsingum
sem þar koma fram má ráða, að stórt
hefur verið umleikis í selinu. Í Fógetareikningum 1552 segir t.d.: „Jtem haffer
der veritt sammen sanckitt ij Selen xiij
vetther smór.“248 Í Fógetareikningum sama
árs segir enn fremur: „Item kom tiill Sell j
tonde miell.“249 Fógetareikningar 1552
greina frá fjölda fjár þess sem rekið var í
réttir á Krossmessu 1552. Segir þar um
Viðeyjarsel: „...paa sellitt er xxiij kór. paa
selitt er j c oc ij faar. der er icke flere
mett som haffuer lam en xl. de ander er
iste.“250 Þetta sumar hafa því verið í selinu
23 kýr og 102 ær. Í Fógetareikningum
ársins 1553 segir, að úr selinu hafi fengist
ein sýrutunna: „Jtem haffer iegh opeboritt
aff sellen syre j tonde.“251 Um Viðeyjarsel

Tindstaðir 1 125760 317 - 18
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls
Vídalíns segir „Selstaða er í heimalandi.“241
„Ofar [en Húsadalur] eru klettabelti, og
með þeim er Neðra-Selabarð og EfraSelabarð.“242

Tindstaðir 1 125760 317 - 20
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Þegar farið er upp á Mela-Seljadal er farið
um þetta Klif. Á dalnum var haft í seli áður
fyrr.“243

Tindstaðir 1 125760 317 - 27
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið
Staðhættir
„Upp af honum [Bollamel] og neðan við
Klifið er Mela-Seljadalur ... og klettabeltið
þar upp af er Melaseldalsbrún.“244

Viðey 181168 233 - 15
Sérheiti: Viðeyjarsel
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Ástand: Ómetið

245

Íslenzkt fornbréfasafn, I bindi, bls. 507.
Íslenzkt fornbréfasafn, II bindi, bls. 247
247
Safn til sögu Íslands, I. bindi, bls. 73.
248
Íslenzkt fornbréfasafn, XII bindi, bls. 384.
249
Íslenzkt fornbréfasafn, XIII bindi, bls. 386.
250
Íslenzkt fornbréfasafn, XII bindi, bls. 405.
251
Íslenzkt fornbréfasafn, XIII bindi, bls. 574.
246

240

Sarpur. Örnefnaskrá. Stardalur, 125755-278-1.
Jarðabók, III bindi, 382.
242
Sarpur. Örnefnaskrá, Tindstaðir, 125758-317.
243
Sarpur. Örnefnaskrá, Tindstaðir, 125758-317.
244
Sarpur. Örnefnaskrá, Tindstaðir, 125758-317.
241
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segir í Jarðabók Árna og Páls: „Selstaða er
á fastalandi þar sem heitir Viðeyjarsel, og
hefur þar verið brúkað frá
Bessastöðum.“252 Þar sem fjallað er um
Bessastaði í Jarðabók Árna og Páls er þess
ekki getið að haft hafi verið í seli
Jarðabókin getur heldur ekki um að sel
hafi verið frá Þormóðsdal.
Bessastaðamenn virðast því ekki hafa nýtt
Viðeyjarsel um 1700 og má því ætla að
líklega hafi notkun þess verið hætt á 17.
öld. Í örnefnalýsingu fyrir Hólm er talað
um að Sel- nafnið á Selhólum sem eru fyrir
framan Selfjall sé kennt við sel „sem hafi
verið í Gamlabotni,líklegast frá Viðey.“253

Þerney 125775 270 - 16
Sérheiti: Þerneyjarsel
Hlutverk: Sel
Tegund: Heimild
Staðhættir
„Selstöðu hefur jörðin til forna um lánga
æfi brúkað í Stardal, og fæst hún nú ekki
síðan þar var bygð sett.“254 Þerneyjarsel er
austan við Tröllalágar um 300 m ofan og
austan við Tröllafoss. Það er skráð undir
Hrafnhóla 125690-276-10.255

252

Jarðabók, III bindi, bls. 304.
Sarpur. Örnefnaskrá. Hólmur, 181149-213-1.
254
Jarðabók, III, bls. 331.
253

255

Sarpur. Fornleifaskrá. Hrafnhólar, 125690-276-10.
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7 Umræður
Í þessari rannsókn hafa verið teknar saman heimildir um sel og selstöður allra jaraða (81)
sem eru innan borgarmarka Reykjavíkur eða tilhheyra þeim árið 2010. Með samantektinni er
komið yfirlit yfir fjölda og staðsetningu selja sem nota má til samanburðar og frekari
rannsókna.
Þegar sel í Reykjavík eru skoðuð með hliðsjón af fyrri rannsóknum á seljum annars staðar á
landinu, kemur í ljós að fjölbreytileiki þeirra er álíka og annarstaðar á landinu. Í fyrri
rannsóknum hefur athyglin beinst að nokkrum þáttum eins og fjölda húsa og rýma innan
þeirra á hverjum stað, fjarlægð frá býli að seli, hæð yfir sjávarmáli og halla lands, en auk þess
hafa sel verið skoðuð sem hluti af búsetulandslagi.
Þegar fjöldi húsa og rýma var skoðaður kom í ljós að fjöldi húsa á hverri selstöðu var 1-2
hús en meðaltal þeirra var 1,42. Í flestum húsum eru 3-4 rými og að meðaltali eru 3 rými í
hverju húsi. Þessar tölur eru líkar og fram hafa komið í öðrum rannsóknum og heimildum.
Tafla 13. Sýnileg sel, fjöldi húsa og rýma.

