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1. Inngangur 

Verkefnið er unnið sem áfangi í fornleifafræðinámi við Háskóla Íslands í 

samráði við skoraformann í sagnfræði- og heimspekideild, Steinunni. J. 

Kristjánsdóttur. 

Meginviðfangsefnið er að gefa sögulegt yfirlit um brennisteinsvinnslu í 

Krýsuvík og í Brennisteinsfjöllum með hliðsjón af fyrirliggjandi heimildum og 

leggja fram fornleifaskráningu af svæðunum (sjá fylgiskjal, 59 bls. auk korta). 

Fylgt var leiðbeiningum Fornleifaverndar ríksins um fornleifaskráningu.1 

Í Krýsuvík er svæðinu skipt í 

tvennt, annars vegar Seltúns-

svæðið með tilheyrandi minjum 

og svæði norðan Kleifarvatns er 

tengst gæti brennisteins-

vinnslunni á árunum 1879 til 

18832 og hins vegar 

Baðstofusvæðið ofan fyrrverandi 

bústjórnarhúsa.3 Götur að 

námunum eru tilgreindar í 

örnefnalýsingum um Krýsuvík.4 

Í Brennisteinsfjöllum er í lýsingum5 getið heimilda um leiðir að og frá námunni 

og minja við þær sem og námusvæðið sjálft austan Kistufells. Öll eru námu-

svæðin í Krýsuvíkurlandi (sjá mynd 2).  

Um er að ræða hluta af atvinnu- og verslunarsögu Íslands og því ástæða til að 

halda henni til haga. Talið er að brennisteinn hafi verið unninn af Krýsuvíkur-

bónda á námusvæðunum allt frá 12. öld. Á 17. öld yfirtók danski konungurinn 

eignarhaldið uns það var framselt einstaklingum og loks félögum í eigu 

erlendra aðila.6 Endalok brennisteinsvinnslu í Krýsuvík var um 1882 og í 

Brennisteinsfjöllum þremur árum síðar.7  

 

                                                 
1 Fornleifaskráning. Skráningarstaðlar og leiðbeiningar. Fornleifavernd ríkisins 2008 - 
http://www.fornleifavernd.is/files/8/20080609105155104.pdf  
2 Frank Ponzi. Ísland fyrir aldamót, 1995, bls. 126-141 og Sveinn Þórðarson, Auður úr iðrum jarðar, 1998, bls. 
113-129. 
3 Ólafur Olavius. Ferðabók, landshagir í norðvestur, norður- og norðaustursýslum Íslands 1775-1777, ásamt 
ritgerðum Ole Henchels um brennistein og brennisteinsnám og Christian Zieners um surtarbrand, 1965, bls. 
259-274. 
4 Ari Gíslason. Örnefnalýsing fyrir Krýsuvík (ÖÍ) og Gísli Sigurðsson, Örnefnalýsing fyrir Krýsuvík (ÖÍ). 
5 Gísli Sigurðsson. Örnefnalýsingi fyrir Krýsuvík (ÖÍ) og Ólafur Þorvaldsson, Selvogsgata og Krýsuvíkurleiðir, 
sérrit úr Árbók Ferðafélags Íslands 1999, 36 bls. 
6 Sveinn Þórðarson. Auður úr iðrum jarðar, saga hitaveitna og jarðhitanýtingar á Íslandi, 1998, bls. 113-127. 
7 Frank Ponzi. Ísland fyrir aldamót, 1995, bls. 126-141 og Sveinn Þórðarson, Auður úr iðrum jarðar, 1998, bls. 
113-129. 

2. Kort af Krýsuvíkurlandi (rauð lína sýnir mörkin) og 
bókstafir staðsetningu skráningarsvæðanna, A er Seltún og 
Blesaflöt, B er Baðstofa og C er Brennisteinsfjöll. 

http://www.fornleifavernd.is/files/8/20080609105155104.pdf
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3. Mynd frá Krýsuvík úr bók Henry Holland, 
Dagbók í Íslandsferð 1810, eftir Steuart 
Mackenzle. 

 

2.  Almennt um verndun fornleifa og tilgang skráningar  

Í þjóðminjalögum8 kemur fram að skylt sé að skrá fornleifar á skipulagsskyldum 

svæðum áður en gengið er frá skipulagi eða endurskoðun þess. Tilgangur 

þjóðminja-laganna er að stuðla að verndun menningarsögulegra minja og tryggja að 

íslenskur menningararfur flytjist óspilltur til komandi kynslóða. Meðal þess sem telst 

til menningararfsins eru fornleifar sem í 9. grein þjóðminjalaga eru skilgreindar 

þannig:  

 

„Til fornleifa teljast hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja sem 

menn hafa gert eða mannaverk eru á, svo sem:  

a. búsetulandslag, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi mannvirkjum og 

öskuhaugum, húsaleifar hvers kyns, svo sem kirkna, bænahúsa, klaustra og búða, leifar af 

verbúðum, naustum, verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum.  

b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, 

mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri.  

c. gömul tún- og akurgerði, áveitumannvirki og 

leifar eftir veiðar til sjávar og sveita.  

d. gamlir vegir, stíflur, brýr, vatnsvöð, varir, hafnir 

og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og 

vitar og önnur vega- og siglingamerki ásamt 

kennileitum þeirra.  

e. virki og skansar og önnur varnarmannvirki.  

f. gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, 

brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir 

og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú 

eða þjóðsagnahefð.  

g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af 

manna völdum í hellum eða skútum, á klettum, 

klöppum eða jarðföstum steinum og 

minningarmörk í kirkjugörðum.  

h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið.  

i. skipsflök eða hlutar úr þeim.  

Minjar 100 ára og eldri teljast til fornleifa, en heimilt er þó að friðlýsa yngri minjar, sbr. 11. gr.  

Samkvæmt lögum eru allar fornleifar friðhelgar og verndaðar gegn hvers kyns raski. Í 10. 

grein laganna segir: Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi né nokkur annar, 

spilla, granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað flytja nema með leyfi 

Fornleifaverndar ríkisins.  

Þetta á við um allar fornleifar, þekktar sem óþekktar, sbr. 13. grein:  

Nú finnast fornleifar sem áður voru ókunnar og skal finnandi þá skýra Fornleifavernd ríkisins 

frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá 

vitneskju um fundinn. Ef fornleifar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur 

stöðva framkvæmd uns fengin er ákvörðun Fornleifaverndar ríkisins um hvort verki megi fram 

halda og með hvaða skilmálum.  

Eitt af markmiðum fornleifaskráningar er að koma í veg fyrir að fornleifar verði fyrir raski eða 

skemmdum að nauðsynjalausu. Það er einnig hagur þeirra sem stýra framkvæmdum að hafa 

yfirlit yfir fornleifar á tilteknum svæðum. Þannig má minnka líkurnar á að óvænt finnist 

fornleifar á svæðinu sem nauðsynlega verður að rannsaka. Björgunaruppgröftur sem unninn 

er vegna framkvæmda og undir þrýstingi frá framkvæmdaraðilum er heldur ekki æskilegur 

frá sjónarmiði fornleifafræðinnar. Fornleifaskráning sameinar því hagsmuni fræðigreinarinnar 

og þeirra sem standa að framkvæmdum. Almennt er æskilegast að framkvæmdum sé beint 

                                                 
8 Lög nr. 107, 31. maí 2001 - http://www.althingi.is/lagas/nuna/2001107.html  

  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2001107.html
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frá minjastöðum, því að þeir sem standa fyrir meiriháttar framkvæmdum bera kostnað af 

fornleifarannsóknum sem nauðsynlegar reynast þeirra vegna, sbr. 14. grein þjóðminjalaga.  

Nú telur landeigandi, ábúandi eða einhver annar, þar á meðal sá sem stjórnar opinberum 

framkvæmdum, að hann þurfi að gera jarðrask, svo sem vegna vegagerðar, veitulagnar, 

framræslu eða skógræktar, er haggað geti við fornleifum og skal hann þá skýra 

Fornleifavernd ríkisins frá því áður en hafist er handa við verkið. Lýst skal nákvæmlega 

breytingum þeim er af framkvæmd mundi leiða. Fornleifavernd ríkisins ákveður hvort og 

hvenær framkvæmd megi hefja og með hvaða skilmálum. Við allar meiri háttar 

framkvæmdir, svo sem vegagerð, virkjanaframkvæmdir, flugvallargerð, veitulagnir og 

skógrækt, skal sá sem fyrir þeim stendur bera kostnað af nauðsynlegum rannsóknum.” 

  

Freystandi væri að gera 

takmörkunum á gagnvirkni 

framangreindra ákvæða gildandi  

þjóðminjalaga einhver skil, en það er 

ekki tilgangur þessa verkefnis. 

Viðfangsefnið er einungis að safna 

heimildum um brennisteinsvinnslu í 

landi Krýsuvíkur og taka saman skrá 

yfir þá staði sem geyma fornleifar 

henni tengdri sem og aðrar nálægar 

eða skyldar minjar. Í sumum tilvikum 

var erfitt að meta bæði skyldleika og aldur minjanna vegna þess að engar beinar 

rannsóknir hafa verið gerðar á þeim og ekki hefur áður verið upplýst um tilvist 

sumra þeirra. Má þar bæði nefna einstakar minjar í og við Seltún og neðan Baðstofu 

auk gatna inn á námusvæðið í Brennisteinsfjöllum.  

Skráningin uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru bæði til fornleifaskráningar fyrir gerð 

deiliskipulags og aðalskipulags. „Gott skipulag tekur tillit til sögu, minja og umhverfis 

sem fyrir er og skapar þannig tengingu á milli fortíðar og nútíðar.”9  

Þegar skoðaðar voru hinar ýmsu fornleifaskráningar, sem unnar hafa verið síðustu 

tvo áratugi, má sjá að þær skiptast í tvö horn; þær sem vel eru gerðar og hinar sem 

mættu bæði vera ítarlegri og  nákvæmari. Sem dæmi um hinar síðarnefndu má 

nefna fornleifaskráningu fyrir Krýsuvík árið 200810 og Brennisteinsfjöll11 sama ár. 

Þær voru báðar unnar af hálfu Fornleifaverndar ríkisins og er sérstaklega getið vegna 

þess að þær varða efni verkefnisins sérstaklega.  

Mjög lærdómsríkt var að vinna verkefnið og í mörg horn að líta. 

 

                                                 
9 Fornleifaskráning. Skráningarstaðlar og leiðbeiningar. Fornleifavernd ríkisins 2008 - 
http://www.fornleifavernd.is/files/8/20080609105155104.pdf  
10 http://www.rammaaaetlun.is/media/fornleifavernd/krysuvik.pdf  
11 http://www.rammaaaetlun.is/media/fornleifavernd/Breinnisteinsfjoll.pdf  

4. Tóft [803:01] neðan Kerlingarskarðs – dæmi um óskráðar 
minjar mögulega tengdri brennisteinsvinnslunni. 

http://www.fornleifavernd.is/files/8/20080609105155104.pdf
http://www.rammaaaetlun.is/media/fornleifavernd/krysuvik.pdf
http://www.rammaaaetlun.is/media/fornleifavernd/Breinnisteinsfjoll.pdf
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5. Seltúnssvæðið. 

 

6. Blesaflöt. 

3.  Fornleifaskráningin 
 

Fylgt var skráningarstöðlum og leiðbeiningum Fornleifaverndar ríkisins 

um fornleifaskráningu frá 2008.12  Þar segir m.a. á bls. 3: 

 

„Í stuttu máli er fornleifaskráning heimilda- og vettvangskönnun á fornleifum, 

lýsing á ástandi fornleifanna, aðstæðum og staðsetningu ásamt mati á aldri, 

hlutverki og tegund.”  

  

Síðan segir:  

 

„Skráning fornleifa á vettvangi skal gerð undir 

stjórn fornleifafræðings”. 

 

Í verkefni þessu er eðlilega brugðið út frá 

síðastnefnda skilyrðinu, en þess má geta að 

undirritaður lauk námi í fornleifaskráningu 

sem hluta af fornleifafræðináminu með 

einkunnina 10.0. Kennari var Guðmundur Ólafsson, hinn ágæti fornleifa-

fræðingur hjá Þjóðminjasafni Íslands13.  

Vettvangskönnun, leit að minjum og skráning fór fram á árunum 2000-2010. 

Við fornleifaskráninguna var Krýsuvík gefið 

fornleifasvæðisnúmerið (fnvr.) [800] og 

námusvæðunum síðan skipt í þrennt; a. 

Seltún [801], b. Baðstofu [802] og c. 

Brennisteinsfjöll [803]. Undirritaður fór 

nokkrum sinnum á hvern stað á ári hverju, 

skoðaði, mældi, skráði, dró upp, 

ljósmyndaði og reyndi að setja einstakar 

minjar í samhengi. Alls voru skráðar 56 

minjar eða staðir er gætu haft einhverja skírskotun til efnisins, þ.e. brenni-

steinsvinnslu á framangreindum stöðum. Þar af tilheyrðu 24 Seltúni og 

Blesaflöt. Ofan við flötina má sjá 6 minjar, auk götu [801:17] og skúrstæðis 

[801:16]? Þá er getið a.m.k. tveggja tófta í Seltúni og tveggja annarra mun 

eldri neðst í því, sem hvergi virðist hafa áður verið getið um í heimildum. Líkur 

                                                 
12 http://www.fornleifavernd.is/files/8/20080609105155104.pdf  
13 http://www.natmus.is/  

http://www.fornleifavernd.is/files/8/20080609105155104.pdf
http://www.natmus.is/
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7. Baðstofa. 

 

8. Brennisteinsfjöll. 

 

benda til þess að svæðið; Seltún, Seltúnshvammur, Seltúnsbarð, Seltúnslækur 

og Seltúnsgil, tengist þessum minjum, þ.e. að þær séu leifar selstöðu frá 

Krýsuvík. Selstaðan gæti aftur tengst brennisteinsvinnslu, sbr. brennisel í 

Almenningum14 og kolasel í Vatnsleysustrandarheiði15. Tóftir þessar, sem 

fengu númerin [801:18] og [801:19] í 

fornleifaskráningunni, eru að öllum líkindum 

leifar af fyrrum selstöðu frá Krýsuvík og gæti 

mögulega hafa verið tilefni örnefnisins  

„Seltún”. Um er að ræða mjög gamla gróna, 

upphleypta og þúfótta tóft, en í henni má 

varla greina grjót eða húsaskipan. Skammt 

sunnan hennar mótar fyrir stóru hringlaga 

gerði [803:19], hugsanlega fyrrum stekk. 

Tóft eða tóftir þessar hafa ekki áður verið skráðar svo vitað sé. Þær fundust 

við minjaleit á svæðinu vorið 2007. Frekari rannsóknir þurfa að fara fram á 

þeim til að ákvarða hvers konar minjar kunni að vera um að ræða. 

Við Baðstofu voru skráðar 6 minjar og staðir. 

Merkilegastar eru sýnilegar tóftir þriggja 

húsa [802:01], [802:02] og [802:03]. Um 

gæti verið að ræða þær sömu og Ole 

Henchel getur um í ritgerð sinni frá árinu 

1775.16 

Í Brennisteinsfjöllum eru skráðar 26 minjar 

eða staðir, tóftir, götur og vörður, auk 

námusvæðisins. Á námusvæðinu sjálfu og 

ofan þess eru enn glöggar mannvistarleifar, 

s.s. tóft af húsi [803:17] námumanna í Námuhvammi og götur í námunni. Þá 

má enn sjá leifar af múrsteinsofni [803:18] í námunni. Auk þess mætti 

auðveldlega bæta tveimur þvergrjóthleðslum við á námusvæðinu í Brennisteins-

fjöllum því þegar kom að  hnitaskráningunni á vettvangi var farið að snjóa og því 

erfitt um vik. Nefndar hleðslur eru norðan í námusvæðinu og hafa að öllum líkindum 

átt að þjóna sama hlutverki og minjar [803:23]. 

 

                                                 
14 Gísli Sigurðsson. Örnefnalýsing fyrir Óttarsstaði (ÖÍ). 
15 Gísli Sigurðsson. Örnefnalýsing fyrir Vatnsleysubæina (ÖÍ). 
16 Ólafur Olavius. Ferðabók, 1995, Skýrsla Ole Henchels um brennisteinsnámur á Íslandi og hreinsun 
brennisteins, bls. 259-274. 
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9. Mynd af Seltúnsnámusvæðinu úr bók Daniels 
Bruun, Turistruder paa Island, tekin rétt fyrir 1900. 
Kleifarvan fjær. 

4. Notkun heimilda  

Örnefnið Krýsuvík er ýmist ritað „Krýsuvík” eða „Krísuvík”. Í textanum verður 

notaður rithátturinn „Krýsuvík”. 

Við fornleifaskráningu jarðarinnar var m.a. rýnt í örnefnaskrár17, máldaga18, 

visitasíur19, sóknarlýsingar20, jarðabækur21, manntöl22, landamerkjabréf23, 

þinglýsingar24, kort25 , greinaskrif26, bæklinga27, bækur28 og aðrar ritaðar 

heimildir29, auk þess sem svæðið var margskoðað við ýmsar aðstæður í langan 

tíma30. 

Með því að skoða sem flestar ritaðar 

eða munnlegar heimildir, hvort sem 

um var að ræða gamlar eða nýjar, 

mátti auka líkur á að hægt væri að 

staðsetja einstakar tilgreindar minjar 

eða staði. Undirbúningurinn er oft 

vanmetinn þáttur fornleifaskráningar. 

Góður árangur greinagóðrar forn-

leifaskráningar byggist aðallega á 

þrennu; í fyrsta lagi á öflun skráðra 

og munnlegra heimilda, í öðru lagi á 

leiðsögn staðkunnugra og í þriðja lagi á langvarandi vettvangsleit með hliðsjón 

af efni og aðstæðum. 

 

Úrskurður Óbyggðanefndar í þjóðlendumálum frá árinu 2004 gefur yfirgrips-

miklar upplýsingar um Krýsuvíkursvæðið. Í samantekt nefndarinnar (203 bls.) 

er getið flestra skráðra heimilda. Niðurstaðan liggur fyrir og er öllum aðgengi-

                                                 
17 Ari Gíslason. Örnefnalýsing fyrir Krýsuvík (ÖÍ) og Gísli Sigurðsson, örnefnalýsing fyrir Krýsuvík (ÖÍ). 
18 M.a. frá 1275, 1367 og 1375. 
19 M.a. frá 1642, 1642, 1703, 1723 og 1751. 
20 M.a. Geirs Bachmans frá 1840-41. 
21 M.a. Jarðabók ÁM og PV 1703, 1982, bls. 3-7. 
22 M.a. frá 1801. 
23 14. maí 1890. 
24 Þinglýsing varðandi námarétt í Krýsuvík, dags. 20.06. 1849. 
25 www.lmi.is  
26 Ný félagsrit. Um brennistein á Íslandi, 11. árg. 1851, bls. 106, Ný félagsrit, Fjögur bréf frá Íslandi til Jóns 
Sigurðssonar, fyrsta bréf, 12. árg. 1885, Jónas Hallgrímsson, Ný félagsrit, 1. jan. 1851, bls. 106, Helgi  
Torfason, Brennisteinn, Náttúrufræðingurinn 54 (1), 1985, bls. 8, Brennisteinsvinnsla á Íslandi, 
Náttúrufræðingurinn 1. apríl 1945, bls. 60-63, Árbók Hins íslenska fornleifafélags 1. 1. 1943, bls. 99-100, Jón 
E. Vestdal, Brennisteinsnám, Tímarit iðnaðarmanna, 1, febr. 1944, bls. 8, Halldór Ármannsson og Sverrir 
Þórhallsson, Krýsuvík, yfirlit um fyrri rannsóknir og nýtingarmöguleika..., 1996, Orkustofnun, 25 bls., Ingvar 
Birgir Friðleifsson, Saga brennisteinsvinnslu hér á landi, Lesbók Morgunblaðsins, 20. sept. 1997, bls. 10-13. 
27 Ólafur Þorvaldsson, Selvogsgata og Krýsuvíkurleiðir, sérrit úr Árbók Ferðafélags Íslands 1999, 36 bls. 
28 Steindór Steindórsson frá Hlöðum, Íslandsleiðangur Stanleys 1789, 352 bls. 
29 Fornleifaskráning fyrir Krýsuvík-Trölladyngju. 2008, 41 bls. og Fornleifaskráning fyrir Brennisteinsfjöll 2008, 
11 bls. – Fornleifavernd ríkisins. 
30 Skoða www.ferlir.is (slá inn leitarorð). 

http://www.lmi.is/
http://www.ferlir.is/
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10. Tóft [801:21] austan við Seltún í Krýsuvík. 

leg á Netinu.31  Þrátt fyrir umfangið eru þar litlar upplýsingar um brennisteins-

námið sem þó ættu að vega þungt m.t.t. mikilvægis ítaka, réttinda og eignar-

haldið á landinu fyrrum. 

 
Athygli vekur að ekki er minnst á brennisteinsnám sem hlunnindi frá Krýsuvík í 

Jarðabókinni 1703.32   

 

Árið 1753 var komið upp húsi í Krýsu-

vík til að vinna brennistein að undirlagi 

Skúla Magnússonar landfógeta og 

Bjarna Pálssonar landlæknis.33 Um 73 

tonn af árunum 1755-1763. Nokkur 

ágóði varð af brennisteinsvinnslunni á 

þessum tíma.34  

 

Í visitasíu Geirs Vídalíns biskups í 

Krýsuvík35 frá því um mitt ár 1800 kemur eftirfarandi fram: 

 
„Anno 1800 þann 1sta Julii, visiteradi Biskupinn Geir Vidalin Kirkiuna ad 

Krysevík; hun hefur ad fornu átt heimaland allt, sídann var hun i meir enn 200 

ár, Skálhollts Biskupsstolls, égn, og er nu loks, asamt ödrum Biskupstólsins 

fastégnum, ásamt jördinni, af Kongl. Hátign burtuseld, svo hun er nu bónda egn 

- hún á alla Herdisarvik, ix Mælira lands á Þorkötlustodum ... (Undir skrifa: Arne 

Nathanaelss., Geir Vidalin, B. Sveinson, Gudmundur Þorsteinsson).” 

 

Ljóst er að Skálholtsbiskupsstóll átti fram á  upphaf 17. aldar nær allar jarðir á 

sunnanverðum Reykjanesskaga.36  Það verður því að teljast afar líklegt, ef 

brennisteinsnámur í Krýsuvíkurlandi hafa á þeim tíma gefið eitthvað af sér og 

að stóllinn gætti þess að andvirðið rynni í sjóði hans. Til þess að skoða að-

komu Skálholtsbiskups við námuvinnsluna þyrfti að fara fram mun viðarmeiri 

rannsókn en hér var framkvæmd. 

 

Í kaflanum um Krýsuvík með hjáleigunum Suðurkoti, Norðurkoti, Stóra–

                                                 
31 http://www.obyggd.stjr.is/mal_1_2004.pdf  
32 Jarðabók ÁM og PV 1703. 1982, bls. 3-7. 
33 Skúli Magnússon. Lýsing Gullbringu- og Kjósarsýslu 1782. 
34 (http://www.rammaaaetlun.is/media/fornleifavernd/krysuvik.pdf) 
35 Visitasia biskupa. Visitasía að Krísuvík, dags. 1.7.1800 (A.II, 24). 
36 Jón Þ. Þór og Guðfinna M. Hreiðarsdóttir. Saga Grindavíkur frá 1800 til 1974. 
Grindavíkurbær, Grindavík, 1996. 

http://www.obyggd.stjr.is/mal_1_2004.pdf
http://www.rammaaaetlun.is/media/fornleifavernd/krysuvik.pdf
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11. Baðstofa  í Krýsuvík. 

Nýjabæ og Litla–Nýjabæ í jarðamati 1804 er upplýst að andvirði brennsteins-

námanna er ekkert í byrjun 19. aldar:37  

 
„Jorden har god Udegang for Faar og Heste, af de sidste indtages nogle fra 

Fremmede mod Betaling 1 rdlr. aarlig. Tillige ejer den Sætter til Fiælds, hvoraf 

for nærværende, ogsaa 2 andre Jorde betjene sig, mod Betaling 20 al. aarlig af 

hver. Endelig findes her en god Svovelmine som dog ej benyttes, da ureenset 

Svovel ikke finder Afsætning, og kan dette derfore ikke evalueres.” 

 
Í jarðamati 1849–1850 er kafli um 

Krýsuvík og hjáleigurnar, Suðurkot, 

Norðurkot, Stóra–Nýjabæ, Litla–Nýjabæ, 

Vigdísarvelli, Bala, Læk og Fitjar.38 Þar 

stendur m.a.:  

 
„Landrými mjög mikið. ... Skógarló. 

Talsverður brennusteinn. ... Jörðin að 

flestum í nytjum mjög örðug og fólksfrek, 

þareð þær liggja langt frá og eru sumar 

sameinaðar lífshættu." 

 

Í afsals- og veðmálabók Gullbringu- og Kjósarsýslu frá árunum 1848-186239 

kemur fram að eigandi hálfrar Krýsuvíkur hafi leigt Jóni Hjaltalín námarétt og 

gefið byggingarleyfi þann 13. september 1851.40 Þar kemur einnig fram að 

þann 30. september 1858 selja eigendur Krýsuvíkur Joseph William Busby esq. 

brennisteinsnámur í landi Krýsuvíkurtorfu og Herdísarvíkur og að eigandi 

hálfrar Krýsuvíkur og Herdísarvíkur hafi heitið því þann 4. september 1858 að 

selja Jóni Hjaltalín námuréttindi. 

 

Manntalsþing var haldið í Innri-Njarðvík þann 20. júní árið 1859. Þar var 

auglýst í samningi sem Sverrir Eiríksson í Krýsuvík hafði gert við dr. Jón 

Hjaltalín þann 4. september 1858 að Sverrir seldi Jóni sinn helming úr Krýsu-

víkurtorfunni ef leyfi fengist ekki til þess að selja sérstaklega undan jörðinni 

brennisteinsnámur þær sem þar voru. Á manntalsþinginu var einnig þinglýst 

afsalsbréfum sem eigendur Krýsuvíkur, S. Sívertsen og Sverrir Eiríksson, gáfu 

út síðla árs 1858.41 Í þeim kemur fram að þeir selji Joseph William Busby Esq. 

                                                 
37 Suðurkot. Síða úr veðmálaregistri Gullbringu- og Kjósarsýslu (elsta registrið). 
38 Visitasía að Kálfatjörn. Dags. 7.5.1724 (A.II, 17). 
39 Afsals- og veðmálabók Gullbringu- og Kjósarsýslu 1848-1862. (Gull. og Kjós. XIX, 3). 
40 Þinglýsingar varðandi námarétt í Krísuvík, dags. 20.6.1849. 
41 Visitasía að Kálfatjörn. Dags. 4.6.1758 (A.II, 21). 
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1 

 13. Mynd tekin í austur af Seltúnsnámunni 1882. Úr bók 
Frank Ponzi. Rennur sjást, námuhúsin og 
brennisteinshraunkurinn. Stóra-Lambafell fjær. 

12. Seltúnsnámusvæðið, horft til austurs. Stóra-Lambafell 
fjær. Myndin er tekinn frá sama sjónarhorni og efri myndin. 
Á henni er þoka í fjöllunum austan Kleifarvatns. 

allar námur í Krýsuvíkurlandi.42 

 

Daninn Kristian Kålund ferðaðist 

um Ísland á árunum 1872-1874 

og kom þá meðal annars í 

Krýsuvík og skoðaði brenni-

steinsnámurnar en þær stóðu þá 

ónotaðar.43  

 

Samningur milli eigenda Krýsu-

víkur og Herdísarvíkur og 

Patersons um námur frá 2. 

desember 1871 var þinglesinn 

þann 20. júní 1877.44 

 

Landamerkjabréf Krýsuvíkur var 

undirritað 14. maí 1890.45 Í 

landamerkjabréfinu kemur fram 

hver hafi verið ítök kirkjunnar. 

Einnig er greint frá því í landa-

merkjabréfinu að Strandarkirkja 

og Kálfatjarnarkirkja eigi ítök í 

landi kirkjunnar, þar á meðal 

mánaðarselsátur í Sogum, 

sunnanvert við Trölladyngju, 

samkvæmt munnmælum og vitnisburði kunnugra manna, eign Kálfatjarnar-

kirkju, og að allar brennisteinsnámur á Krýsuvíkur- og Herdísarvíkurlandi séu í 

eigu útlendinga. Kostnaðurinn við brennisteinsvinnsluna varð þó of mikill og 

var því einungis unnin brennisteinn þar í tvö sumur eftir að JWB keypti 

námurnar. Síðan tóku ýmsir námurnar á leigu en síðastur þeirra var Bretinn T. 

G. Paterson og bróðir hans W. G. S. Paterson. Samningur milli eigenda 

Krýsuvíkur og Herdísarvíkur og Patersons um námur frá 2. desember 1871 var 

                                                 
42 Visitasía að Kálfatjörn. Dags. 6.7.1800 (A.II, 24). 
43 Kålund, P.E. Kristian. Íslenzkir sögustaðir I, 1984, bls. 29. 
44 Þinglýsingar varðandi námarétt í Krísuvík, dags. 20.6.1849. 
45 Landamerkjabréf Krísuvíkur. Undirritað 14. maí 1890 og þinglesið 20. júní s.á. 
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14: Engjafellshver milli Seltúns og Baðstofu árið 2010. 

 

 

þinglesinn þann 20. júní 1877.46 Þeir nýttu námurnar árið 1876 og stofnuðu 

m.a. „Brennisteinsfélag Krýsuvíkur" og reyndu sem fyrr sagði að selja 

hlutabréf í námuvinnslunni til Englendinga. Á þessum tíma var orðið lítið af 

brennisteini ofanjarðar og æ erfiðara var að ná í hann. Grafa þurfti og bora 

eftir brennisteininum með mikilli 

fyrirhöfn. Hreinsa þurfti afurðirnar, 

safna saman, þurrka, móta og 

flytja. Settar voru upp nokkra 

kvíar úr tréþiljum í lækjarfarveginn 

[í Seltúnsgili] og í þær safnað 

vatni. Í þrónum var 

brennisteinninn þveginn áður en 

hann var færður upp í stóran 

hrauk.  

Á stríðstímum var brennisteinninn „gullsígildi", en á friðartímum svaraði 

vinnsla hans varla kostnaði. 

Árið 1880 er talið að allri námuvinnslu hafi verið lokið í Krýsuvík og sama ár 

var uppboð á ýmsum eigum félagsins.47  

Þegar námuvinnslan var tekin út 

var helst byggjandi á örnefna-

lýsingum Ara Gíslasonar og Gísla 

Sigurðssonar frá síðari hluta 20. 

aldar, Ferðabók Ólafs Olaviusar 

eftir miðja 18. öld48, Ferðabók 

Eggerts Ólafssonar og Bjarna 

Pálssonar frá seinni hluta 18. 

aldar49, bók Frank Ponzi, Ísland 

fyrir aldamót með ljósmyndum frá 

19. öld50, bók Páls Eggerts 

Ólafsonar, Saga Íslendinga – 

sextánda öld51, bók Sveins Þórðarsonar, Auður úr iðrum jarðar frá 199852, 

                                                 
46 Ytri-Ásláksstaðir, síða úr veðmálaregistri Gullbringu- og Kjósarsýslu. 
47 Sigurður Skúlason. Saga Hafnarfjarðar III. Hafnarfjörður 1933. 
48 Ólafur Olavius. Ferðabók, 1995, Skýrsla Ole Henchels um brennisteinsnámur á Íslandi og hreinsun 
brennisteins, bls. 259-274. 
49 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson. Ferðabók, 1981, bls. 178. 
50 Frank Ponzi. Ísland fyrir aldamót, 1995, bls. 126-141 og Sveinn Þórðarson, Auður úr iðrum jarðar, 1998, bls. 
113-129. 
51 Páll Eggert Ólafsson. Saga Íslendinga – sextánda öldin, 1946, bls. 183-186 

15. Seltúnsnáman árið 1908 (uppkast d. herforingjanna). 
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16. Eggert Kristmundsson 

17. Þórður Sveinsson. 

Árbók Ferðafélags Íslands frá árinu 1949, skrifum Daniels Bruun, Turistruter 

Paa Island útg. 191253, Ferðabók Ebenezers Hendersons útg. 195754, Nýjum 

félagsritum árið 185155, fornleifaskráningum í Krýsuvík og í Brennisteinsfjöllum 

árið 200856, skrifum Þorkels Jóhannessonar og Óttars 

Kjartanssonar þar sem þeir lýsa gömlu verslunarleiðinni 

milli Selvogs og Hafnarfjarðar og segja frá námunum í 

Brennisteinsfjöllum (útg. 1985) og Sögu Hafnarfjarðar 

(útgáfunni frá 1933)57. Tekið var mið af leiðbeiningum 

um fornleifaskráningar útg. af Fornleifa-vernd ríksins árið 

200858. Auk þess voru rifjuð upp viðtöl undirritaðs við 

gamla menn á árunum 1998 til 2008. Þeir voru fæddir og 

ólust upp á svæðinu, þeir þekktu því vel til og gátu bæði 

gefið upplýsingar um minjar og sagnir þeim tengdum. Má þar t.d. nefna 

Kristófer Bjarnason frá Þorkelsgerði í Selvogi (f: 09.08.1930, d:17.10. 2010), 

Þórð Sveinsson frá Bjargi í Selvogi (f: 13.01.1939), Þórarinn Snorrason frá 

Vogsósum í Selvogi (f: 08.08.1931), Ólaf Kr. 

Guðmundsson (f: 29. 05. 1930), fyrrum yfir-

lögregluþjón og fjárbónda, frá Hafnarfirði, Þorkel 

Kristmundsson frá Stakkavík í Selvogi (f: 12. 10. 1925, 

d: 24. 04. 2003) og bræður hans Eggert (f. 17. 02. 

1919) og Lárus (f: 03. 01. 1931, d: 18. 01. 2009). 

Þegar þetta er skrifað í byrjun árs 2011 hafa þrír hinir 

síðastnefndu fallið frá.  

Um þessar mundir er að hverfa af sögusviðinu síðasta 

kynslóð fólks, sem ólst upp við gamla atvinnu- og búskaparhætti, þekkir 

örnefnin og getur staðsett og gefið skýringar á einstökum minjum frá gamalli 

tíð.  

Björns Péturssonar, forstöðumaður Minjasafns Hafnarfjarðar, útvegaði ljós-

mynd frá Hafnarfirði tengda brennisteinsvinnslunni um 1880.  

 

                                                                                                                                                         
52 Sveinn Þórðarson. Auður úr iðrum jarðar, 1998, bls. 113-127. 
53 Daniel Bruun. Turistruter paa ISLAND, 1912-1913, 1897, bls. 122-127. 
54 Ebenezer Henderson. Ferðabók, frásagnir um ferðalög um þvert og endilangt Ísland árin 1814 og 1815, 1957, 
bls. 380-385. 
55 Ný félagsrit. Um brennistein á Íslandi, 11. árg. 1851, bls. 106. 
56 Fornleifaskráning fyrir Krýsuvík-Trölladyngju. 2008, 41 bls. og Fornleifaskráning fyrir Brennisteinsfjöll 2008, 
11 bls. – Fornleifavernd ríkisins. 
57 Sigurður Skúlason. Saga Hafnarfjarðar, 1933, I. hefti bls. 17.  
58 http://www.fornleifavernd.is/files/8/20080609105155104.pdf 

http://www.fornleifavernd.is/files/8/20080609105155104.pdf
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18. Gísli Sigurðsson efst í 
Kerlingarskarði. 

5.  Örnefnalýsingar 

  

Tvær ítarlegar örnefnalýsingar eru til fyrir Krýsuvík. Önnur þeirra er skráð af 

Gísla Sigurðssyni, (f: 23.06.1903, d: okt. 1985) fyrrv. lögregluvarðstjóra og 

forstöðumanni Minjasafns Hafnarfjarðar.  „Svanur Pálsson afritaði hana árið 

2004 eftir eintaki, sem varðveitt er á Bókasafni Hafnarfjarðar. 

Aðalheimildamaður er Ólafur Þorvaldsson og Krýsuvíkurbræður, synir 

Guðmundar í Krýsuvík, aðallega tveir; voru fluttir til Hafnarfjarðar, annar bjó á 

Holtsgötu 16, en hinn í Þorgeirstúni. Lýsingin var unnin á milli 1960–70.“  

Hin örnefnalýsingin fyrir Krýsuvík er skráð af Ara 

Gíslasyni. „Hún er þannig til orðin að í fyrsta lagi 

var stuðst við örnefnalýsingu, skráða af Þorsteini 

Bjarnasyni frá Háholti með miklum örnefnafjölda, 

en greinilega illa staðsettum og óskipulega. Í 

öðru lagi vélrituð blöð með yfirskriftinni „Hjáleigur 

Krýsuvíkur". Þetta eru þrjú blöð blýantsundir-

skrifuð  af Stefán Stefánssyni með, að ég held, 

hendi Matthíasar Þórðarsonar, fyrrv. þjóðminjavarðar. Í þriðja lagi 11 blöð, 

„Landareign Krýsuvíkur", óundirskrifuð, en rituð á samskonar vél og hið 

fyrrnefnda. Í fjórða lagi eitt blað með viðbótum óstaðsettum að mestu. Í fimmta 

lagi skrá í stafrófsröð yfir örnefni, en óstaðsett, skrifað á sömu vél og undir-

skrifað með blýant Stefán Stefánsson. Ýmislegt er tínt saman úr prentuðum 

heimildum, þó að ekki sé það tæmandi. Þá er fellt inn í blað um sjóróðramenn 

á Selatöngum. Verður svo það tekið, sem fyllst er af þessu, en mætti síðar vera 

borið undir Ólaf Þorvaldsson og ef til vill fleiri. Þórhallur Vilmundarson las 

skrána með Ólafi Þorvaldssyni og leiðrétti skv. hans fyrirsögn.” 

 

Eftirfarandi er um skráningarsvæðið í og við Seltún. Í lýsingu Gísla segir: 

 
„Þá kemur hryggur lítill fram úr hálsinum og bak við eða vestan við hann er 

Seltún. Þar eru Seltúnshverir. Þar rennur Seltúnslækur en upptök sín á hann í 

Seltúnsgili. Seltúnshvammur er austan lækjarins og Seltúnsbrekka og upp liggur 

í hlykkjum og bugðum Ketilsstígurinn. Að líkindum hefur Seltúnssel verið hér í 

hvamminum. Á vesturbakka lækjarins stóð Brennisteinsnámahúsið. Það var gott 

og vandað hús í upphafi. En um 1920 var það nær eingöngu notað sem fjárhús. 

Seltúnsfjárrétt var við það. Í brekkunni vestan við gilið voru 

Brennisteinsnámurnar voru þær virkjaðar um aldabil, en með löngum hvíldum á 

milli. Hér uppi í brekkunni voru hverir og hétu ýmsum nöfnum, svo sem 

Hattshverir. Pínir eða Pínisströkkur. Hann kom upp eftir jarðskjálfta og lét mikið í 

honum, eins og í eimpípu gufuskips. Hann hvarf líka við jarðskjálfta og kom þá 

upp Fúlipollur. Dalhitur og Hechelshver getur Jónas Hallgrímsson um og svo er 
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19. Krýsuvíkurhverirnir við Seltún og Baðstofu – örnefni. 

 

20. Ketilsstígur að norðanverðu. Horft til suðvesturs. 

var Beygingahver. En um alla brekkuna voru hveraaugu. Niður undan Pínir var 

Pínisbrekka. Niður undan brekkunni voru Seltúnsbörðin. Á einu barðinu var 

brennisteinshrúga, sem ekki hafði verið flutt burt er síðasta ferðin í Námur 

þessar var farin. Hér litlu vestar var Engjafell og þar var Engjafellshver. Neðan 

undir Engjafelli eru Vaðlarnir. Þá er komið að Vaðlalæknum.“ 

 

Hér er getið fjögurra 

minja við Seltún; 

Ketilsstígs [801:05 að 

norðanverðu og 801:23 

að sunnanverðu], 

Seltúnssel [801:18], 

Brennisteinsnámahúsið 

[801:08], 

brennisteinshrúga 

[801:09] og 

Seltúnsfjárrétt [802:03]. 

 

Ari Gíslason segir eftirfarandi um Seltún: 

 
„Austan undir Hatti er hvammur sá, sem heitir Seltúnshvammur. Er komið niður í 

hann, þegar Ketilstígur er farinn, er síðar getur. Í hvamminum er Seltúnið. Þar 

eru nokkrir leirhverir, sumir dauðir, en í öðrum kraumar. Úr gili milli Hatts og 

Seltúns kemur Seltúnslækur, sem rennur um alldjúpt gil á jafnsléttu, Selgil. Þarna 

eru Seltúnshverir. Framan við Seltúnið eru Brennisteinshúsarústir. Eru þær á 

Seltúnsbarði, sem er sunnan gilsins. Þar höfðu enskir menn brennisteinstöku á 

19. öld. Voru þeir líka í 

Brennisteinsfjöllum. Þegar kemur niður úr 

Seltúninu niður á láglendið, er leiðin til 

Krýsuvíkur um Vaðla.” 

 

Í lýsingunni koma fram þrjár 

minjanna; Ketilsstígur [801:05 og 

801:23], Brennisteinshúsarústir 

[801:08] og gata um Vaðla (selstígur) 

[801:20]. 

 

Gísli getur um Ketilsstíg sbr.:  

 
„Þá er komið á Ketilstíg þar sem hann kemur upp úr Katlinum og liggur framhjá 

Arnarvatni. Í vestur eru tveir hnúkar. Annar að sunnan heitir Hattur kúflaga en 

framan í honum eru Krýsuvíkurnámurnar og Seltún. Beint framundan er Hetta. 

Hattsmýri liggur milli hnúka þessara, en klofnar um Hattsmýrargil. Vestan undir 

Hettu er Hettuskarð og Hettuskarðsvegur eða Hettuskarðsstígur. Nokkrir 
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21. Hettuvegur/Hettuskarðsstígur/-vegur. 

nafnlausir tindar eru hér fyrir vestan og vestan þeirra er komið á Drumbsdala-

stíg. Á sunnanverðum hálsinum er Stóri-Drumbur, en norðar er Litli-Drumbur og 

milli þeirra Drumbsdalir. Hér fram undan eru Borgarhólar og Borgin. Þess er vert 

að geta, að Sveifluháls ber nokkur nöfn, svo sem Austurháls og Móháls eystri.” 

 
Ari Gíslason getur einnig um Ketilsstíg:  

 
 „Norður af Hatti er á hálsinum vatn það, sem heitir Arnarvatn, og norðan þess 

er hár hnúkur, Arnarnípa. Arnarvatn er í lægð á hálsinum, og gegnum þá lægð 

liggur vegur, sem nefndur er Ketilstígur. Ef komið er norðan frá yfir hálsinn, liggur 

hann fyrst upp bratt klettahögg, og þegar upp á það er komið, blasir Ketillinn við, 

en það er kringlóttur, djúpur dalur eða skál niður í fjallið. Graslendi er í botni 

hans. Þetta er móbergsfjall, og liggur stígurinn í fullan hálfhring upp Ketilinn, 

hærra og hærra. Snarbrattar og sléttar skriður eru niður í botn, þegar upp kemur, 

sést, að hér er hálsinn klofinn norður að svonefndum Miðdegishnúk.” 

 

Í nefndri örnefnalýsingu eftir 

Þorsteins Bjarnasonar frá Háholti 

segir um Seltúnið:  

 

„Framan við Ketilsstíg er Bleiksflöt, þar 

sem farið er upp í Ketilsstíg eru Seltún. 

Framan við Seltún eru húsarústir, sem 

heita Brennisteinshúsatættur.“  

 

Um Baðstofusvæðið segir Gísli:  

„Upp með honum [Vaðlalæknum] er 

farið og er þá komið í Hveradali. Þar var 

námagröftur í Hveradalanámum. Má 

enn sjá dálitla hrúgu brennisteins í 

Hveradalabrekkunni, sem ekki hefur 

verið hirt þegar námavinnslan hætti. 

Upp Námahvamminn lá Námastígurinn 

frá fyrrnefndri hrúgu upp þangað sem 

brennisteinninn var tekinn. Hér voru 

líka Smjörbrekkur. Smjörbrekkustígur 

upp í Smjörbrekkuskarð. Upp frá 

Hveradölum til suðurs var brött brekka, 

Baðstofubrekka, en þar uppi voru 

klettar með sérkennilegri lögun. Eru 

þeir nefndir Baðstofa af lögun sinni, en þeir eru eins og burstir tvær og gnæfa 

við himinn. Á flötum fremst í dölunum hafa nú risið Krýsuvíkurhúsin. Þar eru 

vermigróðurhús og íbúðarhús.” 

 

Gísli lýsir hér m.a. „dálítilli hrúgu brennisteins í Hveradalabrekkunni”, en erfitt 

er að staðsetja hana í dag vegna rasks. Þá segir hann frá Námastígnum 

[802:04], Baðstofu (örnefni) og Smjörbrekkustíg. Honum gæti varða [802:06] 

hafa tengst? Smjörbrekkustígur var rakinn frá Móhálsadal, um Smjördali og 

Smjörbrekku, en hann var ekki skráður sérstaklega vegna hæpinna tengsla við 

brennisteinsnámið þótt hann hafi vissulega getað verið ein margra leiða til 
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22. Tóft [803:14] í Námuhvammi. Myndin er tekin til 
suðausturs. 