256

Selstöður
Brautarholtssel 1
Brautarholtssel 2
Brautarholtssel 3
Brautarholtssel 4
Esjubergssel
Grafarsel v/Rauðavatn
Holusel
Lækjarbotnar
Varmársel
Víkursel Öskjuhlíð
Nessel
Saurbæjarsel
Sel skráð á Gröf
Þerneyjarsel
Samtals
Meðaltal

Fornleifanúmer
297 - 85
297 - 86
297 - 87
297 - 88
276 - 8
260 - 6
309 - 28
0 – 27
276 – 7
5 – 159
265 - 50
309 - 20
260 – 93
270 - 16.

Hús
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
20
1,42

Rými
3
4
1
3
6
4
2
1
3
1
3
4
3
4
42
3

Fjarlægð frá býli að seli var einnig skoðuð sjá töflu 14. Algengasta fjarlægð var annarsvegar
um 12 km, hinsvegar 7 km og síðan um 2 km. Meðalvegalengd var 8,6 km en meðalgildi var
7,3 km.
Þegar dýrleiki jarða og fjarlægð sels frá býli var skoðað var ekki hægt að greina fylgni þar á
milli.

256

Hús er skilgreint sem ein sjálstæð rúst, innan húss geta verið nokkur rími.
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Tafla 14. Fjarlægð frá bæ að selsöðu.

Frá bæ að selstöðu

Jarðarnúmer

Dýrleiki Staðsetning
Johnsen

Árbær

181181-262

16

Heimalandi/Sauðadal

Fjarlægð frá
býli í beinni
loftlínu
2,3 km

Ártún til Holusels

125653-308

15

Blikdal norðan ár

3,7 km

Borg á miðja eyri

181199-302

20

Blikdal sunnan ár

7,8 km

Brautarholt 1 að
Brautarholtsseli nr. 1
Breiðholt

125660-297

35

Blikdal sunnan ár

7,2 km

181154-218

20

Heimalandi/Uppaf Selflötum

?

Esjuberg að Esjubergsseli

181191-284

40

Sunnan undir Svínaskarði

12,2 km

Gufunes að Stardal
Gufunes að Nesseli
Gröf (Grafarholt) (SuðurGröf) að Grafarseli
Gröf (Norður-Gröf)

181184-265

10

181179-260

20

Stardal og
Seljadal
Heimalandi v/Rauðavatn

17,6 km og
12,4 km
2,3 km

181190-280

20

Heimalandi

?

Hjarðarnes Hjarðarholt að
Holuseli
Hlíðarhús að Víkurseli ?

125688-311

7

Blikdal norðan ár

4,8 km

181283-3

10

Undir Öskjuhlíð

3,1 km

Hof á miðja eyrina

125689-292

27

Blikdal sunnan ár

6,7 km

Keldur

181183-246

15

Sólheimatjarnir

?

Korpúlfsstaðir að Stardal

181187-268

20

Stardal

15,3 km

Lambhagi að Stardal

181178-259

15

Stardal

15,9 km

Lykkja á miðja eyri

125713-295

257

Blikdal sunnan ár

6,7 km

Mýrarholt á miðjaeyri

181200-303

20

Blikdal sunnan ár

7,3 km

Melar að Mela-Seljadal

125722-313

20

Mela-Seljadal

1,9 km

Móar að Esjubergsseli

125724-287

20

Við Esjubergssel/ Svínaskarði

12,6 km

Mógilsá

125733-283

13

Heimalandi

?

Norðurkot Herjólfstader

125740-316

7

Mela-Seljadal

1,9 km

Reykjavík að Víkurseli í
Öskjuhlíð og við Selvatn
Saurbær til Saurbæjarsels

181285-5

50

125746-309

32

Öskjuhlíð og
Selvatn
Blikdal norðan ár

2,7 km og
16,9 km
4,2 km

Skrauthólar að
Hrafnhólum
Tindstaðir

125752-290

20

Nálægt Hrafnhólum

12,2 km

125760-317

20

Heimalandi v/Selbörð?

?

Viðey

181168-233

120

Seljadal og við Selvatn

?

Þerney að Þerneyjarseli

125775-270

30

Austan við Tröllalágar

12,6 km

Örfirisey (undir Reykjavík)
að Lækjarbotnum
Samtals

181285-5

Undir Selfjalli, Erfiriseyjasel

16,3 km
206,6 km

Meðalvegalengd

257

8,6 km

Johnsen getur ekki um dýrleika Lykkju, en landskuld er 0,60 og 1,5 kúgildi.
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Af þessari samantekt má sjá að töluverður efniviður er til staðar til frekari rannsókna á
seljum og selstöðum. Tóftir seljanna eru mikilvægar menningarminjar og vitnisburður um
þátt í atvinnusögu okkar allt frá landnámi framá 20. öld. Það er því mikilvægt að gerðar verði
nákvæmar athuganir á þeim, en frekari rannsóknir geta gefið svör við ýmsum spurningum.
Náttúrufegurð er mikil á öllum selstöðusvæðunum innan borgarmarkanna og eru þau
kjörin til útivistar. Þar sem tóftir selja eru enn vel greinanlegar auka þær á upplifun landsins
þar sem þær kúra að því er virðist samvaxnar landinu.
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