Krýsuvíkurbæjanna. Skv. lýsingu Ara liggur stígurinn inn á Hettuveg.59 Gísli 

nefnir leiðina Hettuskarðsveg eða Hettuskarðsstíg.60 Hettuvegur er ekki 

skráður hér af sömu ástæðu og Smjörbrekkustígur. Sama gildir um Drumbstíg 

og Krýsuvíkurleið, en báðar göturnar eru nefndar í örnefnalýsingum fyrir 

Krýsuvík. Fyrrnefnda leiðin er sunnar á Sveifluhálsi og hin austar, austan við 

hálsinn. Þá lágu nafngreindar leiðir bæði til Herdísarvíkur og Grindavíkur, auk 

götu til norðurs um Helluna vestan við Kleifarvatn. Ólíklegt er að hún hafi verið 

farin með hesta þó framhald hennar, Dalaleið með austanverðum Undirhlíðum, 

hafi verið farin á hestum, a.m.k. frá Blesatúni. 

 

Ari fjallar um Baðstofusvæðið án þess að nefna námurnar:  

 
„Norður frá Drumbsdalavegi mun hálsinn hafa heitið Móhálsar, þótt það nafn sé 

nú glatað. Nú höldum við norður hálsinn, á móts við Gestsstaðavatn. Þarna eru 

hnúkar og hæðir, sem mig vantar nafn á, og ef til vill eru þeir nafnlausir. Tekur þar 

við fjall það, sem heitir Hverafjall. Þar er hver sá, sem heitir Pínir, nú útdauður, og 

neðan hans eru Pínisbrekkur, norðvestur af gróðurhúsunum. Í Hverafjalli eru 

margir smádalir með hverum, bæði vatnshverum og brennisteinshverum, og heitir 

það svæði Hveradalir. Nokkuð suður og vestur frá Hatti er hæsti hnúkurinn þarna, 

og heitir hann Hetta.” 

 

Um Brennisteinsfjallasvæðið 

segir Gísli:  

 
„Framan í því er Draugahlíðargígur 

hefur mikið hraun runnið úr honum 

allt niður í sjó í Selvogi. Eftir lægð 

norðan Draugahlíðar liggur Náma-

stígurinn, stígur sem liggur af 

Grindaskarðavegi í vestur um 

ónafngreinda staði, utan hvað hann 

liggur hjá Lönguhlíðarfjallstjörn, 

sem er lítið vatnsstæði og þrýtur 

þar aldrei vatn. Stígurinn liggur 

niður í Námahvamm sem er fallegur 

hvammur snýr móti suðri. Austast 

um hvamminn rennur lítill lækur 

Námahvammslækur. Á bala í 

hvamminum sér enn rúst Náma-

mannaskálans. Á brún þessa hvamms eru Námahvammshverirnir, allmargar 

volgrur með svolitlu rennsli. Neðar eru svo Brennisteinsnámurnar, í hraun-

kvosum og má enn sjá nokkurt magn brennisteins, sem ekki hefur verið fluttur 

til Hafnarfjarðar. Gjallhaugar eru hér miklir frá námunum.” 

 

Gísli getur um Námastíginn [803:08 og 803:09], Lönguhlíðarfjallstjörn 

[803:12], Námamannaskálann [803:14], Brennisteinsnámurnar [803:16] og 

                                                 
59 Ari Gíslason. Örnefnalýsing fyrir Krýsuvík (ÖÍ). 
60 Gísli Sigurðsson. Örnefnalýsing fyrir Krýsuvík (ÖÍ). 
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23. Drykkjasteinar [803:05 (framar) og 803:04] efst í 
Kerlingarskarði. Vestari hluti Selvogsgötu ofar. 

gjallhauga [803:21, 803:22 og 803:24]. Gísli getur hins vegar hvorki um 

Kerlingarskarð né Grindaskörð. Og ekki heldur um Selvogsgötu eða Suður-

fararvef. Það gerir hann ekki heldur í örnefnalýsingu sinni fyrir Selvogsafrétt, 

sem verður að teljast sérstakt því fáir þekktu leiðina betur en Gísli, var m.a. 

aðal leiðsögumaðurinn á svæðinu um langt skeið.  

 

Ari nefnir hvorki Skörðin né Selvogsgötu og getur um Brennisteinsfjöll án þess 

að nefna námurnar:  

 
„Efst, þar sem er markalínan móti Herdísarvík, eru svonefnd Brennisteinsfjöll. Hækka 

þau til norðurs. Heldur sunnar en háaustur frá norðurenda Kleifarvatns er uppi á há 

Brennisteinsfjöllum svonefnt Kistufell.” 

 
Árni Óla fjallaði m.a. um 

Brennisteinsfjöll í skrifum sínum í 

Lesbók Morgunblaðsins 1946:61 

 
„Frá Kaldárseli er hæfileg gönguför upp í 

Brennisteinsfjöll... 

Upp úr hrauninu í austurhlíð Brenni-

steinsfjalla, koma gufur sums staðar og 

litlir brennisteinsblettir eru utan í rönd 

þess. Á því hafa menn þóst vita að 

þarna væri brennisteinsnámur og hafa 

svo gefið fjöllunum nafn af því. Sumarið 

1851 ferðaðist Jón Hjaltalín landlæknir 

nokkuð hjer um land til að rannsaka 

brennisteinsnámur, þar á meðal 

námurnar í Krýsuvík. Frjetti hann þá um 

þessar námur uppi í Brennisteinsfjöllum, 

og fór að spyrjast fyrir um það hvar þau 

væri, en svörin voru mjög sitt á hvað, 

sagði einn þetta annar hitt. Var það ekki 

fyr en að áliðnu sumri, að hann fann 

mann úr Selvogi, sem kvaðst þekkja 

fjöll þessi. Bauðst hann til að fylgja Jóni 

þangað, og lögðu þeir á stað í það 

ferðalag skömmu fyrir veturnætur. Fann 

Jón þarna fjórar námur og leist mjög vel 

á 3 þeirra. Þær eru í Krýsuvíkurlandi. 

Sjö árum seinna (1858) keypti Englendingur nokkur, J. W. Busbhy að nafni 

þessar námur og Krýsuvíkurnámurnar fyrir milligöngu dr. Jóns Hjaltalíns. Eftir 

kaupbrjefinu máttu Englendingar taka allan brennistein í Herdísarvíkur og Krýsu-

víkur landareignum svo og allar málmtegundir, er þar kynni að finnast, og ýmis 

önnur rjettindi voru þeim áskilin. Seljendur voru þeir síra Sig. B Sivertsen á 

Útskálum og Sveinn Eiríksson í Krýsuvík og var söluverðið 1400 dalir. Var nú 

stofnað námuhlutafjelag í Englandi og hafið brennisteinsnám. En fjelagið tapaði 

og gengu hlutabrjefin kaupum og sölum, og óvíst hvar þau eru nú niður komin. 

En í Brennisteinsfjöllum má enn sjá verksummerki eftir brennisteinsnámið. Á 

                                                 
61 Árni Óla. Lesbók Morgunblaðsins, 28. tbl. 1946, Á næstu grösum III, UM HRAUN OG HÁLSA, bls. 351-352. 
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24. Grindaskörð t.v. og Kerlingarskarð t.h. Langahlíð lengt til 
hægri. Horft til suðurs. 
Stóri-Bolli (Konungsfell) ber hæst til vinstri. Grindaskarðavegur 
lá upp hlíðina vinstra megin við fellið. Hægra megin er 
Kerlingarhnúkur (-hnúkar). Kerlingarskarð er vinstra megin við 
hann (þá). 

dálítilli grasflöt við læk eru rústir húsanna, sem Englendingar reistu og skamt þar 

fyrir sunnan eru námurnar. Hefir ekki verið neinn hægðarleikur að vinna þær, því 

að þær eru undir hrauninu. Hafa Englendingar brotið þar stórar skvompur í 

hraunið, urðu að brjóta um tveggja mannhæða þykkt blágrýtishraunið til þess að 

komast að brennisteininum, því að hann hefir sest í glufur og hraunholur niður 

undir jörð. Hitinn í gufuholunum þarna er talinn vera 26—78 gráður. Hefir gufan 

soðið og etið hraunið í sundur allavega og umbreytt því, svo að þar hafa 

myndast krystallar og marglitir steinar, sem gaman er að eiga. 

Leiðin frá Kaldárseli upp í Brennisteinsfjöll liggur um Kerlingarskarð, sem er rjett 

fyrir sunnan Grindaskarðaveginn.”  

 

Árni vinnur hér úr fyrirliggjandi upplýsingum, en tiltekur í lokin að leiðin upp í 

Brennisteinsfjöll liggi um Kerlingarskarð [803:08 og 803:26]. Hann getur og 

um Grindaskarðaveginn, sem er austari hluti Selvogsgötunnar um Skörðin. 
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6. Saga brennisteinsvinnslu í Krýsuvík 
 
Saga brennisteinsvinnslu í Krýsuvík nær aftur til 12. aldar.62 

Krýsuvíkurbóndinn virðist í fyrstu hafa nýtt sér áhuga ferðamanna á að kaupa 

brennistein af svæðinu auk þess sem biskupinn í Niðarósi fékk sent efni úr 

námunum fram á 16. öld. Að öllum líkindum hefur ekki verið um umfangsmikil 

viðskipti að ræða á fyrstu öldum vinnslunnar. Þegar danski kóngurinn fékk 

áhuga á brennisteininum og sló eign sinni á námuvinnsluna, en ekki námurnar, 

var byrjað að vinna skipulega brennistein hér á landi til útflutnings.  

Ólafur Ólafsson, sem síðar 

latíniseraði nafn sitt að lærðra 

manna sið og kallaðist Olavius, var 

vestfiskrar ættar. Hann var fæddur 

á Eyri í Seyðisfirði vestra árið 1741. 

Sumrin 1775-1777 fór Ólafur í 

rannsóknarferðir til Íslands á 

vegum [dönsku] stjórnarinnar. 

Ferðabækur hans skýra frá þeim. 

Þær birtust fyrst í Kaupmannahöfn 

árið 1780.63 

Í bók II er m.a. skýrsla Ole Henchels um brennisteinsnámur á Íslandi og 

hreinsun brennisteins, 30. janúar 1776. Í henni lýsir Ole m.a. leir og brenni-

steini í Krýsuvíkurfjalli og hvernig vatnsborð Kleifarvatns hafði lækkað eftir 

landskjálfta, „trúlega eftir að sprunga hafi opnast í vatnsbotninum".64 

 

„Hjá syðstu námunum rétt við fjallsræturnar var fyrsta hreinsunarstöðin reist, en 

þar sem ekkert eldsneyti var þar að hafa, var hún flutt og sett niður fjórðung 

mílu frá bænum, en þar er mótekja góð. Síðan var hún flutt heim undir bæinn, 

því að mönnum þótti léttara að flytja brennisteininn þangað niður eftir en að 

flytja eldsneytið upp eftir að fyrsta stöðvarhúsinu. Heima við bæinn er einnig 

léttara að ná í vatn, því að lækur með góðu vatni rennur þar framhjá. 

Ég athugaði ásigkomulag húsanna, með tilliti til þess að aftur yrði tekin upp 

brennisteinsvinnsla. Þau voru gerð úr torfi og grjóti á íslenzka vísu, en um þau 

og annan útbúnað, sem til vinnslunnar heyrði, er það skemmst að segja, að það 

var allt gersamlega ónýtt og húsin fallin, svo að allt verður að gera að nýju, ein 

og þar hefði aldrei farið fram brennisteinsvinnsvinnsla eða nokkur hús og 

mannvirki til þeirra hluta verið þar. Þar sem aðeins eru liðin 8-9 ár síðan 

brennisteinsvinnslan lagðist niður, hefðu þó hús og áhöld átt að vera í nothæfu 

ástandi, ef eitthvert eftirlit hefði verið haft með þeim. Það hefði legið beint við að 

fela bóndanum í Krýsuvík umsjá með húsunum gegn einhverri lítilli þóknun, þar 

                                                 
62 Sveinn Þórðarson. Auður úr iðrum jarðar – Saga hitaveitna og jarðhitanýtingar á Íslandi. 1998, bls. 113. 
63 Ólafur Olavius. Ferðabók, 1995, 383 bls. 
64 Ólafur Olavius. Ferðabók, 1995, bls. 259-274. 

25. Tóft [802:01] undir Baðstofu. Myndin er tekin til 
suðvesturs. 
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26. Tóft [802:02] neðan Baðstofu. Myndin er teki til 
suðurs. 

 

27. Tóft [802:03] neðan Baðstofu. Myndin er tekin til 
suðurs. 

sem hann er þarna búsettur og hafði unnið við brennisteinsvinnsluna. Síðan hefði 

kaupmaðurinn í Grindavík, sem er einungis 2 1/2 mílu í burtu þaðan, getað farið 

til Krýsuvíkur eini sinni á sumri til þess að líta eftir, að umsjónin væri 

sómasamlega rækt. Þá hefði ekki þurft nema smávegis aðgerðir, þegar vinnslan 

yrði upp tekin á nýjan leik... 

Bóndinn í Krýsuvík vissi ekki nema af 

einum stað öðrum, þar sem 

brennisteinn fyndist. Er hann 2 1/2 

mílu í norðaustur þaðan. Síðast meðan 

unnið var í Krýsuvík að brenni-

steinsnámi, sótti hann þangað allan 

þann brennistein, sem þar var að fá, á 

50 hesta, og hefur það þá verið 

nálægt 80 vættum. Ekki vissi hann, 

hvort brennisteinn hefði skapazt þar 

síðan, og væri það vert athugunar. 

Ef til þess skyldi koma, að brenni-

steinsvinnsla yrði hafin hér að nýju, þá 

mundi stofnkostnaðurinn verða 

allmikill, eins og þegar hefur verið 

bent á. En ég þori að fullyrða, að þetta 

er kleift, ef hagsýni er gætti. Í fyrsta 

lagi verður að taka brennisteininn með 

hinni mestu varkárni. Þá verður og að 

fara skynsamlega að við hreinsunina 

og ætti fyrst að þvo hrábrennisteininn. 

Með þeim hætti hygg ég, að mætti 

ekki aðeins spara mikið lýsi, heldur 

einnig yrði brennisteinninn betri en 

ella. Hversu þessu yrði bezt fyrir 

komið, skal ég lýsa, þegar ég síðar lýsi 

þeim aðferðum, sem nú eru notaðar 

við hreinsun brennisteins í hreinsi-

stöðinni á Húsavík. 

Í Krýsuvík er brennisteinninn hreinni 

og betri en á Norðurlandi. Það þarf 

ekki heldur að flytja hann óhreinsaðan 

langar leiðir eftir vondum vegum, svo 

að framleiðslukostnaðurinn verður 

minni en á Húsavík. Hins vegar verður 

að kannast við það, að frá Krýsuvík 

þarf að flytja brennisteininn hreinsaðan 

6 mílna leið til Hólmshafnar, en þaðan er hann fluttur út. En Grindavíkurhöfn er 

aðeins 2 1/2 mílu frá Krýsuvík og allgóður vegur þar á milli. Ef brennisteins-

vinnslan yrði upp tekin, verða starfsmenn verzlunarinnar að skera úr því, hvort 

muni vera ódýrara, að flytja brennisteininn á hestum til Grindavíkur og þaðan á 

bátum til Básendahafnar, þar er ekki er siglt á Grindavíkurhöfn, eða flytja hann á 

hestum alla leið í Hólminn eða til Hafnarfjarðar. En þeir geta gert það betur en 

ég, því þeir hafa fyrrum haft umsjá með flutningunum og vita, hvað þeir hafa 

kostað. Þeir ættu einnig að geta reiknað nokkurn veginn, hvað flutningskostnað-

urinn yrði, eins og ég hef stungið upp á, og er þá létt að bera það saman, hvor 

leiðin reyndist ódýrari, og að velja hana að sjálfsögðu. 

En þegar nú þar að auki nokkrar smáskútur eru gerðar út til fiskveiða við Ísland, 

gætu þær tekið brennisteininn á Grindavíkurhöfn, og þá er flutningurinn á landi 

mjög stuttur. 

Hins vegar get ég ekki heitið því, að unnt sé að stunda brennisteinsnám í 

Krýsuvík um langt skeið í einu, þar eð námurnar eru allar á einum stað og ná 

ekki yfir sérlega stórt svæði. Þegar brennisteinninn hefur verið tekin úr þeim í 3-

4 ár, mun þurfa að hvíla þær um jafnlangan tíma, nema menn yrðu svo heppnir 
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28. Hluti af Baðstofunámu nyrðri. Horft til suðurs 
niður í Hveradal. 

 

29. Baðstofunáman nyrðri. Horft til norðurs. 

að finna þar kaldar námur, sem hægt væri að vinna meðan brennisteinn 

myndaðist á ný í lifandi námunum, en ekki er hægt að gera því skóna með 

nokkurri vissu. 

En ef ekki sýnist tiltækilegt að hefja brennisteinsvinnslu í Krýsuvík að þessu 

athuguðu, virðist mér samt, svo að 

námurnar liggi ekki þar engum til gagns, 

að rétt væri að lofa bændum þeim, er þar 

búa, að hreinsa brennisteininn, gegn því 

að þeir afhendi hann verzluninni og 

fengju erfiði sitt of fyrirhöfn goldið eftir 

landsvenju. Verzlunin mundi að vísu ekki 

græða mikið á þessu, en hafa þó nokkurn 

ágóða. 

Þá rannsakaði ég, eins og mér var boðið, 

hvort jarðhitinn væri nokkurs staðar svo 

mikill, að unnt væri að nota hann til 

brennisteinshreinsunarinnar. En hann 

reyndist mér hvergi meiri en svo, að 

kvikasilfrið kæmist í suðumark. Hann er 

þannig með öllu ónógur til að bræða með 

brennistein eða eima hann, þegar hann er í föstu formi. En þó að hitinn væri 

nægur, þá er jarðveguinn of laus til þess, að hægt sé að koma þar fyrir húsi eða 

nokkrum tækjum til að handsama hitann, því að þar er hvorki hægt að ganga né 

standa án þess að hætta sé á, að maður sökkvi í leðjuna, og varð ég oft fyrir því 

að vaða jörðina upp í hné. 

Dagana 18. – 19. júlí fór ég um fjöllin, sem liggja suðvestur frá Kleifarvatni og 

fram hjá brennisteinsnámunum og beygja síðan í suðaustur til sjávar. Svipaðist 

ég þar um eftir kalki..."65 
 

Hér er m.a sagt frá hreinsunarstöð 

við syðstu námurnar, sennilega 

[802:01, 801:02 og 802:03]. 

Fjallað verður aftur um skrif Ole á 

bls. 41, en þau eru þýðingarmikil 

heimild um aðstæður í Krýsuvíkur-

námunum fyrrum. 

 

Í Nýjum félagsritum árið 1885  er 

birt bréf Jóns Hjaltalíns til Jóns Sigurðssonar. 66 Í því er m.a. fjallað um 

brennisteininn:  

 

„Þegar eg fór úr Hafnarfirði lá ferð mín yfir holtin fyrir sunnan fjörðinn, og yfir 

þann svo kallaða almenníng... Vegurinn yfir holt og hraun þessi var býsna 

ógreiður, en þó sá eg, að við hann mátti gjöra með nokkurri fyrirhöfn, svo hann 

yrði allgreiður þegar ekki er farið nema lestagáng, og það fullyrti fylgdarmaður 

minn, sem var gagnkunnugur veginum, að með hérumbil 40 dala kostnaði mætti 

gjöra nógu góðan lestaveg úr Krýsuvík í Hafnarfjörð. 

                                                 
65 Ólafur Olavius. Ferðabók II og II, Steindór Steindórsson frá Hlöðum íslenskaði, Bókfellsútgáfan, 1964, bls. 
272-274 (II). 
66 Jón Hjaltalín. Ný félagsrit, Fjögur bréf frá Íslandi til Jóns Sigurðssonar, fyrsta bréf, 12. árg. 1885 



 25 

 

30. Loftmynd af námusvæðunum í Krýsuvík. 

 

31. Helstu örnefni á námusvæðunum í Krýsuvík. 

Eg kom að áliðnum degi að brennisteinsnámunum við Krýsuvík, eptir hérum bil 5 

tíma reið frá Hafnarfirði. Sú fyrsta náma, sem fyrir mér varð, var hin svokallaða 

„Baðstofunáma”, sem til aðgreiningar frá nöfnu sinni, er liggur nokkuð sunnar, 

kallast „Baðstofunáman nyrðri"; hún er, eins og Henchel segir frá, hérumbil 180 

álna laung og víðast hvar 40 álna breið, og gengur þannig að breidd og lengd 

næst Hlíðarnámu við Reykjahlíð. Náma þessi er einka rík af brennisteinsjörð, 

sem vestan til í henni myndar stóran 

búnguvaxinn hól. Brennisteinninn er og 

víða hreinn, og sumstaðar er lagið svo 

þykkt, að það nemur 12 þumlúngum, 

einkum þar sem steinar eða þúfur hafa 

verið brennisteinsgufunni til skjóls. 

Menn sjá af þessu, að Jónas heitinn 

Hallgrímsson hafði rétt að mæla, þegar 

hann sagði, að auka mætti brenni-

steininn í námunum með því, að byrgja 

yfir þær á laglegan hátt; hefi eg og 

jafnan haft þá sömu ímyndan, áður en 

eg sá námurnar, og er stór skaði að 

þetta hefir ekki verið við haft við 

námurnar nyrðra, á meðan tími var til 

og þær voru í blóma sínum. Allir 

brennisteinskatlarnir — svo kalla eg 

dældir eða holur þær er brenni-

steinninn myndast í — voru mjög heitir 

allstaðar í Krýsuvík, bæði í nyrðri 

baðstofunámunni og í hinum, er nú 

skal nefna. 

Vestari Baðstofunáman liggur í 

suðvestur frá þeirri námu, er nú var um getið. Hún er nokkuð minni en sú hin 

norðlægari, hér um bil 60 faðma laung og 8—10 faðma breið. Brennisteinsmoldin 

í þessari námu er mikið minni en í þeirri fyrst töldu, en sjálfur brennisteinninn í 

kötlunum er þó eins hreinn, og álíka 

þykkur víðast hvar, sem í hinni. Það 

eru nú þessar tvær námur, sem menn 

alltaf hafa verið að skýrskota til, þegar 

talað hefir verið um brennisteininn við 

Krýsuvík, og ekki er það að sjá á 

ritgjörð Henchels, að þar sé fleiri en 

þessar tvær námur; sýnir það ljósast, 

hvað mikið far menn hafa gjört sér um 

brennisteininn á Islandi, því eg fann 

allnærri þessum alkunnu námum fjórar 

nýjar, sem eg hefi gefið nöfn, og eru 

þær þessar: Engjafjallsnáma, hérumbil 

40 faðma laung og 20 faðma breið. 

Ketilstígsnáma, 18 faðma laung og 

hérumbil 9 faðma breið, með 10 

brennisteinskötlum. Hveradalsnáma, 26 

faðma laung og 16 faðma breið. 

Hattfjallsnáma, með 6 brenni-

steinskötlum, og hér að auk 2 stórir 

brennisteinskatlar norðvestanvert í 

Hettufjalli. 

Allar þessar námur liggja í sama 

höfuðfjalli, en örnefnin eru tekin af 

tindum og hnúkum þeim, sem í 

fjallgarðinum eru. Mér þykir ekki ólíklegt, að nokkrar af þessum námum sé 

komnar upp á seinni tímum, en þó eru sumar af þeim auðsjáanlega eldri, og að 
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33. Meginnámusvæðið í Brennisteinsfjöllum. Horft til suðvesturs. 
Sjá má múrsteina [803:19] t.h. við miðja mynd. 

 

32. Götur (rauðar) við námusvæðin í Seltúni og Baðstofu (loftmynd). 

vísu eins gamlar og Baðstofunámurnar, en athugaleysi manna hefir gjört, að þær 

hafa allt hingað til verið ókunnar. 

Þegar útlendir náttúrufræðingar ferðast hér um land, hvort heldur Danir eða 

aðrir, svo fara þeir gjarnast sem leiðir liggja, og hafa aðeins mann með sér sem 

ratar veginn. Slíkir menn eru ekki vanir að gánga í kletta, eða fara yfir klúngur 

og fyrnindi, og þeir þykjast gjarnan gjöra vel ef þeir geta fundið það, sem eldri 

ferðabækurnar vísa þeim 

á. Þeir eru vanir að rita 

hjá sér úr ferðabók þeirra 

Eggerts og Bjarna, það 

helzta af því sem þar er 

um getið, og fara að 

mestu eptir þessara og 

annara fyrri náttúru-

skoðara ávísun. Hér við 

bætist nú, að flestir af 

slíkum ferðamönnum eru 

svo ókunnir fólki og máli 

landsins, að þeir geta 

ekkert spurt sig fyrir til 

hlítar, og höggva svo 

jafnan ofan í sama farið, 

þareð þeir að mestu leyti 

einúngis finna það, sem 

eldri ferðamenn fundu 

áður. Af þessum rökum verður það skiljanlegt, að slíkir menn hver eptir annan 

nú um lángan aldur hafa farið yfir Krýsuvíkur land og aldrei fundið þar nema 2 

námur, þó þar í raun og veru sé 6 eða jafnvel 7, ef menn telja námuna norðan í 

Hettufjalli, sem vel má, þar hún liggur í sömu landareign. 

Til að geta fengið sem 

nákvæmasta skýrslu, bæði 

um Krýsuvíkurlandareign, og 

líka um veginn millum 

Hafnarfjarðar og brenni-

steinsnámanna við Krýsuvík, 

tók eg með mér gagn-

kunnugan ferðamann, 

Guðmund Guðmundsson frá 

Setbergi við Hafnarfjörð. 

Hann var ötull og öruggur 

ferðamaður, og gagn-

kunnugur í Krýsuvík, því þar 

hafði hann verið nokkur ár. 

Hann er og mjög kunnugur 

námunum, því þegar 

störkaupmaður Knudtzon var 

að fást við brennisteininn 

þaðan hérna um árið, þá gróf 

og flutti þessi sami 

Guðmundur brennisteininn 

fyrir hann. Eptir sögusögn Guðmundar voru námur þessar nú, þegar eg skoðaði 

þær, í fullt svo góðu standi, eða jafnvel betra, en þegar Knudtzon lét flytja úr 

þeim, en á meðan hann hafii þær mun ekki hafa verið tekið meir en úr þeim 

tveimur er þá voru alþekktar, og þó voru á hverju ári í 2 ár fluttar úr þeim sex 

kaupfarslestir á ári hverju. Eg veit ekki með vissu, á hverjum árum þetta hefir 

verið, því það fer tvennum sögunum um það. Barón Sartorius von Walterskausen 

segir það hafi verið á árunum 1839 og 1840, en þeir hérna segja það hafi verið 

nokkrum árum áður. Að brennisteinninn var tekinn og fluttur, og það sem 
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34. Mógrafir í Krýsuvík skammt austan við bæinn. Horft til 
suðausturs. Arnarfell fjær. 

 

35. Tóft [801:02]? við Seltún. Horft til austurs. Vesturengi og 
Litla-Lambafell fjær. 

svaraði rúmum 6 lestum á hverju ári, er áreiðanlegt, en hvort það hefir verið 

1839 og 40 eða fyrri læt eg ósagt... 

Þegar eg var búinn að skoða námurnar, fór eg að grennslast eptir, hvort ekki 

mundi vera mótak í grennd við þær, og fekk eg bóndann, sem nú býr í Krýsuvík, 

til að vísa mér á mótak það, er væri í landareigninni og næst lægi námunum. 

Hann gjörði sem eg beiddi, og kom það þá bráðum upp, að þar er bæði mikið og 

gott mótak rétt neðan undir fjalli því, er námurnar liggja í. 

Skoðaði eg móinn, og er það 

einhver sá ágætasti mór sem 

eg hefi séð hér á landi; er og 

þar til slík óþrjótandi gnægð af 

honum, að ekki er að óttast að 

menn yrðu eldiviðarlausir, þó 

eima þyrfti hálfu meiri brenni-

stein en þann, en finnst í öllum 

Krýsuvíkurfjöllum, því bæði er 

það, að mýrin, sem mótakið 

liggur í, er ákaflega víðlend, 

enda liggur mórinn sjálfur 10 til 

14 páltorfur niður. Mógrafirnar 

liggja ekki lengra en svari 

rúmum 1000 föðmum frá 

námunum, svo ekki þarf að 

verða örðugleiki eða mikill 

kostnaðarauki að eldsneytis-

aðflutningunum, ef ráðlega er á haldið, þegar unnið verður í námunum. Mér 

þykir þetta mikið góður kostur við Krýsuvíkurnámur, og það er næstum óskiljan-

legt, hvernig nokkur heilvita maður hefir viljað taka það fyrir sig, að flytja 

óhreinsaðan brennistein til Hafnarfjarðar, þegar gnægð eldsneytis, til að bræða 

eða eima hann við, er rétt við sjálfar námurnar; sýnir þetta, ásamt öðru, hve 

ófimlega mönnum tekst, þegar rétta þekking vantar, og hefir það verið almennt 

á landi hér og víðar í Danaríkjum, að því hafa mörg fyrirtæki fyrirfarizt, að 

byrjunin og framhaldið hafa 

verið með litlu ráði gjörð. Á 

þenna hátt hafa brenni-

steinsnámurnar og 

„saltverkin" hér á landi, 

ásamt mörgu öðru, liðið 

undir lok, því endirinn hefir 

orðið að samsvara 

upphafinu... 

Svo var fyrir lagt í 

erindisbrefi mínu, að eg 

skyldi fara frá Krýsuvík upp í 

Henglafjöll, og leita þar að 

brennisteini, því þar höfðu 

þeir Jónas og Steenstrup átt 

að finna brennisteinsnámur 

nokkrar, þegar þeir 

ferðuðust hér um land. 

Fylgdarmaður minn, sá er 

áður var um getið, var 

ættaður úr Grafningi; hafði 

hann uppalizt þar, og var því mjög kunnugur þessum fjöllum; hann kvaðst 

ekkert geta sagt um þetta efni, en réði mér til að tala við Jón á Elliðavatni og 

Guðmund, fyrrum bónda á Reykjum í Ölfusi, því hann mundi mjög kunnugur 

Henglinum, þar hann hefði opt farið þángað til að skjóta hreindýr. Eg gjörði nú 

svo, og hafði viðtal við báða þessa menn, sem bæði eru mjög greindir og líka 

gagnkunnugir flestum suðurfjöllum. Jón á Vatni kvaðst hafa heyrt, að brenni-
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36. Tóft [801:04] við Seltún. Horft til norðurs. 

steinn væri í Henglinum, en ekki vissi hann gjörla hvar það væri, þó þókti honum 

mestur grunur á Sleggjubeinsdölunum, en hann spurði mig, því eg færi ekki út í 

Brennisteinsfjöll, því það segði margir, að þar væri brennisteinn, og líka vissi 

hann, að brennisteinn fyndist á Hverahlíð." 

 

Framangreint er löng lýsing um brennisteinsnámurnar, en lítt bitastæð fyrir 

fornleifafræðina. Þó getur Jón um brennisteinskofa, sem gætu hvort sem er 

verið [801:01 og 801:02] við Seltún eða [802:01, 802:02 og 802:03] við 

Baðstofu. Einnig er getið um mótöku, en ekki er hægt að sjá í dag hvar hún 

hefur verið framkvæmd nálægt Seltúns- eða Baðstofunámum. Góðar mýrar 

eru neðan við bæði námusvæðin.  

Þekktar mógrafir í Krýsuvík eru skammt austan við gamla Krýsuvíkurbæinn. 

Þær gætu verið þær er Jón vísar til, en þá hefur þar jafnframt verið tekinn mór 

fyrir bæinn og nálægar hjáleigur; Læk, Hnausa, Snorrakot, Norðurkot, 

Suðurkot, Stóra-Nýjabæ, Litla-Nýjabæ og Fell. Ole Henchel vísar til þess í 

ritgerð sinni*67 að hreinsunarstöðin hafi verið flutt niður að bæ þar sem betri 

mótaka hafi verið þar. Ekki var talin ástæða til að skrá mógrafir þessar í 

tengslum við námusvæðin en þær eru vel þekktar og hluti af heilstæðum 

búskaparminjum Krýsuvíkurbæjanna.  

 

Félagarnir Eggert og Bjarni 

voru á ferð um Krýsuvík árið 

1756 og var þá unnin 

brennisteinn í Krýsuvík.68  

Þeir lýsa þó hvorki vinnslunni 

né aðstæðum á námu-

svæðunum sbr.: 

 

„Krýsuvík er kunn á Íslandi og 

meira að segja erlendis, 

aðallega vegna brennisteinsins, 

sem jarðeldur sá, er þar 

brennur í djúpinu, knýr upp á 

yfirborðið. Brennisteini hefir 

verið safnað hér til útflutnings, 

og hlutafélagið íslenzka hefir nú um nokkur ár látið hreinsa hann þar á staðnum. 

Brennisteinninn hittist að vísu í kringum hverina á láglendinu, en langmest er þó 

af honum þar, sem eru langir ásar af lituðum leirtegundum...69 

                                                 
67Ólafur Olavius. Ferðabók, 1995, bls. 270. 
68Eggerts Ólafsson og Bjarni Pálsson. Ferðabók, 1978, 296 bls.  
69Eggert Ólafsson. Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar, Steindór Steindórsson frá Hlöðum 
íslenskaði árið 1942, 2. bindi, Örn og Örlygur hf 1981, bls. 178-179. 
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37. Varða [802:06] á Hverafelli ofan við Baðstofu. Horft 
til norðausturs. 

Hverirnir í Krýsuvík liggja í dalverpi undir háum fjöllum á eldbrunnu landssvæði. 

Gatan niður af fjallinu í dal þenna heitir Ketilstígur. Hann er stuttur, en allbrattur. 

Undir fjallinu hinum megin er einnig jarðhiti. Þar er einnig lítið eitt af brennisteini 

og marglitur leir sést þar á yfirborðinu, en mest er þó af honum í kringum 

hverina í Krýsuvík, svo að þetta svæði stendur ekki Mýtvatnssveit að baki í því 

efni. Í Krýsuvík eru að vísu laugar og aðrar heitar uppsprettur með hreinu vatni. 

Þó eru þær sárafáar hjá þeim grúa, sem þar er af leirhverum og pyttum, sem 

grautur úr leir og vatni sýður sí og æ í. Grautur þessi er mjög súr og saman-

dragandi, af því að í öllum þessum leirtegundum er álún og vitríól eins og í 

hverunum hjá Mývatni. Leirtegundirnar eru hinar sömu og liggja í lögum á sama 

hátt og hjá Mývatni.... 

Hveralandinu er skipt í tvö svæði. Annað heitir "Heimanámar", þar sem brenni-

steinninn er. Það er sunnar, nær Krýsuvíkurbæ og sjónum. Hitt svæðið liggur 

norðar, uppi í fjöllunum. Þar eru hverirnir flestir, og eru fjórir þeirra mestir. Við 

mældum einn þeirra, sem bláleirsgrautur sýður í. Í honum beygja menn tré og 

gyrði. Hann er 6 álna djúpur, Annar hverinn þar er mjög nýr. Hann varð til 

veturinn 1754-1755 í miklum landskjálfta, og héldu þeir, sem þá voru staddir þar 

í brennisteinskofunum, að þeir mundu hrynja. Hver þessi kom upp í 30 faðma 

fjarlægð frá fyrri hvernum...70 

 
Eggert og Bjarni geta um „brennisteinskofa“ og jarðskjálfta, sem eru algengir í 

Krýsuvík. Kofar þessir gætu hvort sem er verið við Seltún [801:01 og 801:02] 

eða Baðstofu [802:01, 801:02 og 802:03]. 

Á mynd 36 er tóft [801:04] við Seltún, skammt suðvestan við svæðið þar sem 

námuhúsin [801:08] stóðu. Óvíst er hvaða hlutverki það hefur gegnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Eggert Ólafsson. Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar, Steindór Steindórsson frá Hlöðum 
íslenskaði árið 1942, 2. bindi, Örn og Örlygur hf 1981, bls. 65-66. 
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38. Brennisteinn í Seltúnsnámu árið 2010. 

7. Brennisteinninn – umfjöllun 

 

Niels Horrebow, danskur ferðamaður á Íslandi á 18. öld, lýsti aðförunum við 

brennisteinsnámumoksturinn:71 

 
„Þegar heitt er í veðri þola menn ekki að vinna að brennisteinsgreftrinum á 

daginn. Þá er unnið á nóttunni, sem á sumrin er nægilega björt til þess. Menn 

þeir, sem að greftrinum eru, vefja vaðmálsdruslum um skó sína, því að annars 

myndu þeir brenna þegar í stað, en brennisteinninn er svo heitur, þegar hann 

kemur úr jörðinni að ekki er unnt að snerta á honum, en hann kólnar fljótt." 

 

Jónas Hallgrímsson skrifaði um 

brennisteininn í  Ný félagsrit 

185172:  

 
„Það er mælt, að stjórnin hafi í 

hyggju að láta rannsaka enn einu 

sinni brennisteinsnámurnar á Islandi. 

Nokkru síðar en Eggert og Bjarni 

ferðaðist Henkel um á Íslandi á 

stjórnarinnar kostnað, til að rann-

saka brennisteinsnámurnar, og er 

skýrsla hans prentuð aptan við 

ferbabók Ólafs Olavíus. Henkel 

ferðaðist uni og rannsakaði bæði 

brennisteinsnámurnar við Krýsuvík 

og eins námurnar í grennd við 

Mývatn og Húsavík.” 

 

Um Krýsuvíkurnámurnar fer Henkel þessum orðum:73 

 

„Námur þessar eru hvorki miklar í ser né víðáttumiklar, því þar eru reyndar hér 

og hvar blettir nokkrir, þar sem brennisteinn myndast, en þeir eru harla smáir; 

tveir eru helztir og stærstir, og liggja efst uppi í fjallinu, annar herumbil 60 

faðma lángur og frá 8 til 10 faðma breiður, en annar, sá sem hæst liggur, er 

70—80 faðma lángur og 10—20 faðma breiður. Í þessum tveimur blettum er 

mesti brennisteinninn, og þar er hann beztur og hreinastur". Þykt brennisteinsins 

segir hann se frá 2 til 6 þumlúnga, en ekki er þess getið hvenær þar hafi seinast 

verið tekinn brennisteinn, eða hversu lengi náman hafi verið hvíld“.  

 

Georg/Mackenzie, skozkur maður, sem ferðaðist um fyrir sunnan og vestan 

1810, og hafði í fylgd með sér merkilegan enskan steinafræðing, skoðaði 

námurnar við Krýsuvík, og lýsir þeim á þennan hátt:74  

                                                 
71 http://vulkan.blog.is/blog/vulkan/entry/987640/ 
72 Jónas Hallgrímsson. Ný félagsrit, 01. jan. 1851, bls. 106. 
73 Ólafur Olavius. Ferðabók, 1995, bls. 259-274. 
74 MacKenzie, George Steuart. Travels in the Island of Iceland, During the Summer of the Year MDCCCX. 
Edinburgh: Printed by Thomas Allen for Archibald Constable et al., 1811, bls. 116. 
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39. Í Baðstofu [202:05] árið 2010. Horft til norðvesturs. 

 

40. Leirhver í Seltúnsnámunum. 

 
„Her fundum ver miklu meiri nægtir af brennisteini, en nokkurstaðar annarstaðar 

ofanjarðar, þar sem ver höfðum farið yfir.  

Brennisteinninn var þar eins og mjúk skán, frá fjórðúngi þumlúngs til nokkurra 

þumlúnga á þykkt. Skánin var fagurlega mynduð, og rett undir henni fundum vér 

allmikið af lausum brennisteini í kornum, sem virtist vera að safnast og renna 

saman jafnóðum og gufan myndaði hann. A þeim stað sýnist brennisteinninn 

vera í stöðugri döfnun; og væri 

þar búnir til kofar, til að taka við 

gufunni og þétta hana, þá mætti 

án efa safna þar miklu. Eins og 

þar er nú, þá eru miklar nægtir 

ofanjarðar, en væri leitað, þá er 

lítt efast að finna mætti miklar 

foldir. 

Satt er það samt, að allmikill 

tálmi er af gufunni, sem rýkur 

upp á alla vegu, og af hitanum, 

en væri vel og laglega um búið, 

þá þyrfti að hvorugu meinað 

verða, svo að menn gæti ekki 

fyrir því án stórra vandkvæða 

safnað brennisteininum. 

Aðalannmarkinn á að vinna í nám um þessum er sá, að þær eru lángt frá höfn, 

þar sem brennisteinninn yrði borinn á skip. En þar er svo hestaríkt á landinu, og 

kostar ekkert að kalla, en alls ekkert kostar að halda þá á sumrin, svo að engin 

slík vandkvæði væri á að flytja brennisteininn til Reykjavíkur, að líkindi væri til 

að ekki mætti fyrir þau komast".  

 
Jarðfræðingurinn Krug von Nidda, sem ferðaðist 1833 um mikinn hluta Suður-

lands og Austurlands, ritaði Lýsingu Íslands.75  Nidda segir í fáum orðum svo 

frá brennisteinsnámunum „í Krisuvíg“: 

  
„I kringum hverina safnast ekki 

lítið af brennisteini, bæði í 

kornum og í dupti, og þykknar 

sú skán smásaman, svo hún 

verður frá 3 til 6 þumlúnga á 

þykkt. Þeir sem búa þar í 

grennd safna smásaman 

brennisteininum, og flytja hann 

til Reykjavíkur og selja hann". 

 

Steinfræðingurinn og 

jarðfræðingurinn þeirra, 

Euyene Robert, lýsir 

námunum svo sem þær séu 

ótæmanlega auðugar.76 Hann jafnar saman hverunum í Krýsuvík og þeim við 

Geysi í Biskupstungum:  

                                                 
75 Krug von Nidda. Edinburgh new philosopihcal, Robert Jameson. 1886, bls. 221-222. 
76 Euyene Robert. Voyaye en Islande et au Groenland — Mineraloyie et Gcoloyie par Euyene Robert. bls. 210). 
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41. Hverasvæði á Engjafelli 2010. Horft til suðurs. 

 
„Munurinn á þeim er í raun og veru enginn annar en sá, að við hverina í Krýsuvík 

myndast harla mikið af brennisteini.“  

 
Hinn nafnfrægi steinfræðingur og jarðfræðingur Beudant fer svipuðum orðum 

um brennisteinsnámurnar á Íslandi.77 Hann segir í kennslubók einni, sem hann 

hafði nýritað í steina-

fræðinni:  

 
„Á Íslandi eru miklar og 

víðlendar brennisteinsfoldir, 

og er hann þar í 

sundurlausum kekkjum, sem 

verða teknir upp og 

hreinsaðir. Nægtirnar eru svo 

miklar, að það land eitt gæti 

gjört allan heiminn byrgan af 

brennisteini".  

 

Sartorius von Waltershausen, þýzkur barón, sem ferðaðist 1846 á Íslandi, var 

á annarri skoðun um ætlaðan brennisteinsvöxt í námum á Íslandi:78 

 
 „Hversu fjarri standa ekki námurnar á Íslandi slíkum ótæmanlegum nægtum, 

sem eru í brennisteinsfoldunum á Sikiley, þar sem hinir íslenzku gefa af ser 

annaðhvort engan eða sáralítinn ágóða.“ 

 

Náttúrufræðingarnir Liteenstrup prófessor og Schythe, efnafræðingur frá 

Skotlandi, og Jósep Black, ferðuðust um á Íslandi 1839 og 1840. Þeir rituðu 

m.a. um brennisteininn. Auk þess ferðaðist Bundsen prófessor frá þýzkalandi 

um Ísland 1846.79 Hann lýsti nákvæmlega hvaða efni myndast þar sem 

hverakennd jörð er. Hann fer um það þessum orðum:  

 

„Brennisteinninn í hveramunnunum sýnist myndast af því, að brennisteinssýran 

og brennisteinsvatnsefnið eigast við, og vatnsgufa kemst þar að, eða og af því, 

að brennisteinsvatnsefnið leysist upp af súrefni jarðloptsins" (Jahresbericht ilber 

die Fortschritte der Chemie, von Justins Liebig und H. Kopp 1847—48. bls. 

1252). — því er miður, að engar tilraunir hafa verið gjörðar til að sanna þetta, 

og til að flyta fyrir brennisteinsvextinum í hinum lifandi námum; það er enginn 

efi á, að tilraunir slíkar væri auðveldar, og það er líklegt, að þær mætti verða til 

mikils gagns, ef þær væri gjörðar eptir réttum reglum og með tilheyrilegri 

vareygð. Að minnsta kosti yrði menn að geta komizt að, hversu lángan tíma 

brennisteinninn þarf til að spretta í námunum, og þar með væri mikið gagn gjört, 

því nú sem stendur er öldúngis ómögulegt, eins og auðsætt er af því sem her 

hefir verið sagt, að ætlast á um með nokkrum líkindum, hversu mikill 

brennisteinssaflinn gæti orðið.“ 

 

                                                 
77 Beudant. Mineralogie par Beudant. 1840. bls. 174. 
78 Sartorius von Waltershausen. Physisch-geographische Skizze von Island (1847). 
79 Jón Hjaltalín. Um brennistein á Íslandi, Jón Hjaltalín Brennisteinsvinnsla á Íslandi. Ný félagsrit, 11. árg. 1951, 
bls. 106-131. 
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42. Friðrik II, Danakóngur 
(Wikipedia). 

Í hinu mikla sagnverki Páls Eggerts Ólafsonar, „Saga Íslendinga - Sextánda 

öld“, segir svo um brennisteinsnám á Íslandi:80  

„Var Ísland snemma frægt brennisteinsland, og er það til marks, að í tilraunum 

Danakonungs til að veðsetja landið er því einkum til gildis talið, að þar séu 

gnægðir miklar af brennisteini. Var þetta þá arðvænleg verzlunarvara, enda 

nauðsynleg hernaðarþjóðum til púðurgerðar, eins og hún fór þá fram. Verð 

einnar tunnu (200 marka) af brennisteini var um 1530, 60 fiska og jafngilti 3 

tunnum mjöls. Brennisteins verzlun var frjáls fram til 1560. Þá lét Friðrik II. það 

boð frá sér, að hann tæki að sér alla verzlun með brennistein á Íslandi. Setti 

hann síðan mann fyrir þessa verzlun, til að flytja 

brennistein og bræða eða hreinsa. Jafnframt keypti 

hann 1563 af sonum Þorsteins sýslumanns 

Finnbogasonar í Reykjahlíð brennisteinsnámur þeirra 

allar, en þeir áttu mestallar þær, er voru í 

Þingeyjarþingi, og hlutu þeir lén mikil og friðindi í 

staðinn. Tók konungur þá einnig að sér brenni-

steinsnám þar. Er það svo að skilja, að námið fór 

mestmegnis svo fram, að einstakir menn söfnuðu 

brennisteini, sem þá var auðvelt, með því að hann 

var í hrönnum ofan jarðar, og seldu forstöðumanni 

konungs. Fyrir brennistein fékk konungur eftir árið 

1561 30 dali á hverja tunnu, sem hann seldi, og var 

þá andvirði alls brennisteins, sem hann fargaði og 

forstöðumaður hans, 11 þús. rd. En gera má og ráð 

fyrir, að konungur hafi og notað mikinn brennistein í 

púðursmiðjum sínum. Eftir þann tíma er ekki auðvelt 

að gera sér grein fyrir arði konungs af brennisteini, 

enda mun hann sjálfur hafa þurft mikið til púður-

gerðar í styrjöld þeirri, sem stóð með Dönum og Svíum 1563—70. Þó var 

konungur svo birgur, að benda má á það, að árið 1567 sendi hann 50 lestir til 

Hollands til sölu, og ef gert er ráð fyrir 30 dala verði á tunnu, hefir þessa eina 

sending fært konungi 18000 rd., þótt ekki væri beinn arður. Þess má þó geta, að 

ekki var verð á brennisteini jafnan svo hátt. Þess er enn að geta, að 1572 fékk 

konungur brennisteins-réttindi sín og alla verzlun norðanlands nafngreindum 

manni fyrir 4500 dala ársleigu og 2 lestir af hreinsuðum brennisteini sér til 

handa. En brennisteinsarður mun síðan hafa farið þverrandi. Þó var konungi árið 

1579 boðið í ársleigu fyrir brennisteinshafnir norðanlands 1500 dala og 2 lestir af 

hreinsuðum brennisteini. Ekki vildi hann samt ganga að þessu og hélt sjálfur 

verzluninni. Í upphafi 17. aldar (1606) var svo dregið úr brennisteinsnámi og 

brennisteinsverzlun, að konungur veitti þá félagi einu einkarétt til brennisteins á 

Íslandi um 15 ár, og skyldi fá 1½ lest af hreinsuðum brennisteini árlega í 

eftirgjald."  

Síðan um miðja nítjándu öld hefir brennisteinsnám verið þverrandi hér á landi og 

veldur því hvort tveggja, að mjög var tekið að ganga á þær birgðir brennisteins, 

sem auðunnar voru i landinu, og svo ekki síður hitt, að víða erlendis mátti vinna 

brennistein á miklu ódýrari og stórbrotnari hátt...  

Hér á landi hefir, eins og áður segir, ekki verið um neitt brennisteinsnám að 

ræða, sem heitið geti síðan um 1850. Að vísu hafa útlendingar öðru hvoru sótt 

um leyfi til brennisteinsvinnslu, en það hefir þá venjulegast staðið í sambandi við 

gróðabrall í hlutabréfum...“ 

 

Helgi Torfason fjallar um brennistein í Náttúrufræðingnum 1985 (1), bls. 8:81  

 

                                                 
80 Náttúrufræðingurinn. 01. apríl 1945, bls. 60-63. 

 
81 Helgi Torfason. Náttúrufræðingurinn 54 (1), bls. 8, 1985. 
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44. Gata í Seltúni [801:22]. Horft til austurs. 

 

43. Tóft [802:01] við Baðstofu. Horft til vesturs. 

„Á Íslandi var brennisteinn mikilvæg verslunarvara strax á 13. öld og er þess 

getið í heimildum að árið 1279 varaði erkibiskup í Noregi Skálholtsbiskup við 

vaxandi áhuga Danakóngs á þessari vöru... Framleiðslan var einkum notuð í 

púður og var hámark brennisteinsframleiðslu um 1560, og nam þá nálægt 100 

tonnum á ári. Danakóngur keypti námurnar í Þingeyjarsýslu 1563 (þó ekki 

Þeistareyki strax), en framleiðslan dróst saman og lagðist námavinnsla að mestu 

niður um 1610. Nokkuð var numið og selt af brennisteini milli 1750 og 1870, en 

eftir það hafa allar námatilraunir runnið út í sandinn. Danakóngur átti námurnar 

fram til 1885 er Landsjóður tók þær yfir. Einnig var numinn brennisteinn í 

Krísuvík og í Brennisteinsfjöllum.“ 

 

Í Þjóðólfi 1876-1877 segir m.a. um 

brennisteinsnámið:82  

 

„Mr. Paterson, efnafræðingur sá frá 

Skotlandi, sem nú sigldi á póstskipinu, 

útreiknaði brennisteinsjörðina í Krýsi-

vík, og fann að hið bezta af henni 

innihélt 93 af 100, hin lakari 50, og hin 

lakasta 20.“  

 
Í Tímariti iðnaðarmanna, 1. febr. 

1944, bls. 8, segir m.a. um 
brennisteinsvinnsluna í Krýsuvík:83  

 
„Þótt aldrei hafi verið unnið mjög mikið magn af brennisteini hér á landi, hafa 

orðið talsverðar tekjur af þeirri starfsemi og flutningi brennisteinsins til hafna. Á 

fyrri hluta 14. aldar virðist erkibiskupinn í Þrándheimihafa haft einkarétt á 

brennisteini frá Íslandi og varð landið snemma frægt brennisteinsland. Konungur 

náði síðan tökum á námunum og hefur haft drjúgar tekjur af þeim. 1561 er talið 

að hagnaðurinn af þeim hafi numið 11.000 dölum og var það mikið fé í þá daga. 

Um 1660 er framleiðslan orðin mjög rýr, en á fyrri hluta 18. aldar lifnar aftur yfir 

rekstrinum og upp úr miðri öldinni eru reistar hreinsunarstöðvar á Húsavík og í 

Krýsuvík...“ 

 

Í ritinu „Sextánda öldin” má lesa 

eftirfarndi um brennisteinsvinnlsuna á 16. 

öld:84 

„Hirðstjórinn Páll Stígsson fékk skipunarbréf 

frá konungi 1560. Í bréfi hans til konungs 

sama ár eru merktar tillögur um nám 

brennisteins og verzlun... Í síðasta bréfinu er 

tillaga um að konungur kaupi námur 

norðanlands, en veiti umboð eða sýslur að 

launum, en haga skyldi svo, að öllum skyldi 

heimilt að safna brennisteini, en skyldir að 

selja forstöðumanni konungs eða kaupmanni 

allan brennistein, tunnuna á 50 fiska... Það er 

                                                 
82 Þjóðólfur. 29. árg. 1876-1877, bls. 114. 
83 Sveinn Þórðarson. Auður úr iðrum jarðar, saga hitaveitna og jarðhitanýtingar á Íslandi, XII. bindi, Reykjavík 
1998, bls. 113-127 
84 Páll Eggert Ólason. Sextánda öld, IV.bindi, Reykjavík MCMXLIV, bls. 183-186. 
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45. Mynd úr Ferðabók Þorvaldar Thoroddsen af 
Seltúnsnámunum um 1900. 

 

46. Brennisteinn í Baðtofunámunni. 

fljótsagt, að konungur tók tillögum Páls fegins hendi. Setti hann lagaboð á öllum 

greinum að vild Páls, m.a. í verzlun og brennisteinsnámi. 

Þegar Páll lézt á Bessastöðum 1566 tók hálfbróðir hans, Henrik Krag, við af 

honum.“ 

 

Í Lýsingu Íslands segir Þorvaldur 

Thoroddsen, er ferðaðist um landið 

á árunum 1881-1898, 

eftirfarandi:85  

„Utan í Sveifluhálsi og dálítið fyrir 

neðan hann, norður af bænum 

Krisuvík, eru Krisuvíkurnámur. Þær 

eru nokkuð víðáttumiklar, en lítið er 

þar um brennistein, minna en í 

námunum fyrir norðan... 

Brennisteinsblettir og smáir gufuhverir 

eru víða í hálsinum fyrir utan 

aðalnámurnar. Á árunum 1724-1729 

létu Holzman og Sechmann taka 

brennistein í Krisuvík og árið 1753 

var þar hafið brennisteinsverk, en 

það lagðist niður 1764; síðar var þar tekinn við og við óhreinsaður brennisteinn 

(þangað til 1840) og lagður inn í verzlun. Árið 1858 keypti Englendingurinn J.W. 

Bushby Krisuvíkurnámurnar og eftir það hafa ýms ensk félög dálítið verið að 

gugta þar við brennisteinsnám, sem þó aldrei hefir borgað sig.  

Á landnámstíð hafði eflaust mjög mikill brennisteinn safnast fyrir um margar 

aldir, og þann forða voru menn að nota fram á 19. öld en þegar búið var að taka 

hinn gamla brennistein, gekk eðlilega seinna að nýr brennisteinn myndaðist í 

skarðið, náttúran hafði eigi við.“ 

 

Á útmánuðum 1885 var sagt frá því í Þjóðólfi að það væri "loksins komið á 

kúpuna og búið að vera".86  

 

                                                 
85 Þorvaldur Thoroddsen. Lýsing Íslands, II. bindi, Reykjavík 1932, bls. 241-242 og bls. 249. 
86 Sveinn Þórðarson. Auður úr iðrum jarðar, saga hitaveitna og jarðhitanýtingar á Íslandi, XII. bindi, Reykjavík 
1998, bls. 113-127. 
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47. Seltúnsnáman 1882. Úr bók Frank Ponzi. Horft til 
austurs. Námahúsin [801:08] sjást og hraukur [801:09]. 

 

48. Mynd tekin árið 2010 frá sama sjónarhorni og mynd 
47. Stóra-Lambafell fjær. 

8. Seltún, Blesaflöt og Baðstofa 

Krýsuvík var og er þekkt sem mikið jarðhitasvæði og var brennisteinsnám þar 

um hríð. „Kongens Mine“ var í krikanum undir fjallinu rétt hjá borholunni sem 

var vinsælasti áningarstaður erlendra ferðamanna um Krýsuvíkurveg.87 

 

Árið 1753 var reist hreinsunar-

verk fyrir brennistein í Krýsuvík 

en hætt var að vinna þar 1761. 

Eftir það grófu bændur á 

svæðinu eitthvað af brennisteini 

og seldu óhreinsaðan í 

Hafnarfirði.88 

 

Í Seltúni eru Seltúnshverir. 

Seltúnslækur skiptir Seltúni, á 

vesturbakka hans stóð Náma-

húsið samkvæmt örnefnaskrá. 

Um 1920 var það notað sem 

fjárhús og stóð Seltúnsfjárrétt 

þar við. Í brekkunni vestan við 

Seltúnsgil voru brenni-

steinsnámurnar.89 

  

Ari Gíslason segir í örnefnaskrá 

sinni að framan við Seltúnið séu 

Brennisteinshúsarústir á Seltúnsbarði sunnan gilsins. „Þar höfðu enskir menn 

brennisteinstöku á 19. öld”.90 

  

Ólafur Þorvaldsson segir í grein sinni í Árbók hins íslenska fornleifafélags að 

húsin hafi verið tvö, allstór timburhús.91 

  

Daninn Kristian Kålund ferðaðist um Ísland á árunum 1872-1874 og kom þá 

                                                 
87 Jón Jónsson. Um heiðar og hraun, 1984, bls. 89. 
88 Jón E. Vestdal. Brennisteinsnám, bls. 66-67. 
89 Örnefnaskrá Krýsuvíkur. Gísli Sigurðsson skráði, bls.13. 
90 Örnefnaskrá Krýsuvíkur. Ari Gíslason skráði, bls. 11. 
91 Ólafur Þorvaldsson. Fornar slóðir milli Krýsuvíkur og Hafnarfjarðar, bls. 85. 
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49. Í Seltúnsnámunni 1882. Horft til vesturs. Úr bók 
Frank Ponzi. 

 

50. Í Seltúnsnámunni 2010. Myndin er tekin frá sama 
sjónarhorni og mynd 49. 

meðal annars í Krýsuvík og skoðaði brennisteinsnámurnar en þær stóðu þá 

ónotaðar.92 

  

Neðan undir brekkunni var 

brennisteinshrúga sem hafði orðið 

eftir er síðasta ferðin var farin í 

námurnar. Svolítið vestar en 

hverasvæðið við Seltúnið eru 

Hveradalir, þar var brennisteinsnám 

í Hveradalanámum. Þar má enn sjá 

dálitla hrúgu brennisteins sem varð 

eftir er námugreftri var hætt. Frá 

hrúgunni að námusvæðinu var 

Námastígur.93 

  

Hægt er að sjá nokkurn veginn 

staðsetningu námuhúsanna í Seltúni 

á mynd (mynd 13) sem Daniel Bruun 

tók af hverasvæðinu í kringum 

aldamótin 1900.94 Stígar hafa nú 

verið gerðir í gegnum og kringum 

hverasvæðið og á árunum 1941 til 

1953 voru gerðar borholur á 

svæðinu.95 

 

„Í Árna sögu biskups er vikið að brennisteinsútflutningi eftir fall þjóðveldisins 

1262-64. Þar kemur fram að konungur vill nú einkarétt til brennisteinskaupa en 

áður hafi erkibiskupinn í Niðarósi mátt kaupa hér „frjálslega brennustein og 

fálka". Erkibiskup beitti sér gegn þessu áformi konungs og urðu lyktir þær að 

kirkjan fékk tíund af þeim brennisteini sem fluttur var til Noregs. Engar hömlur 

virðast hins vegar hafa verið lagðar á það hér á miðöldum að menn græfu sjálfir 

eftir brennisteini og seldu hann hverjum sem kaupa vildi... 

Suðvestanlands, í Krýsuvík og Brennisteinsfjöllum, var grafið eftir brennisteini en 

í mun minna mæli en fyrir norðan. 

Brennisteinn var notaður í hernaði til þess að búa til gríska eldinn sem svo 

kallðaist en honum var meðal annars varpað á skip til að kveikja í þeim. Þá var 

brennisteinn notaður til þess að gera herbrest en honum var ætlað að skjóta 

                                                 
92 Kålund, P.E. Kristian. Íslenzkir sögustaðir I, 1984, bls. 29. 
93 Örnefnaskrá Krýsuvíkur. Gísli Sigurðsson skráði, bls. 13. 
94 Jón Þ. Þór og Guðfinna M. Hreiðarsdóttir. Saga Grindavíkur, bls. 19. 
95 Sveinn Þórðarson. Auður úr iðrum jarðar. 1998, bls. 113-127. 
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51. Námuhúsin í Seltúni 1882. Horft til vesturs að Engjafelli. Mynd 
úr bók Frank Ponzi. 

 

52. Mynd tekin frá sama sjónarhorni 2010. Nú er Engjafellshver 
orðinn virkari. Staðsetning námuhúsanna [801:08] gömlu ber í 
staðinn þar sem þau voru. 

óvinum skelk í bringu. 

 

Þegar farið var að nota 

brennistein til púðurgerðar 

á Norðurlöndum á 

fimmtándu öld er líklegt að 

ásókn í brennistein frá 

Íslandi hafi aukist. Styrjaldi 

í Evrópu, til dæmis 

hundraðárastríðið, jók 

vitaskuld eftirspurnina og 

hann varð arðvænleg 

verslunarvara. Enskir 

kaupmenn keyptu brenni-

stein sem fluttur var 

landleiðina úr Mývatnssveit 

að Straumi við Hafnarfjörð. 

Þjóðverjar keyptu líka 

talsvert af honum af 

Íslendingum. Þegar Kristján 

III (1534-1559) var á 

dögum reyndi hann að 

herja út lán hjá England-

skonungi. Var þá um það 

rætt að veðsetja Ísland og 

Færeyjar fyrir láninu. Til 

þess að gylla Ísland fyrir 

Englendingum var tekið 

fram að hér væri gnægð af 

brennisteini. 

Friðrik II (1559-1588) hafði 

úti öll net og öngla til að 

hafa sem mestar tekjur af 

landinu enda runnu þær 

óskiptar í fjárhirslu hans. 

Hann áskildi sér einkarétt á 

brennisteinstekju árið 1561 

og lét lengi upp frá því reka 

brennisteinsnám og verslun 

með brennistein á sinn 

kostnað. Lýsi var notað til 

þess að hreinsa brenni-

steininn. Konungur tók sér því einkarétt til lýsiskaupa bæði norðan- og sunnan-

lands og einnig í Noregi 1562... 

Gísli Magnússon, Vísi-Gísli, hafði einkaleyfi til brennisteinstekju um hríð eða frá 

1647. Hann missti einkaleyfi sitt í hendurnar á auðugum, flæmskum kaupmanni, 

sem var lánadrottinn Danakonunga árið 1665. Þriðja einkaleyfið var veitt tveim 

Þjóðverjum árið 1724, en þeir máttu einungis flytja brennisteininn til Danmerkur 

eða Noregs. Hreinsustöð var reist í Kaupmannahöfn. Sú hreinsistöð var starfrækt 

til ársins 1729. 

Þegar Innréttingar Skúla Magnússonar voru stofnaðar um miðja átjándu öld var 

komið upp húsi í Krýsuvík árið 1753 til að vinna brennistein á Íslandi. Erfiðlega 

mun hafa borið við að selja brennisteininn þrátt fyrir að verðinu væri í hóf stillt. 

Því var það að Norðmaðurinn Ole Hencel var sendur hingað til lands sumarið 

1775, en hann var nemandi við námuskólan í Kóngsbergi. skyldi hann meðal 

annars skoða námurnar norður í landi og í Krýsuvík en þá hafði raunar ekki verið 

grafið eftir brennisteini þar um alllangt skeið eða frá 1764. enn fremur skyldi 

hann kynna sér aðferðir sem notaðar voru við brennisteinsnámið og hreinsunina 

og gera tillögur um úrbætur ef þurfa þætti. 
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53. Úr Seltúnsnámunum 1882. Horft til vesturs. Myndin er úr 
bók Frank Ponzi.  

 

54. Sama svæði 2010, en horft til austurs. Mynd 53 er af 
svæðinu t.v. neðan við miðju. 

Hreinsunin fór í stuttu máli 

fram þannig að lýsi var hellt 

í járnpott þegar brenni-

steinninn var að því kominn 

að bráðna og því hrært 

saman við hann en allur leir 

blandaðist lýsinu og flaut 

ofan á. Þegar brenni-

steinninn var þunnbráðinn 

var lýsið fleytt ofan af ásamt 

óhreinindunum og var til 

þess notuð járnskólfa með 

götum. Þá var brenni-

steinninum ausið í gegnum 

sáld í trémót. Þess var gætt 

að þau væru gegnsósa af 

vatni til þess að brenni-

steinninn festist ekki í þeim. 

Hneckel lagði til að 

brennisteinninn yrði þveginn 

með vatni, en til þess þurfti 

annan útbúnað, semhann 

teiknaði upp. Slíkur búnaður 

var algengur í námum þar 

sem grafið var eftir málm-

sandi. 

Sumarið 1812 fór 

Englendingurinn John Parker 

til Krýsuvíkur. Undirrót 

ferðarinnar var stríð 

bandamanna við Frakka. 

Árið 1858 keypti breskur 

plantekrueigandi í Vestur-

Indíum, Joseph William 

Byshby, brennisteins-

námurnar í Krýsuvík af 

Sigurði Sigurðssyni á Stórahrauni og Sveini Eiríkssyni bónda í Krýsuvík "við 

afarverði", eða á 1.400 ríkisdali. Bushby hóf þegar að grafa og afla brennisteins 

og lagði út í mikla fjárfestingar. Hélt hann námurekstrinum áfram tvö sumur en 

kostnaðurinn við að flytja brennisteininn óhreinsaðan á klyfjahestum til Hafnar-

fjarðar reyndist mikill svo að eftirtekjan varð rýr. Eftir það fara engar sögur af 

brennisteinsnámi á hans vegum. 

Dr. E.W. Perkins gerði sér ferð til Íslands sumarið 1868 þeirra erinda að skoða 

og kanna brennisteinsnámurnar í Krýsuvík. Hann hvarf síðan af landi brott en 

koma ftur umhaustið ásamt tveimur löndums ínum. Hafði þá verið stofnað félag í 

London, "Krísikrbrennisteinsfélagið", sem hafði "keypt" námurnar af Bushby 

samkvæmt því sem segir í Þjóðólfi. Hið rétta er að tveir Bretar, Goeorge 

Seymour og farðir hans, tóku námurnar á leigu til 14 ára. 

Oddur Gíslason var ráðinn verkstjóri við brennisteinsgröftinn sem hófst þá um 

veturinn. Þennan vetur, 1868-1869, voru tíu og stundum yfir tuttugu manns við 

brennisteinsgröft í Krýsuvík. Grafnar voru upp 650 lestir af óhreinsuðum 

brennisteini en gert var ráð fyrir að úr honum mætti vinna ríflega 100 lestir af 

hreinsuðum brennisteini. Skömmu fyrir jól 1870 fórst skip á leið til landsins á 

þeirra vegum undir Eyjafjöllum og fara engar sögur af frekara brennisteinsnámi 

þeirra í Krýsuvík eftir það. 

Árið 1872 er getið um Bretann George Thome við brennisteinsgröft í Krýsuvík 

ásamt bræðrum sínum. 

Thomas George Paterson, málafærslumaður frá Edinborg, tók námurnar í 

Krýsuvík á leigu 1876. Um vorið árið eftir kom til landsins bróðir hans, 
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55. Í Seltúnsnámunum 1882. Horft til norðausturs. Myndin er úr bók 
Frank Ponzi. 

 

56. Mynd frá sama sjónarhorni 2010. 

efnafræðingurinn William Gilbert Spence Paterson, og "útreiknaði brennisteins-

jörðina í "Krýsivík". Ári síðar var stofnað félag, Brennisteinsfélag Krýsuvíkur, sem 

síðar hlaut nafnið Hið íslenska brennisteins- og kopafélag. Enn var nýtt félag 

stofnað, Bórax-félagið árið 1882, en forsprakki beggja þessara félaga var 

Paterson í Edinborg. 

Svo hagaði til í Krýsuvík 

þegar hér var komið við 

sögu að lítið var orðið eftir 

af brennisteini ofanjarðar 

þar sem auðvelt var að ná í 

hann. Því urðu menn að 

færa sig ofar í fjallshlíðina 

og grafa eftir honum þar. Til 

þess að koma honum niður 

eftir var útbúinn rennu-

stokkur og undir hann 

brugðið krosstrjám. Fyrst 

var brennisteininum mokað í 

hann ásamt leir og öðrum 

óhreinindum. Eftir stokknum 

rann vatn sem bar brenni-

steininn með sér. Neðar 

höfðu verið myndaðir 

stíflupollar sem öllu var 

hleypt í, vatninu, brenni-

steininum og því sem kom 

upp með honum. Þegar 

fyrsti pollurinn var orðinn 

fullur var látið renna í hinn 

næsta og þannig koll af kolli. 

Brennisteinninn settist á 

botninn og þegar búið var 

að hleypa úr vatninu var 

honum mokað upp á hand-

börur og borinn burt.  

Brennisteinninn var fluttur á 

hestum til Hafnargjarðar og 

geymdur þar uns hægt var 

að flytja hann úr landi. Í 

lestunum voru 70-80 

burðarklárar. Tveir báta-

smiðir frá Skotlandi voru fengnir til þess að smíða stóran bát til þess að flytja 

brennistein frá námunum yfir Kleifarvatn árið 1870 en leiðin til Hafnarfjarðar eftir 

Ketilsstíg vestur yfir Sveifluháls var vafalaust ógreiðfær hestum með klyfjar. Við 

norðurenda vatnsins voru reistir tveir "járnskúrar" eins og þeir voru kallaðir, að 

öllum líkindum sem geymslur, og einnig var byggt geymsluhús í Hafnarfirði. 

Á námusvæðinu í Krýsuvík voru reist tvö hús og voru bæði klædd bárujárni. Hið 

sama á líklega við skúrinn við Kleifarvatn. Munu þetta hafa verið fyrstu 

bárujárnshúsin á Íslandi. 

Ofangreindum framkvæmdum mun að mestu hafa verið lokið um mitt ár 1880. 

Þá um sumarið auglýsti Spence Paterson ýmsan varning til sölu tengdum námu-

gröftinum. 

 

Um þremur árum síðar var farið að sækja brennistein í Brennisteinsfjöll en þaðan 

var styttra að fara til Hafnarfjarðar en í Krýsuvíkurnámunum. Í febrúar 1883 var 

auglýst eftir mönnum í námugröft þar í apríllok eða byrjun maímánaðar. Frá 

námunum var brennisteinninn fluttur á hestum að skúr sem Spence Paterson lét 

reisa skamm neðan við Kerlingarskarð en þar var farið niður af fjallinu. Þangað 

kom önnur lest úr Hafnarfirði og flutti baggana til baka sömu leið og hún hafði 
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57. Hluti af landakortinu Carta Marina  frá 1539 af 
Suðvesturströnd Íslands. Þar má lesa orðið „SULFUR“. 

komið. Skúr þessi var eins konar afdrep fyrir lestarmenn ef önnur hvor lestin var 

ókomin. Gerðar voru nokkrar vegabætur á leiðinni til Hafnarfjarðar og afráðið að 

kom upp vindubúnaði og leggja vírstrengi niður Kerlingarskarð til þess að koma 

brennisteininum niður á jafnsléttu. Var því fluttur til landsins vírstrengur á 

tveimur keflum, svo stórum að ekki gekk þrautalaust að koma þeim á land í 

Hafnarfirði. Það tókst þó að lyktum en óvinnandi reyndist að flytja þau á 

áfangastað. Þá voru brautarteinar og járnbrautarvagnar fluttir til Hafnarfarðar. 

Hvorugt komst þó lengra en suður fyrir Hamarskotslæk að húsum brennisteins-

félagsins og lá þar síðan svo árums kipti. Upp úr þessu tók að draga úr umsvifum 

þess. Á útmánuðum 1885 var sagt frá því í Þjóðólfi að það væri "loksins komið á 

kúpuna og búið að vera". 

 

Í bókinni Íslands saga - til 

okkar daga segir m.a. í texta 

með gömlu Íslandskorti á bls. 

174:96  

 

„Sjóorusta undan 

Íslandsströndum, af landabréfinu 

Carta Marina (sjókorti um Norður-

lönd) eftir sænska klerkinn Olaus 

Magnus 1539. Fallbyssur 

Hamborgara (Hamburgen) granda 

skipi Skota (Scoti). Efst t.h. sést 

suðvesturhorn Íslands, Geirfugla-

sker (Foglasker) undan Reykja-

nesi, ósar Ölfusár og Þjósár og 

Vestmannaeyjar úti fyrir; hlutföllin 

að vísu öll torkennileg. Á 

suðurströndinni er ein af auðlindum Íslands táknuð mð brennisteinstunnu 

(Sulfur) og í hægri jaðri myndarinnar sést fiskistæða. - Kortasaga Íslands frá 

öndverðu til loka 16. aldar." 

 

Skýrsla Ole Henchels um Brennisteinsnámur á Íslandi og hreinsun brenni-

steins, 30. janúar 1776. Í skýrslunni má m.a. lesa eftirfandi um Krýsuvíkur-

námur:97  

„Stiftamtmaður gerði þegar ráðstafnir til að útvega mér hjálparmenn, og fór ég 

frá honum hinn 23. júní [1775] og kom næsta dag til Krýsuvíkur. Hinn 26. júní 

hóf ég þegar að skoða Krýsuvíkurfjall og námur þær, sem í því eru og umhverfis 

það. Fjallið liggur í hálfrar mílu fjarlægð frá sjó, og er sléttlendi að kalla frá því til 

sjávar, þegar frá eru taldar nokkrar hæðir, sem liggja suður af brennisteins-

námunum. 

Ég kannaði fjallið ekki nema um þrjá mílufjórðunga norðaustur frá námunum, því 

að ég komst að raun um, að það var allt af sömu gerð í þá átt. Það er allt úr 

lausum sandsteini, nema í kringum námurnar og hverina, þar er í því sand-

breyskingur af gipsleir eða gúr og rauðum og bláum leir, sem ég hygg, að hafi 

skapazt af súrum gufum og komið upp með sjóðandi vatni... 

                                                 
96 Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson. Íslands saga - til okkar daga, Reykjavík 1991, bls. 174. 
97 Ólafur Olavius. Ferðabók, landshagir í norðvestur-, norður- og norðaustursýslum Íslands 1775-1777, ásamt 
ritgerðum Ole Henckels um brennistein og brennisteinsnám og Christian Zieners um surtarbrand, II. bindi, 
Reykjavík 1965, bls. 261-274.  
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58. Kort Ola af Krýsuvíkurnámunum. Til skýringa tákna bókstafir 
á uppdrættinum eftirfarandi: A-brennisteinn, B-fjallstoppar, C-
kalkleir, D-sandsteinn og E-gipsleir. Úr bók Ólafs Olaviusar. 

 

 

 

59. Þegar loftmynd er lögð yfir uppdráttinn má sjá hvar Ole 
merkti bókstafi á hverasvæðunum. 

Hér eru nokkrir sjóðandi hverir, og er blár leirgrautur í flestum þeirra. Í einum 

þeirra er þó hvítleitur leir. Hann heitir Beygjuhver, því að í honum sjóða menn 

gyrði, sem látið er á tunnur... 

Þannig er sagt, að nýr hver hafi brotizt út frá fjallinu fyrir nokkrum árum. Hann 

er 10 faðmar á lengd, en 5 á 

breidd. Annar hver, sem er 

kallaður Baðstofa, fer hins 

vegar stöðugt þverrandi og er 

nú mjög lítill eða nálægt einum 

faðmi í þvermál en að sögn 

bóndans í Krýsuvík var hann 

fyrrum 10-12 faðmar að 

þvermáli. 

Brennisteinninn finnst umhverfis 

hverina, þar sem jörðin er laus 

og holótt, og allra helzt þar sem 

hitinn hefur frjálsa útrás 

gegnum gipsleirinn... Niðri í 

jörðinni er brennisteinninn 

uppleystur, og gengur hann þar 

í samband við súrar lofttegundir 

og verður að gufu, en þegar 

gufan kemur upp í kaldari 

jarðlögin, þéttist brenni-

steinninn og safnast þar fyrir, 

ýmsit sem harðir kristallar, duft 

eða brennisteinsblóm... Sjálft 

brennisteinslagið, þegar hann er 

laus og duftkenndur, er aldrei 

meira en 3-6 þumlungar, en ef 

hann er þéttur eða kristallaður, 

er lagið 2-2 1/2 eða mesta lagi 

3 þumlungar. 

Námur þessar eru hvorki miklar 

né ná yfir vítt svæði, því að þar 

eru reyndar hér og hvar nokkrir 

blettir, þar sem brennisteinn 

myndast, en þeir eru harla litlir. 

Tveir blettirnir eru helztir og 

stærstir og liggja efst í fjallinu. 

annar þeirra er hér um bil 60 

faðma langur og frá 8 til 10 

faðma breiður (A á upp-

drættinum). Í þessum tveimur 

blettum er mestur brennisteinn, 

og þar er hann beztur og 

hreinastur. Jarðlagið, sem er ofan á brennisteininum, er súrara en það, sem er 

undir honum. Þetta stafar af því, að hinar heitu og súru vatnsgufur, sem stíga 

upp úr jörðinni, hljóta stöðugt að halda neðra jarðlaginu jafnsúru og röku, því að 

sú sýra sú, sem afgangs verður, leita upp í gegnum brennisteinslagið, og það af 

henni, sem ekki sameinast brennisteininum, kemst upp á yfirborðið, þar sem sól 

og vindur þurrka og eyða hinum föstu eimingarefnum, svo að sýrumagn leirsins 

eykst, og því getur hún leyst upp gipsleirinn, sem gengur í samband við hana, og 

skapast af því aluminiumkristallar, sem þó eru blandaðir brennisteini og járni.... 

Hjá syðstu námunum rétt við fjallsræturnar var fyrsta hreinsunarstöðin reist, en 

þar sem ekkert eldsneyti var þar að hafa, var hún flutt og sett niður fjórðungs 

mílu frá bænum, en þar er mótekja góð. Síðan var hún flutt heim undir bæinn, 

því að mönnum þótti léttara að flytja brennisteininn þangað niður eftir en að 
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60. Leiðir frá Hafnarfirði til Krýsuvíkur. Úr grein Ólafs 
Þorvaldssonar um „Krýsuvíkurleiðir“. 

flytja eldsneytið upp eftir að fyrsta stöðvarhúsinu. Heima við bæinn er einnig 

léttara að ná í vatn, því lækur með góðu vatni rennur þar fram hjá.  

Ég athugaði ásigkomulag húsanna, með tilliti til þess að aftur yrði upp tekin 

brennisteinsvinnsla. Þau voru gerð úr torfi og grjóti á íslenzka vísu, en um þau 

og annan aðbúnað, sem til 

vinnslunnar heyrði, er það 

skemmst að segja, að það var 

allt gersamlega ónýtt og húsin 

fallin, svo að allt verður að gera 

að nýju, eins og þar hefði aldrei 

farið fram berennisteinsvinnsla 

eða nokkur hús og mannvirki til 

þeirra hluta verið þar. Þar sem 

aðeins eru liðin 8-9 ár síðan 

brennisteinsvinnslan lagðist 

niður, hefðu þó hús og áhöld 

átt að vera í nothæfu ástandi, 

ef einhvert eftirlit hefði verið 

haft með þeim. Það hefði legið 

beint við að fela bóndanum í 

Krýsuvík umsjá með húsunum 

gegn einhverri lítilli þóknun, þar 

sem hann var þarna búsettur 

og hafði unnið við brenni-

steinsvinnsluna. Síðan hefði 

kaupmaðurinn í Grindavík, sem 

er einugis 2 1/2 mílu í burtu 

þaðan, getað farið til Krýsu-

víkur einu sinni á sumri til þess 

að líta eftir að umsjónin væri 

sómasamlega rækt. Þá hefði 

ekki þurft nema smávegis 

aðgerðir, þegar vinnslan yrði 

upp tekin á nýjan leik... 

Bóndinn í Krýsuvík vissi ekki 

nema af einum stað öðrum, þar 

sem brennisteinn fyndist. Er 

hann 2 1/2 mílu í norðaustur 

þaðan. Síðast meðan unnið var 

í Krýsuvík að brennisteinsnámi, 

sótti hann þangað allan þann 

brennistein, sem þar var að fá, 

á 50 hesta, og hefur það þá 

verið nálægt 80 vættum. Ekki 

vissi hann, hvort brennisteinn 

hefði skapazt þar síðan, og 

væri það vert athugunar. 

Ef til þess skyldi koma, að brennisteinsvinnsla yrði hafin hér að nýju, þá mundi 

stofnkostnaðurinn verða allmikill... Í Krýsuvík er brennissteinninn hreinni og betri 

en á Norðurlandi. Þar þarf ekki heldur að flytja hann óhreinsaðan langar leiðir 

eftir vondum vegum, svo að framleiðslukostnaðurinn verður minni en á Húsavík. 

Hins vegar verður að kannast við það, að frá Krýsuvík þarf að flytja brenni-

steininn hreinsaðan 6 mílna leið til Hólmshafnar, en þaðan er hann fluttur út, en 

Grindavíkurhöfn er aðeins 2 1/2 mílu frá Krýsuvík og allgóður vegur þar á milli. 

Ef brennisteinsvinnsla yrði upp tekin, verða starfsmenn verzlunarinnar að skera 

úr því, hvort muni vera ódýrara að flytja brennisteininn á hestum til Grindavíkur 

og þaðan á bátum til Básendahafnar, þar eða ekki er siglt á Grindavíkurhöfn, eða 

flytja hann á hestum alla leið í Hólminn eða til Hafnarfjarðar." 
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61. Brennisteinn í Baðstofu 2010. 

 

62: Tóftasvæðið undir Baðstofu. Horft til norðurs. Baðstofa fjær. 

Ritgerð Ole er líklega besta heimildin um Krýsuvíkurnámur fyrrum og minjum 

umleikis árið 1775. Þess vegna er lýsing hans endurtekin að hluta hér. Hann 

segir frá námuhúsunum, sem geta bæði hafa verið við Seltún; [801:01] og 

[801:02], eða Baðstofu; [802:01], [802:02] og[802:03]. Þá gefur uppdráttur 

hans glögga mynd af námusvæðunum og öðrum svæðum, sem hann skoðaði 

m.t.t. mögulegrar annarrar nýtingar.  

 

Þorvaldur Thoroddsen 

ferðaðist um landið á 

árunum 1881-1898. 

Afraksturinn  af þeim 

ferðum var m.a. "Lýsing 

Íslands".98 

 
„Utan í Sveifluhálsi og dálítið 

fyrir neðan hann, norður af 

bænum Krisuvík, eru Krisu-

víkurnámur. Þær eru nokkuð 

víðáttumiklar, en lítið er þar 

um brennistein, minna en í 

námunum fyrir norðan... 

Brennisteinsblettir og smáir 

gufuhverir eru víða í hálsinum 

fyrir utan aðalnámurnar. Á 

árunum 1724-1729 létu 

Holzman og Sechmann taka 

brennistein í Krisuvík og árið 

1753 var þar hafið brenni-

steinsverk, en það lagðist 

niður 1764; síðar var þar 

tekinn við og við óhreinsaður 

brennisteinn (þangað til 1840) 

og lagður inn í verzlun. Árið 

1858 keypti Englendingurinn 

J.W. Bushby Krisuvíkur-

námurnar og eftir það hafa 

ýms ensk félög dálítið verið að 

gugta þar við brennisteins-

nám, sem þó aldrei hefir 

borgað sig.  

Á landnámstíð hafði eflaust 

mjög mikill brennisteinn safnast fyrir um margar aldir, og þann forða voru menn 

að nota fram á 19. öld en þegar búið var að taka hinn gamla brennistein, gekk 

eðlilega seinna að nýr brennisteinn myndaðist í skarðið, náttúran hafði eigi við.“ 

 

                                                 
98 Þorvaldur Thoroddsen. Lýsing Íslands, II. bindi, Reykjavík 1932, bls. 241-242 og bls. 249. 
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63. Úr bók Franz Ponzi. Seltúnsnámur 1882. Horft til vesturs í 
Seltúnsgili. 

 

64. Úr bók Frank Ponzi. Starfsmenn Borax-félagsins við sunnanvert 
Kleifarvatn ásamt bátnum. 

Frank Ponzi var dæmigerður ítalskur Bandaríkjamaður af austurströndinni, 

strákur frá Pennsylvaniu. Hann menntaðist sem listfræðingur. Hann kynntist 

íslenskri konu og ákvað að fara til Íslands með henni. Frank safnaði ljós-

myndum og teikningum 

erlendra ferðalanga sem 

höfðu sótt heim Ísland. 

Hann skrifaði og gaf út 

bækur sem varpa ljósi á 

það hvernig útlendingar sáu 

landið á öldunum sem leið. 

Oft rak Frank sig á að 

ljósmyndir voru kenndar 

Íslendingum sem höfðu 

verið teknar af erlendum 

ferðalöngum. Í bók Frank 

Ponzi, sem gefin var út 

1995, Ísland fyrir aldamót. 

Harðindaárin 1882-1888, 

eru birtar ljósmyndir úr 

Íslandsferðum Bretanna 

Trevelyans og Burnetts 

ásamt brotum úr dagbókum 

þeirra og öðrum upp-

lýsingum. Þar segir m.a. 

um brennisteinsnámurnar í 

Krýsuvík:99  

 

„Vegurinn, ef veg skyldi kalla, 

var í grennd við Ketilsstíg og 

var hliðargata... Hún  var fyrsti 

hluti af hálfgerðum óvegi sem mörg námafélög notuðu til þess að flytja eftir 

brennistein frá Krýsuvík til Hafnarfjarðar þaðan sem hann var fluttur með skipum 

til Skotlands... Flutningar þessa leið reyndust óyfirstíganleg hindrun sem ónýtti 

að lokum hverja tilraun sem fyrrum var gerð til brennisteinsnáms í Krýsuvík. 

Auk Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar sem ferðuðust um Ísland í rann-

sóknarskyni um miðja 18. öld og lýsa þessum auðlindum í ferðabók sinni vöktu 

þær sérstaka athygli erlendra jarðvísindamanna sem gátu þeirra rækilega í ritum 

sínum um Ísland, svo sem Skotin George Steuart Mackenzie sem var á ferð um 

landið 1810, og Frakkinn Eugéne Robert sem kom til Íslands með Gaimard-

leiðangrinum 1835. Richard Burton helgar brennisteinsnámunum í Krýsuvík 23 

                                                 
99 Frank Ponzi. Iceland. The dire years (Ísland fyrir aldamót. 1995, 180 bls. 
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65. Hluti af mynd í bók Frank Ponzi af Seltúnsnámum 1882. 

 

66. Úr bók Frank Ponzi af Seltúnsnámunum 1882. Sjá má 
námusbæðið í Seltúnsgili, námuhúsið og brennisteinshauginn 
hægra megin við það. 

blaðsíður í bók sinni „Ultima Thule or a summer in Iceland" frá 1875. Þótt nokkur 

námuvinnsla væri stunduð í Krýsuvík í byrjun 18. aldar, fyrst af bændum þar, 

eftir því sem sögur herma, en stuttu seinna af tveimur Þjóðverjum á vegum 

dönsku stjórnarinnar, hófst þar ekki vinnsla íslensks brennisteins að neinu marki 

fyrr en Breti að nafni Joseph William Bushby kom til Krýsuvíkur 1857. Eftir langa 

og erfiða samninga við landeigendur þar árið eftir tókst Bushby, sem þótti mikið 

til þess koma hve mikið magn 

var þar af brennisteini sem nær 

ekkert hafði þá enn verið gengið 

á, að fá allar brennisteins-

námurnar í Krýsuvík keyptar 

fyrir 1400 ríkisdali. Fyrir þann 

tíma höfðu bændurnir á 

staðnum aðeins tekið lítið eitt af 

brennisteininum og látið í 

skiptum fyrir nauðsynjavörur. 

En þar sem þetta steinefni var 

aðaluppistaðan í púðri var 

stjórnvöldum í Evrópu mætavel 

ljóst hvers virði það var. Þar 

átök vofðu yfir var það talið 

mikið happ að geta aukið 

púðurframleiðsluna með því að 

sækja brennistein í námur sem 

nær lágu en þeir tveir staðir þar 

sem mest var þá unnið af 

honum, en þeir voru Silkiley og Japan, þangað sem óneitanlega var drjúgur 

spölur. Jafnframt því sem franski steindafræðingurinn Robert lýsti því fyrir 

löndum sínum, hve geysimikill brennisteinn væri auðfenginn á Íslandi og hve 

danska stjórnin sem þar réði 

væri í rauninni áhugalítil um 

hann, varaði hann á við 

hættunni sem í því væri fólgin 

ef þessi mikli brennisteinsforði á 

Íslandi yrði látinn falla í hendur 

Breta. Það er kaldhæðni 

örlaganna að þrátt fyrir 

viðvörun Roberts skyldu það 

verða Bretar og Bretar einir sem 

fyrstir og síðastir unnu 

brennistein úr Krýsuvíkur-

námum, allt frá því að Bushby 

keypti þær 1857 og þangað til 

þær færðust í hendur Borax-

félaginu 1884. 

Sumar þær aðferðir sem Borax-

félagið beitti 1882-1884 til þess 

að ná í brennistein og flytja hann sjást á myndum sem voru hinar einu sem vitað 

er um af námurekstrinum í Krýsuvík. Af því að fyrri félög höfðu að mestu tæmt 

brennisteininn á þeim svæðum þar sem hann lá ofanjarðar og auðveldast var að 

ná honum urðu Borax-menn að finna nýjar aðferðir til þess að vinna hann úr 

fjallshlíðunum. Gulum brennisteininum sem blandaður var leir og öðrum 

óhreinindum var fyrst mokað upp í samsettan stokk sem lá niður í móti, en hvíldi 

á krosstrjám. Vatn var látið bera með sér brennisteininn niður stokkinn að 

stíflupollum sem gerðir höfðu verið nálægt fjallsrótunum. Þegar sá fyrsti var 

orðinn fullur var neðri endi stokksins færður til og flóðinu úr honum beint að 

næsta polli og svo koll af kolli uns þeir voru allir orðnir fullir. Eftir að 

brennisteinninn var sestur á botninn var vatninu hleypt úr pollinum og því sem 

eftir sat mokað upp og það borið burt á handbörum. Hjá bárujárnsbyggingum 
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67. Mynd úr bók Frank Ponzi. Starfsfólk við hús námafélagsins í 
Hafnarfirði 1882. 

 

68. Thomas Georg Paterson. Myndin er 
úr bók Frank Ponzi. 

félagsins sést brennisteinshaugur sem bíður þess að verða fluttur á hestum til 

Hafnarfjarðar. 

Frá bresku félögunum sem stunduðu brennisteinsnám á þessum árum og voru 

fleiri en eitt er oft í ritum ferðamanna á 19. öld sem oftast lögðu leið sína til 

Krýsuvíkur í því skyni að dáðst að náttúrundrum staðarins þar sem undirheimar 

spúa gufu og vatnið vellur og bullar í sjóðheitum hverunum. Í frásögnum þeirra 

er leiðin frá Hafnarfirði til 

Krýsuvíkur undantekninga-

rlaust sögð bæði löng og 

erfið... Þrátt fyrir þennan 

meingallaða veg tókst George 

Seymour og föður hans frá 

Lunduúnum, sem tekið hafði 

námurnar á leigu af Bushby til 

fjórtán ára, að vinna og flytja 

20 lestir af brennisteini til 

Hafnarfjarðar sumarið 1870, 

en það varð til þess "að gera 

út af við 40 til 50 hesta". 

Þetta afrek heyrði þó til 

undantekninga. Árið 1878, 

sex árum áður en samningur 

Seymours rann út, voru 

námurnar enn leigðar til 50 

ára Krisuvik Sulphur Cpmpany 

(Brennisteinsfélagi Krýsuvíkur) eða the Iceland Sulphur and Copper Company 

Limited (Íslenska brennisteins- og koparfélaginu hf.), eins og það var seinna 

nefnt. Sex Skotar festu í því fé sitt undir forustu manns að nafni Thomas George 

Paterson, senm var metnaðargjarn athafnamaður og málflutningsmaður frá 

Edinborg. Undi stjórn bróður hans, William Gilbert 

Spence Paterson, sem var efnafræðingur og fluttist 

til Hafnarfjarðar til þess að stjórna starfseminni í 

Krýsuvík, færðist enn meira líf í vinnsluna en áður, 

svo að þá fetuðu 80 klyfjahestar Ketilsstíg til 

Hafnarfjarðar með brennistein. 

Árið 1879 sendi félag Paterson til Íslands tvo 

skoska skipasmiði, sem áttu að smíða bát og 

byggja tvo skála við norðurenda Kleifarvatns. 

Ætlunin var að stytta leiðina til Hafnarfjarðar með 

því að fara yfir vatnið og komast þannig hjá því að 

þurfa að fara veginn sem alla ætlaði lifandi að 

drepa. En þrátt fyrir þessa nýjung og rekstur 

starfseminnar með hléum í fjögur ár, með 

sæmilegum árangri á yfirborðinu, varð þetta 

fyrirtæki í eigu Skota að leggja upp laupana 1882.  

Borax-félagið var arftaki Brennisteinsfélags 

Krýsuvíkur hf., sem starfaði frá 1869-1879, og 

Íslenska Brennisteins- og koparfélagsins, sem 

Paterson var potturinn og pannan í og stundaði 

reksturinn 1879-1882.   

Þegar Íslenska brennisteins- og koparfélagið var úr 

sögunni 1882 fór helsti forustumaður þess, Thomas 

George Paterson, undir eins sama ár að undirbúa sérkennilegt fyrirtæki sem 

hann tók þatt í, en það var félagsskapur nokkurra manna í Lundúnum sem leggja 

áttu fé í og stofna hið svokalla Borax-félag. Svo virðist sem Paterson hafi talið 

nýju hluthöfunum í Lundúnum trú um að græða mætti á námuvinnslu á Íslandi 

þótt búið væri að hirða mest af brennisteininum sem legið hafði á lausu ofan-

jarðar. Helst er svo að sjá að Paterson hafi gefið í skyn að á Íslandi væru önnur 

jarðefni sem markaður væri fyrir, þótt þau væru þar nánast engin. Í nýja 
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69. Mynd af námuhúsunum í Seltúni 1882. Úr bók Frank 
Ponzi. Líklega munu þetta hafa verið fyrstu bárujánshúsin 
á Íslandi? 

70. Mynd frá Birni Péturssyni, Byggðasafni Hafnarfjarðar, 
af Hafnarfirði rétt fyrir aldamótin 1900. Surtla er að hluta á 
bak við húsið hægra megin á myndinni. 

félaginu sem átti að leigja námurnar af Paterson voru ríkir viðskiptahöldar í 

Lundúnum, haldnir ævintýralegri bjartsýni, en höfðu bersýnilega fengið rangar 

upplýsingar. Þegar hluthafarnir í Borax-félaginu skrifuðu undir samninginn bættu 

þeir allir sjö aftan við nöfn sín klausu sem fræg var á Viktoríutímanum: "heiðurs-

maður - hvergi í föstu starfi"."  

Brennisteinsnámuvinnslu í Krýsuvík var hætt 1884 eftir leyndardómsfulla 

dagbóka- og hlutabréfabrennu. Síðar kom í ljós að ljósmyndarinn Trevelyan hafi 

oftar en einu sini farið að námunum til að taka myndir fyrir Borax-menn, svo að 

"þeir gætu sýnt hluthöfunum í Lundúnum hvernig reksturinn gengi og hvað liði 

arðinum af fjárfestingum þeirra. Vafasamt er að Borax-hluthafarnir hafi grætt 

nokkuð á framtaki sínu, því að stuttu áður en félagið var endanlega leyst upp 

lýstu þrír menn skuldakröfum á hendur því. Það voru William Turner, aðalhlut-

hafi, ásamt bárujárnsþaksmið að nafni James Dorey og aðstoðarmanni hans, 

James Gunn, verkamanni, sem unnu við smíði bárujárnshúsanna í Krýsuvík... 

Paterson fræddi okkur á því að áttatíu og fimm prósent af íslenskum brennisteini 

væri hreint efni þegar búið væri að grafa hann upp úr námunum og að mikið 

mætti hafa upp úr þeim ef vegirnir væru ekki eins slæmir og þeir eru."100  

 

Í bókinni „Auður í iðrum jarðar“ 

má lesa eftirfarandi um námu-
húsin:101  

 
„Á námusvæðinu í Krýsuvík voru reist 

tvö hús og voru bæði klædd báru-

járni. Hið sama á líklega við skúrinn 

við Kleifarvatn. Munu þetta hafa verið 

fyrstu bárujárnshúsin á Íslandi. 

Ofangreindum framkvæmdum mun 

að mestu hafa verið lokið um mitt ár 

1880. Þá um sumarið auglýsti Spence 

Paterson ýmsan varning til sölu 

tengdum námugröftinum.“ 

 

Leitað var til forstöðumanns 

Minjasafns Hafnarfjarðar, Björn 

Péturssonar,  um mögulegar 

ljósmyndir af framangreindum 

húsum. Hann sendi meðfylgjandi 

mynd ásamt eftirfarandi svari:102 

 
„Bærinn fremst á myndinni ber nafnið Undirhamar, steinbær sem byggður var 

1867 og stóð þar sem nú er Suðurgata 21. Stóra húsið við hliðina á 

Undirhamri var kallað Klúbburinn. Þar var selt kaffi og veitingar. Litla húsið 

bak við Klúbbinn var kallað Surtla og var í eigu Brennisteinsfélagsins. Seinna 

var gamli barnaskólinn byggður á þessum stað. Húsið næst sjónum er Proppe-

bakaríið stofnað 1875. Þetta hús brann árið 1910. Þar við hliðina eru húsin 

sem nú hýsa Fjörukrána og standa þar sem kallað var á mölunum. Þau voru 

notuð sem verslunar- og geymsluhús og voru þegar þessi mynd er tekin að 

                                                 
100 Frank Ponzi. Ísland fyrir aldamót, harðindaárin 1882-1888, Reykjavík 1995, bls. 126-141. 
101 Sveinn Þórðarson. Auður úr iðrum jarðar, saga hitaveitna og jarðhitanýtingar á Íslandi, XII. bindi, Reykjavík 
1998, bls. 113-127. 
102 Munnleg heimild. 10. nóvember 2010. 
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71. Gata [801:22] í Seltúni. Horft til vesturs. Seltúnsgil og Seltúnsbarð framundan. 

öllum líkindum í eigu Þorsteinn Egilssonar. Úti á firðinum liggja nokkur þilskip. 

Þessi mynd er  tekin rétt fyrir aldamót en hvenær nákvæmlega er ekki vitað.” 

  

J. Wright, einn leiðangursmanna í Íslandsleiðangri Stanleys árið 1789, segir 

þetta um hverina í Krýsuvík:103  

 
„Við komum að hverunum kl. 7. Í fimm eða sex þeirra var dökkblár grautur 

mismunandi þykkur, og spýttu þeir honum upp í verulega hæð. Hinn stærsti 

þeirra er ein hin ljótasta og ægilegasta sjón, sem maður fær augum litið. Þetta 

er stór, ef til vill botnlaus ketill meira en 30 feta langur og 20 feta breiður, 

bókstaflega barmafullur af sjóðandi brennisteini, sem kastast upp í 10-12 feta 

hæð við suðuna. Auk þess hávaða, sem suðan veldur, heyrðist annað hljóð, sem 

virtist koma neðan úr jörðinni, líkast þungum fossnið. Það eykur á óhugnað 

þessa staðar, að geysilegir hvítir gufumekkir streyma sífellt fram og líkt og 

veltast yfir klettana sem liggja að baki og allir eru tættir í sundur. Eins og við 

hverina, sem við skoðuðum í gær, er hér gnótt af hreinum, kristölluðum 

brennisteini." 

 

 

 

                                                 
103 Íslandsleiðangur Stanleys 1789. Ferðabók, 1979. Steindór Steindórsson frá Hlöðum íslenskaði, Örn og 
Örlygur, 352 bls. - -Sveinn Þórðarson. Auður úr iðrum jarðar, saga hitaveitna og jarðhitanýtingar á Íslandi, XII. 
bindi, Reykjavík 1998, bls. 113-127. 
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72. Ketilsstígur [801:23] ofan Seltúnsgils. Horft til suðurs. 

 

73. Ketilsstígur á loftmynd. 

Ketilstígur sést greinilega frá 

bílastæðinu við hverasvæðið í 

Seltúni. Gata liggur þar upp 

Seltúnsbrekkuna og er merkt 

með skilti og stikuð. Þetta er 

seinni tíma gönguleið. Gamli 

Ketilstígurinn sést hins vegar í 

sneiðingi á um 30 m kafla 

[801:17] upp brekkuna og 

hverfur síðan. Annar 6.0 m kafli 

[801:23] sést síðan grópaður í 

móbergið ofarlega í Seltúnsgili 

skammt áður en komið er upp á 

brún (mynd 27). Þar eru leifar af 

vörðu [801:24]. Eftir það liggur 

gatan í stígnum yfir hálsinn 

framhjá norðurenda Arnarvatns, 

að vörðu [801:06] efst ofan við 

Ketilinn vestast í honum. Niður 

Ketilinn liggur gatan á ská niður 

hlíðina að svonefndum 

Ketilsstígssteini undir hálsinum. 

Stuttu áður en komið er niður 

sést gatan grópuð í 

móbergshelluna [801:05].104 

 

Ketilstígur er þekkt gönguleið enn 

í dag. Hann er erfiður yfirferðar 

vegna mikils bratta en útsýnið er 

samkvæmt þeim sem til þekkja 

stórfenglegt.105 

                                                 
104 Ólafur Þorvaldsson. Fornar slóðir milli Krýsuvíkur og Hafnarfjarðar, bls. 84-85. 
105 Jón Jónsson. Um heiðar og hraun, bls. 86. 
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74. Frá borframkvæmdum í Seltúni á 5. áratug 20. 
aldar. Myndin er úr Sögu Hafnarfjarðar eftir Sigurð 
Skúlason.  

75. Uppdráttur af tóftum [801:10], [801:11], 
[801:12], [801:13], [801:14] og [801:15] ofan við 
Blesaflöt. 

Eins og fornleifaskráningin ber með 

sér má enn sjá 30 minjar tengdar 

brennisteinsnámi í og við Seltún 

(24) og og Baðstofu (6) eins og 

tilgreint er hér að framan og sjá 

má í yfirlitinu um fornleifar. Af 

Seltúnsminjunum eru 8 á og ofan 

við svonefnda Blesaflöt norðan 

Kleifarvatns.  

Ekki var talin ástæða til að skrá 

einstakar námur eða námusvæði 

sérstaklega, bæði vegna þess að 

þar sjást nú engin eiginleg ummerki 

eftir vinnsluna, nema kannski far 

eftir trérennu [801:07] ofan og 

vestan við Seltúnsbarð.  

Borframkvæmdir vegna 

fyrirhugaðrar rafmagnsframleiðslu 

og síðar hitaveitu voru að staðaldri 

á Seltúnssvæðinu og í Baðstofu á 

árunum 1941-1947.106 Í Sögu 

Hafnarfjarðar (nýrri útgáfunni) segir 

frá borframkvæmdum fram til 

byrjun sjöunda áratugs 20. aldar.107 

Seltúnssvæðið er eitt fjölsóttasti 

ferðamannastaður landsins. Við það 

eru upplýsingaskilti er segja frá 

hverunum og jarðmyndunum, auk 

þess sem fólk er varað við hættum 

ef farið er út af tilbúnum stígum og 

pöllum. Stýring ferðamanna um 

svæðið er þokkaleg, enda fátt hægt 

að skemma nema traðka niður litskrúðugar leirbrekkur og – stalla, sem 

náttúran sér um að endurnýja jafnóðum. Af ósekju mætti gera sögu 

                                                 
106 Alþýðublaðið. fimmtudagur 20. sept. 1951, bls. 5 og  Alþýðublaðið - sunnudagur 8. september 1957, forsíða. 
107 Ásgeir Guðmundsson. Saga Hafnarfjarðar 1908-1983 II, 1983, bls. 35-54. 
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76. Ketilsstígur [801:23] í Seltúnsgili. Horft til 
norðurs. 

brennisteinsnámsins þarna betri skil. Tóftir í nálægð við námusvæðið og 

vitundin um staðsetningu námuhúsanna ætti að gera það áhugaverðara en 

ella. 

Á og ofan við Blesaflöt eru minjarnar milli Krýsuvíkurvegar að austan og 

malarnámu að vestan. Slóði liggur upp í námuna skammt norðan minjanna. 

Tilvist þeirra er einungis þekkt af fáum og því er ólíklegt að þeim verði hlíft ef 

framkvæmdir eða frekara malarnám verður hafið á svæðinu. Minjarnar þarna 

þyrfti því að merkja með einhverjum hætti. 

Við Baðstofu er engar upplýsingar að fá, enda heimtröðinni frá Krýsuvíkurvegi 

að bústjórnarhúsunum lokuð með læstu járnhliði. Ágangur gæti þó breyst 

þegar farið verður í ætlaðar borframkvæmdir í Hveradal. Miðað við stað-

setningu á fyrirhuguðu borstæði verður það sett a.m.k. yfir tóft merkt 

[802:02]. Ekki er ólíklegt að tóftirnar geti verið frá árinu 1753 er Skúli fógeti 

hóf þar námuvinnslu og setti upp hús. Minjarnar fjórar í dalnum þarf að merkja 

sérstaklega, en veruleg hætta er á að þeim verði raskað við framkvæmdirnar. 

Getið er götu norðan Kleifarvatns:108  

 
„Áður en við yfirgefum þessar slóðir að fullu, skulum við nú, þegar við hverfum 

frá Krýsuvík að þessu sinni, fara leið, sem við höfum ekki áður farið. Þessi leið er 

hin svonefnda Vatns- eða Dalaleið. Nú vill svo til, að nokkur kafli hins nýja vegar 

frá Hafnarfirði til Krýsuvíkur liggur með Kleifarvatni að vestan, svo að nú gefst 

fleiri mönnum kostur á að fara þessa leið en áður var. Þessi leið mun ekki hafa 

talizt til höfuðleiða milli Krýsuvíkur og Hafnarfjarðar, enda sjaldan farin, og þá 

helzt á vetrum. Þó tel ég hana ekki með öllu ómerkilega, og ber fleira til en eitt. 

Það er þá fyrst, að þessi leið er stytzta og beinasta lestaleiðin milli Krísuvíkur og 

Hafnarfjarðar. Hún er greiðasta og hægasta leiðin. Hún liggur í sérkennilegu og 

fögru umhverfi. Hún var nokkrum annmörkum háð, — og hún gat verið 

hættuleg.“ 

 

Framangreint gæti verið vísbending um að Borax-menn hafi nýtt sér að sigla 

með brennisteini um Kleifarvatn og selflutt hann síðan frá Blesaflöt til 

Hafnarfjarðar? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Ólafur Þorvaldsson. Árbók Hins íslenska fornleifafélags, árg 1945, bls. 91. 
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77. Kerlingarskarð framundan. Kerlingarhnúkur t.h. Horft til suðurs. 

 

78. Tóft [803:01] neðan Kerlingarskarðs. Horft til vesturs. 

9. Brennisteinsfjöll 

 

Námusvæðið í Brennisteinsfjöllum er í landi Krýsuvíkur. Það er suðaustan við 

svonefndan Námuhvamm er liggur suðaustan við Kistufell. Jón Hjaltalín 

landlæknir ferðaðist árið 1851 um landið til að rannsaka brennisteinsnámur. Í 

þeirri ferð frétti hann af hinum svokölluðu Brennisteinsfjöllum og fór þangað 

að leita að mögulegum 

brennisteinsnámum. Hann 

fann fjórar námur, þar af 

þrjár sem voru álitlegar. 

Árið 1858 keypti 

Englendingurinn J.W. 

Busby námurnar ásamt 

námum í Krýsuvík fyrir 

milligöngu Jóns. Stofnað 

var námuhlutafélag í Englandi og hafið brennisteinsnám.109  

Svæðinu er lýst í Örnefnaskrá Krýsuvíkur og segir þar að Námastígurinn liggi 

af Grindaskarðavegi, meðfram Draugahlíðum og niður í Námahvamm þar sem 

enn sjáist rúst 

Námamannaskálans og ummerki 

námugraftarins.110  

Í öðrum heimildum, sem gefið 

verður hér á eftir, er sagt að 

námumenn hafi farið um 

Kerlingarskarð. Hafa ber í huga 

að Grindaskarðsvegur liggur 

austar, þ.e. um Grindaskörð ofan 

við Stóra-Bolla (Konungsfell skv. 

herforingjakorti 1910). Sú leið 

hefur væntanlega verið valin ef 

farið var inn á námusvæðið austan og sunnan Draugahlíða [803:26], en hin 

leiðin, um Kerlingarskarð, ef farið var vestan Draugahlíða [803:08] og 

[803:09]. 

 

                                                 
109 Árni Óla. Á næstu grösum III. Um hraun og hálsa., bls. 352. 
110 Örnefnaskrá Krýsuvíkur. Gísli Sigurðsson, bls. 7-8. 
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79. Tóft [803:02] í Kerlingarskarði. Horft til austurs. 

80. Varða [803:06] efst í Kerlingarskarði. Horft til 
norðurs. 

 

Í Sögu Hafnarfjarðar eftir Sigurð Skúlason er saga brennisteinsvinnslu í 

Krýsuvík og Brennisteinsfjöllum rakin.111  

 
„Árið 1876 tók Thomas Georg Paterson, málaflutningsmaður frá Edinborg 

námurnar á leigu til 50 ára. Bróðir hans William Gilbert Spence Paterson varð 

forstjóri vinnslunnar og settist að í Hafnarfirði. Árið 1878 hófst flutningur á 

brennisteini frá Krýsuvík til Hafnarfjarðar. Fljótlega var farið að bera saman 

brennisteininn úr Brennisteinsfjöllum 

við þann úr Krýsuvík og virtist mun 

hagkvæmara að vinna þann úr 

Brennisteinsfjöllum. Samkvæmt 

rannsóknum var brennisteinninn þar 

töluvert hreinni og styttra að flytja 

hann til Hafnarfjarðar. Reyndar var 

erfiðara að komast að brenni-

steininum í Brennisteinsfjöllum því 

hann lá undir nærri metersþykku 

hraunlagi. Var efnt til vegabóta úr 

Hafnarfirði til Brennisteinsfjalla og 

áætlað að strengja vír frá fjallsbrún 

og niður á jafnsléttu til að sleppa við 

að flytja brennisteininn á hestum 

niður Kerlingarskarð. Vírinn sem 

fluttur var inn frá útlöndum reyndist 

hins vegar svo þungur að ómögulegt 

var að flytja hann upp á fjallið og 

varð ekkert úr þessum áformum. 

Fljótlega eftir það fór að draga úr 

umsvifum Brennisteinsfélagsins.“ 

 

Þau ár sem brennisteinsnám var í Brennisteinsfjöllum var því brennisteinninn 

fluttur með hestum til Hafnarfjarðar. Ferðin tók um 12–14 klst. og fengu þeir 

Hafnfirðingar og bændur í grennd sem áttu hesta 1 krónu á hvern hestburð.112 

Um þremur árum síðar var farið að 

sækja brennistein í Brennisteinsfjöll 

en þaðan var styttra að fara til 

Hafnarfjarðar en úr Krýsuvíkur-

námum. Í febrúar 1883 var auglýst 

eftir mönnum í námugröft frá því í 

apríllok eða byrjun maímánaðar. Frá 

námunum var brennisteinninn fluttur 

á hestum að skúr sem Spence 

Paterson lét reisa skammt neðan við 

Kerlingarskarð en þar var farið niður 

                                                 
111 Sigurður Skúlason. Saga Hafnarfjarðar III, 348-350. 
112 Sveinn Þórðarson. Auður úr iðrum jarðar, saga hitaveitna og jarðhitanýtingar á Íslandi, XII. bindi, Reykjavík 
1998, bls. 113-127. 
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81. Vatnsból [803:12] við götu [803:09]. Kistufell framundan. Horft 
til suðvesturs. Vatnsbólið er ekki minjar í þeim skilningi, en hefur 
haft þýðingu á lestarferðum námumanna við götuna [803:09]. 

af fjallinu. Þangað kom önnur lest úr Hafnarfirði og flutti baggana til baka 

sömu leið og hún hafði komið. Skúr þessi var eins konar afdrep fyrir lestar-

menn ef önnur hvor lestin var ókomin. Gerðar voru nokkrar vegabætur á 

leiðinni til Hafnarfjarðar og afráðið að koma upp vindubúnaði og leggja 

vírstrengi niður Kerlingarskarð til þess að koma brennisteininum niður á 

jafnsléttu sbr. framangreint.  

 

Árni Óla lýsir brennisteinssvæðinu í Brennisteinsfjöllum í Lesbók Morgun-

blaðsins 1946:113 

  
„Upp úr hrauninu í austurhlíð Brennisteinsfjalla, koma gufur sums staðar og litlir 

brennisteinsblettir eru utan í rönd þess. Á því hafa menn þóst vita að þarna væri 

brennisteinsnámur og hafa svo gefið fjöllunum nafn af því. Sumarið 1851 

ferðaðist Jón Hjaltalín landlæknir nokkuð hjer um land til að rannsaka 

brennisteinsnámur, þar á 

meðal námurnar í Krýsuvík. 

Frjetti hann þá um þessar 

námur uppi í Brennisteins-

fjöllum, og fór að spyrjast 

fyrir um það hvar þau væri, 

en svörin voru mjög sitt á 

hvað, sagði einn þetta annar 

hitt. Var það ekki fyr en að 

áliðnu sumri, að hann fann 

mann úr Selvogi, sem 

kvaðst þekkja fjöll þessi. 

Bauðst hann til að fylgja Jóni 

þangað, og lögðu þeir á stað 

í það ferðalag skömmu fyrir 

veturnætur. Fann Jón þarna 

fjórar námur og leist mjög 

vel á 3 þeirra. Þær eru í 

Krýsuvíkurlandi. Sjö árum 

seinna (1858) keypti 

Englendingur nokkur, J. W. 

Busbhy að nafni þessar 

námur og Krýsuvíkur-

námurnar fyrir milligöngu dr. Jóns Hjaltalíns. Eftir kaupbrjefinu máttu 

Englendingar taka allan brennistein í Herdísarvíkur og Krýsuvíkur landareignum 

svo og allar málmtegundir, er þar kynni að finnast, og ýmis önnur rjettindi voru 

þeim áskilin. Seljendur voru þeir síra Sig. B Sivertsen á Útskálum og Sveinn 

Eiríksson í Krýsuvík og var söluverðið 1400 dalir. Var nú stofnað námuhlutafjelag 

í Englandi og hafið brennisteinsnám. En fjelagið tapaði og gengu hlutabrjefin 

kaupum og sölum, og óvíst hvar þau eru nú niður komin. En í Brennisteinsfjöllum 

má enn sjá verksummerki eftir brennisteinsnámið. Á dálítilli grasflöt við læk eru 

rústir húsanna, sem Englendingar reistu og skammt þar fyrir sunnan eru 

námurnar. Hefir ekki verið neinn hægðarleikur að vinna þær, því að þær eru 

undir hrauninu. Hafa Englendingar brotið þar stórar skvompur í hraunið, urðu að 

brjóta um tveggja mannhæða þykkt blágrýtishraunið til þess að komast að 

brennisteininum, því að hann hefir sest í glufur og hraunholur niður undir jörð. 

Hitinn í gufuholunum þarna er talinn vera 26—78 gráður. Hefir gufan soðið og 
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 Árni Óla. Lesbók Morgunblaðsins, 28. tbl. 1946, Á næstu grösum III, Um hraun og hálsa, bls. 351-352. 
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82. Gata [803:09] vestan Draugahlíða áleiðis á námusvæðið í 
Brennisteinsfjöllum. Horft til suðvesturs. 

 

83. Námuhvammur og tóft [803:14] námuhúss fremst. 
Námagatan [803:15] sést liggja að námusvæðinu. 
Vesturásar framundan. Horft til suðurs.  

etið hraunið í sundur allavega og umbreytt því, svo að þar hafa myndast 

krystallar og marglitir steinar, sem gaman er að eiga. 

Leiðin frá Kaldárseli upp í Brennisteinsfjöll liggur um Kerlingarskarð, sem er rjett 

fyrir sunnan Grindaskarðaveginn." 

 

Árni Óla segir hér frá 

staðháttum á 

námusvæðinu í 

Brennisteinsfjöllum og 

nefnir námuhúsin í 

fleirtölu. Þá getur hann 

þess að leiðin í námurnar 

liggi um Kerlingarskarð 

„rétt fyrir sunnan 

Grindaskarðsveginn“. Í 

meðfylgjandi 

fornleifaskráningu var 

ekki talin ástæða til að 

skrá síðarnefndu götuna, en hún er enn greinileg norðan Grindaskarða og við 

hana eru nokkur vörðubrot. 

 

Ólafur Þorvaldsson skráði lýsingu á 

vinnuaðstæðum í Brennisteins-

fjöllum eftir manni sem þar vann. 

Sú lýsing er að vísu stutt en samt 

sem áður eru í henni 

fróðleiksmolar:114  

 

 
„Vel man ég einn þeirra, sem vann í 

þessum brennisteinsnámum, og ég 

spurði hann og spurði. Meðal annars 

sagði hann mér, að sjaldnast hefðu 

námumenn getað verið lengur niðri í 

námunum en fimm eða sex mínútur í 

einu sökum hitans. Þá hefði verið skipt um. Allir urðu að vera í tréskóm, 

klossum, allt annað soðnaði óðar". 

 

                                                 
114 Ólafur Þorvaldsson. Árbók Hins íslenska fornleifafélags, árg 1945, bls. 91. 
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84. Drykkjarsteinn (bollasteinn)  [803:04] efst í 
Kerlingarskarði. Horft til norðausturs. 

Undir Kerlingarskarði, undir vesturhlíð Tvíbolla, eru leifar af húsi. Þarna hefur 

að öllum líkindum verið timburhús og grjóthlaðið upp með göflunum. Timbrið 

er horfið, en hleðslurnar sjást enn. 

Neðst í hlíðinni er tóft [803:01] úr torfi og grjóti, 4.80x2.40 m. Hurð snýr mót 

vestri, undan hlíðinni. Þessi tóft gæti verið leifar af skjóli rjúpnaveiðimanna eru 

lágu þarna undir skörðunum fyrrum. 

Sjá má slíkar skammt norðar með 

hlíðinni, inni í svonefndum 

Kristjánsdölum. Þar hafa verið 

timburhús með upphleðslum 

utanvert og eiga þau að hafa verið 

afdrep veiðimanna (Ólafur 

Guðmundsson, fyrrum yfirlögreglu-

þjónn í Hafnarfirði, f: 29.05.1930 

(samtal júni 2005)). Þó er líklegra 

að þessi umrædda tóft hafi verið í 

tengslum við námuvinnsluna í Brennisteinsfjöllum, líklega geymsla. 

Staðsetning hennar er slík að hægt hefur verið að nálgast hana hvort sem 

farið var um Grindarskörð austar eða komið niður Kerlingarskarð og nálægar 

leiðir (milli Bollanna eða um þverdalinn undir Kerlingahnúkum). Þá er ekki 

ólíklegt að staðsetningin hafi verið metin útfrá fyrirhugaðri kláfalagningu efst 

úr Kerlingarskarði niður á jafnsléttuna, en til þess að það hefði verið hægt 

hefur þurft að leggja taugina niður að hól í hlíðinni ofan við tóftina því annars 

hefði öxl ofar úr hlíðinni stöðvað kláfinn. Hafa ber í huga að framangreint eru 

einungis hugleiðingar en ekki byggt á skráðum eða staðfestum heimildum. 

Leifar af öðru húsi [803:02] eru ofarlega í austanverðu Kerlingarskarði, 

sennilega geymsla. 

Í Námuhvammi er allgreinileg tóft [803:14], nálægt læk sem kemur þar niður 

úr hlíðinni. Bálkar eru með langhliðum og inngangur á suðurgafli. Leifar af 

pottjárnsofni er í einu horni tóftarinnar. Hann var ekki skráður sérstaklega. 

Framan við hvamminn og neðan hverasvæðisins eru námurnar [803:16]. 

Greinilegt er hvernig grafið hefur verið inn í hlíðina til að elta brennisteininn og 

uppkastinu komið fyrir neðan þeirra. Í námunum eru leifar af húsi eða 

hússtæði [803:17], hleðslur [803:23] og múrsteinar [803:19] úr ofni 

[803:18].  
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85. Ofninn [803:18] í brennisteinsnámunum í Brennisteinsfjöllum. 

Ummerkin á námusvæðinu í Brennisteinsfjöllum ber með sér að þar hafi verið 

gengið til verka af stórhug, en í skamman tíma. Vinnslusvæðið er tiltölulega 

afmarkað og lítið. Þar eru allar minjarnar utan hússins [803:14] í 

Námuhvammi. Hraunið hefur verið brotið upp í kringum brennisteinskjarna á 

nokkrum stöðum. Norðar og ofar í hlíðinni er lítið hverasvæði, en engin 

ummerki um vinnsluna var að finna þar.  
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86. Drykkjarsteinn (bollasteinn) [803:05] 
efst í Kerlingarskarði. Horft til norðurs. 

Kerlingarskarð 
 
Árni Óla fjallaði m.a. um Brennisteinsfjöll í skrifum sínum:115 

 
„Frá Kaldárseli er hæfileg gönguför upp í 

Brennisteinsfjöll. Er það aflangur fjallahryggur 

uppi á Lönguhlíð. Í austurhlíð þeirra eru 

óteljandi gígar og standa mjög þjett, og frá 

þeim hafa hraunfossar steypst niður hlíðina. 

Breiða hraunin síðan úr sjer yfir mikla sljettu, 

sem er þar á milli og Bláfjalla og Heiðarinnar 

há, en sljettu þessari hallar suður að brúnum 

fyrir ofan Stakkavík í Selvogi og Herdísarvík...“ 

 

Ólafur Þorvaldsson lýsir götunni um 

Kerlingarskarð:116 

„Upp fjallið liggur vegurinn í krókum og 

sneiðingum, unz upp er komið á 

Kerlingarskarð. Allbratt er upp að fara, einkum 

neðst og efst. Þegar komið er undir efstu 

brekkuna, er dalverpi litið í fjallið norðan götu. 

Þar sést enn kofarúst, leifar af skýli, sem 

byggt var í tíð brennisteinsvinnslunnar í 

Brennisteinsfjöllum, og var „sæluhús" þeirra, 

sem fluttu brennisteininn á hestum til 

Hafnarfjarðar. Vegur sá, sem nú um langt árabil hefur verið farinn þarna yfir 

fjallið, liggur um Kerlingarskarð. Annar slóði er nokkru norðar og var nefndur 

Grindaskarðavegur. Fyrir löngu mun vera hætt að fara þann veg nema helzt 

lausgangandi menn að vetri til, ef harðfenni var mikið í brún Kerlingarskarðs, því 

að þar eru hærri og skarpari brúnir en á nyrðri slóðinni.... 

Tvær vörður eru þar við götuna, og skiptast þar leiðir, liggur austasta leiðin til 

Selvogs, miðleiðin til Stakkavíkur og Herdísarvíkur, en sú þriðja, sem nú er 

sjaldan farin, liggur til Brennisteinsfjalla, suður með Draugahlíð. Var það leið 

þeirra manna, sem brennisteinsnám stunduðu í Brennisteinsfjöllum, þegar þeir 

fóru um helgar til Hafnarfjarðar, því að flestir af þeim áttu þar heima, en mest 

var þessi leið farin af þeim, sem fluttu brennisteininn til Hafnarfjarðar, og var 

hann fluttur á klökkum. Hafnfirðingum, sem hesta áttu, svo og bændum þar í 

grennd, var að einhverju leyti gefinn kostur á þessum flutningum, og skyldu þeir 

fá eina krónu á hestburðinn í flutningsgjald. Ferðin mun hafa tekið 12—14 klst. 

Eitthvað mun þessu hafa verið sinnt, þrátt fyrir þetta lága gjald, sem að lokum 

reyndist samt félaginu ofvaxið. Þetta var á síðari hluta nítjándu aldar.“ 

 

Konráð Bjarnason 1993 lýsir Suðurfararveginum milli Selvogs og 

Hafnarfjarðar:117 

 
„Vestan við apalhrauntunguna lá vegurinn upp á Kerlingarskarð í allsnörpum 

halla, vel ruddur á tímum lestarferðanna sem og vegurinn yfir nefnda 

hrauntungu. Þá verður að taka fram að girðing sú sem títt er nefnd í nútíma var 

enn þekkt á tímum lestarferðanna því hún var uppsett vegna mæðiveikivarna á 

stríðsáratugnum. Þá verður að minnast þess að hér skárust saman í sömu 

                                                 
115 Árni Óla. Lesbók Morgunblaðsins, 28. tbl. 1946, Á næstu grösum III, Um hraun og hálsa, bls. 351-352. 
116 Árbók Hins íslenska fornleifafélags, 01.01.1943, bls. 98-100. 
117 Kornráð Bjarnason. Suðurfararvegur, Selvogi 1993. 
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87. Götur nálægt námusvæðinu í Brennisteinsfjöllum. 
Námugötur eru rauðar og Selvogsgata (Grindaskarðsvegur) 
er blár. 

uppgöngu á Kerlingarskarð, Eystri leið eftir Katlahrauni og Vestri leið upp Sels-

stíg frá Herdísarvík og Stakkavík. En rétt áður en við beygðum upp á Skarðið 

blöstu við á vinstri hönd Draugahlíð og framhjá þeim í vestur sér til Eldborgar. 

En nær nefndri hlíð er að finna leifar af brennisteinsvinnslu Breta á púðurskots- 

og hernaðarárum þeirra. 

Þegar lest okkar er komin á norðurbrún Grindarskarða rétt ofan við Kerlingar-

skarð blasir við augum víð og fögur sýn allt til þéttbýliskjarna á strönd hins 

fagurbláa Faxaflóa og til Akrafjalls og Esju í norðri, nær okkur Helgafell og 

Húsfell... 

Fyrir niðurgöngu Kerlingarskarðs er litið eftir klyfburði á hestum og gjarðir enn 

hertar. Við niðurgöngu var sýnt að gatan var vel valin í sveigum og nú vel rudd 

og vel tókst hinum vönu burðarhestum að spyrna framfótum sínum til móts við 

aðstæður.  Lestinni farnaðist því vel niður aðalbrattann." 

 
Í grein Ólafs Þorvaldssonar í Árbók fornleifafélagsins 1943-48 er leiðinni að 

námunum lýst nánar, hann lýsir í greininni leiðinni alla leið frá Hafnarfirði en 

úrdrátturinn hér að neðan miðast við að ferðin hefjist við Bláfjallaveg:118 

 
„Upp fjallið liggur vegurinn í 

krókum og sneiðingum, unz upp 

er komið á Kerlingarskarð. 

Allbratt er upp að fara, einkum 

neðst og efst. Þegar komið er 

undir efstu brekkuna, er dalverpi 

lítið í fjallið norðan götu. Þar sést 

enn kofarúst, leifar af skýli, sem 

byggt var í tíð brennisteins-

vinnslunnar í Brennisteinsfjöllum, 

og var “sæluhús” þeirra, sem 

fluttu brennisteininn á hestum til 

Hafnarfjarðar. Vegur sá, sem nú 

um langt árabil hefur verið farinn 

þarna yfir fjallið, liggur um 

Kerlingarskarð. Annar slóði er 

nokkru norðar og var nefndur 

Grindaskarðavegur. Fyrir löngu 

mun vera hætt að fara þann veg 

nema helzt lausgangandi menn 

að vetri til, ef harðfenni er mikið í 

brún Kerlingarskarðs, því að þar 

eru hærri og skarpari brúnir en á 

nyrðri slóðinni.  

Þegar komið er austur af 

fjallshryggnum, er komið að afarstórri hraunbreiðu. Tvær vörður eru þar við 

götuna, og skiptast þar leiðir, liggur austasta leiðin til Selvogs, miðleiðin til 

Stakkavíkur og Herdísarvíkur, en sú þriðja, sem nú er sjaldan farin liggur til 

Brennisteinsfjalla, suður með Draugahlíð.“  

 

Ólafur Þorvaldsson segir í Árbók Hins íslenska fornleifafélags eftirfarandi um 

brennisteinsnámið í Fjöllunum:119  

                                                 
118 Ólafur Þorvaldsson. Fornar slóðir milli Krýsuvíkur og Hafnarfjarðar, bls. 85. 
119 Ólafur Þorvaldsson. Árbók fornleifafélagsins 1943-48, Grindaskarðsvegur (Selvogsleið), bls. 98-99. 
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88. Tóft [803:02] í Kerlingarskarði. Horft til suðurs. Kerlingarhnúkur (-ar) fjær. 

„Austur af Stórkonugjá skammt fyrir norðan veginn er Kóngsfell. Þar koma 

saman lönd Gullbringusýslu og Árnessýslu. Þegar komið er austur af fjalls-

hryggnum er komið að afarstórri hraunbreiðu. Tvær vörður eru þar við götuna 

og skiptast þar leiðir, liggur austasta leið til Selvogs, miðleiðin til Stakkavíkur og 

Herdísarvíkur, ens ú þriðja, sem nú er sjaldan farin, liggur til Brennisteinsfjalla 

suður með Draugahlíð. Var það leið þeirra manna sem brennisteinsnám 

stunduðu í Brennisteinsfjöllum þegar þeir fóru um helgar til Hafnarfjarðar, því að 

flestir af þeim áttu þar heima, en mest var þessi leið farin af þeim sem fluttu 

brennisteininn til Hafnarfjarðar, og var hann fluttur á klökkum. Hafnfirðingum, 

sem hesta áttu, svo og bændum þar í grennd, var að einhverju leyti gefinn 

kostur á þessum flutningum og skyldu þeir fá eina krónu á hestburðinn í 

flutningsgjald. Ferðin mun hafa tekið 12-14 klst. Eitthvað mun þessu hafa verið 

sinnt, þrátt fyrir þetta lága gjald, sem að lokum reyndist samfélaginu ofvaxið. 

Þetta var á síðari hluta nítjándu aldar." 
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89. Tóft [801:15] við Blesaflöt. Horft til suðurs. 

 

90. Hússtæði [801:16] og gata [801:17] á Blesaflöt. Horft til 
norðurs. 

11. Lokaorð 

Getið hefur verið heimilda um brennistein og brennisteinsvinnslu í Krýsuvíkur-

námum; Seltúni og Baðstofu, og í Brennisteinsfjöllum. Þá hefur verið lýst 

helstu leiðum að námusvæðunum og sýnilegum minjum. 

Tvennt er það sem tengist 

sýnilegum minjum sem ekki hefur 

áður verið sett í samhengi við 

brennisteinsnám í Krýsuvík. Það er 

annars vegar minjar ofan við 

svonefnda Blesaflöt norðan 

Kleifarvatns (milli Vatnshlíðar-

horns og Sveifluhálsar) og hins 

vegar tvær tóftir úr torfi og grjóti 

skammt norðaustan við 

námuvinnslusvæðið við Seltún. Minjanna er hvorki getið í fornleifaskráningum 

né örnefnalýsingum fyrir Krýsuvík. Þá er þriggja tófta sunnan við Baðstofu ekki 

heldur getið í fornleifaskráningum en sagt er frá þeim í lýsingum ferðamanna. 

Miklar líkur eru á að þar sé um 

að ræða kofa þá sem t.d. Ole 

Henchel lýsir í ritgerð sinni 

1775.120 Framangreindar 

minjar við Baðstofu eru 

sennilega frá 16. öld og 

minjarnar við Seltún frá 

svipuðum tíma. Aðrar minjar 

við Seltún og ofan við Blesaflöt 

eru sennilega 19. öld. Óvíst er 

um aldur „selsminja” neðan 

við Seltún, en ætla má að þær 

geti jafnvel verið eldri en frá 16. öld. 

Þá kemur fram í heimildum að brennisteinsvinnsla í Brennisteinsfjöllum væri 

undir það síðasta eftirsóknaverðari en í Krýsuvík vegna þess að “um styttri 

vegarlengd” væri að ræða.121 Að fenginni reynslu, eftir að hafa farið 

                                                 
120

 Ólafur Olavius. Ferðabók, landshagir í norðvestur-, norður- og norðaustursýslum Íslands 1775-1777, ásamt 

ritgerðum Ole Henckels um brennistein og brennisteinsnám og Christian Zieners um surtarbrand, II. bindi, 
Reykjavík 1965, bls. 261-274. 
121

 Sigurður Skúlason. Saga Hafnarfjarðar III, 348-350. 
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91. Frá námusvæðunum í Krýsuvík. Horft til suðurs. 

fótgangandi frá Hafnarfirði á báða staðina og til baka, virtist samt sem áður 

styttra til Krýsuvíkur. Þegar vegarlengdirnar voru mældar kom hins vegar í ljós 

að rúmir 29 km voru til Krýsuvíkur eftir Undirhlíðavegi og um Ketilsstíg að 

Seltúnsnámunum, en rúmir 22 km voru í Breinnisteinsfjallanámur um Selvogs-

götu, Grindarskörð og 

suður með Draugahlíðum í 

Námuhvamm. 

Í fyrstu unnu Krýsuvíkur-

bændur sjálfir brennistein 

úr námunum, en Dana-

konungur tók þær yfir á 

16. öld. Bændur unnu fyrst 

um sinn eftir sem áður 

sjálfir brennisteininn og 

seldu konungshollum 

aðilum, en fljótlega komst 

námuvinnlan í hendur einstaklinga og síðar erlendra félaga. 

Skipuleg vinnsla brennisteins í Krýsuvík stóð því yfir í hartnær tvær aldir áður 

en tók að halla undan fæti. Framangreind hús voru reist og undir lokin voru 

þar reist fyrstu bárujárnshús á Íslandi. Enn þann dag í dag má sjá leifar þessa 

síðskeiðs námuvinnslunnar, en fáir veita þeim athygli. Vegna þess hversu 

námusvæðinu í Krýsuvík hefur verið raskað, enda í alfaraleið og vinsæll 

ferðamannastaður, er námusvæðið í Brennisteinsfjöllum þeim mun mikil-

vægara til rannsókna og varðveislu sem eina óraskaða brennisteinsnáman á 

Suðurlandi og jafnvel best varðveitta náman á landinu öllu. 

Brennisteinsnámurnar í Brennisteinsfjöllum hafa verið nær algerlega óhreyfðar 

síðan þær voru í notkun seint á 19. öld (1883-1885). Ástæðan fyrir góðri 

varðveislu er hversu óaðgengilegar þær eru og utan alfaraleiða. Eina 

smávægilega raskið á svæðinu er af mannavöldum síðusta áratuginn. Á 

heildina litið er svæðið þrátt fyrir það vel varðveitt sýnishorn af ákveðinni 

verkmenningu sem stunduð var í afar takmarkaðan tíma. Svæðið er vel 

afmarkað og því auðvelt að varðveita það sem heild. 
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