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Núpsstaður er austasti bær í Skaftárhreppi og sá staður í Fljótshverfi sem 
næst liggur Skeiðarársandi. Jörðin er landmikil, nær frá Vatnajökli og niður 
að sjó. Innan marka hennar eru þjóðkunnar náttúruperlur á borð við 
Lómagnúp, Grænalón og Núpsstaðarskóga. Núpsstaður var ætíð í 
alfaraleið milli landshluta en komst í fjölfarna þjóðbraut með opnun 
vegarins um Skeiðarársand árið 1974. Munnmæli eru um að bærinn hafi í 
öndverðu og fram á 14. öld staðið austan við Lómagnúp á Selflötum, en 
verið fluttur á núverandi stað vegna náttúrhamfara.1 Bærinn stendur nú í 
sléttu aflíðandi túni sem hallar til suðurs en að baki honum gnæfir bratt, 
hömrum girt fjall. Frá bæjarhlaðinu er stórbrotin sýn að Lómagnúpi og 
austur á Skeiðarársand. Núpsstaður er nú í eyði en samfelld búseta var á 
staðnum fram til ársins 2010. Bærinn var í ábúð sömu ættar frá því um 
1730. Frá Núpsstað var veitt fylgd yfir jökulvötnin miklu á Skeiðarársandi 
á tímum hestaferða. Heimildir eru um kirkju á Núpsstað allt frá árinu 1200. 
Við bæinn stendur torfhlaðið bænhús af fornri gerð. Bænhúsið á Núpsstað 
er minnst þeirra torfkirkna sem varðveist hafa hér á landi og var fyrsta 
torfhúsið sem tekið var á fornleifaskrá árið 1931.

Á Núpsstað er ein heillegasta þyrping bæjarhúsa frá seinni hluta 19. aldar 
sem varðveist hefur hér á landi, alls fimmtán uppistandandi útihús úr torfi 
og grjóti auk bænhúss, íbúðarhúss úr timbri og rústa af fjórum útihúsum. 
Bæjarhúsin ásamt tröðum, hlöðnum túngörðum og öðrum búsetuminjum 
fyrri tíðar mynda einstæða og lítt snortna minjaheild. Gildi staðarins felst 
ekki síst í samspili menningarminja og stórbrotins landslags, í innbyrðis 
afstöðu húsanna og mögnuðum andstæðum hinna lágreistu torfbygginga 
og hrikalegra klettanna sem gnæfa yfir bænum.

Við tröðina heim að Núpsstað standa tvö stakstæð hesthús (bílskúr, áður 
Syðstahesthús og Flatasteinshesthús) ásamt rústum af öðrum tveimur 
hesthúsum (Stórahesthús og Efstahesthús). Önnur bæjarhús eru í tveimur 
samsíða röðum. Neðri (syðri) húsaröðin snýr stöfnum að bæjarhlaði. A- 
Syðst eru tvær skemmur, þá smiðja, fjós og loks íbúðarhús. Í efri (nyrðri) 
húsaröðinni eru þrjár uppistandandi hlöður og rústir hinnar fjórðu, auk 
dæluhúss (rafstöðvar) og geitakofa. Í túninu austan við bæjartorfuna eru 
tvö lambhús (Eystra- og Vestralambhús). Veggir útihúsanna eru tvíhlaðnir
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1 Gísli Gestsson (1969), bls. 42.
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úr grjóti með moldarfyllingu í miðju. Utanvert eru veggirnir grasi grónir 
með sniddu milli steina. Gaflveggir eru ýmist úr timbri eða bárujárni. 
Uppbygging þaks og grindar er breytileg milli húsa, ýmist eru hellur eða 
bárujárn undir torfþekjunni. Útihúsin á Núpsstað hafa sérstakt gildi sem 
heimild um verklag ábúenda við byggingu og viðhald torfhúsa án þess að 
lærðir hleðslumenn kæmu þar við sögu. Til er nánari lýsing á uppbyggingu 
einstakra útihúsa í greinargerð Guðmundar L. Hafsteinssonar arkitekts frá 
28. júní 2006.

Fyrir enda hlaðs og heimreiðar á Núpsstað stendur bænhúsið. Umhverfis 
það er garður hlaðinn út torfi og grjóti. Bænhúsið á Núpsstað er fyrsta 
torfhúsið sem tekið var á fornleifaskrá árið 1931. Það var mælt upp árið 
1939 af Albert Nilsson Eskeröd, hreinteiknað 1949 af Edvard Ole. Árið 
1958 hófst vinna við endurbyggingu bænhússins undir handleiðslu Gísla 
Gestssonar. Það hafði þá um skeið verið notað sem skemma. Innrétting 
þess var endurgerð eins og líklegt var talið að verið hafi á meðan að það 
var notað til helgihalds. Þeim Gísla og Kristjáni Eldjárn kom saman um að 
„reyna að fá því nokkru eldri, kirkjulegan svip án þess þó að breyta því 
neitt að ráði með nýsmíði.“2. Bænhúsið var endurvígt við messu 3. 
september 1961 að loknum viðgerðum.3 Deildar meiningar eru um aldur 
bænhússins. Kirkja sem verið hafði á Núpsstað frá því á miðöldum var 
aflögð með konungsbréfi 17. maí 1765. Kirkjuhúsið, sem að líkindum var 
frá 1657, stóð áfram með hluta af gripum sínum og var áfram nýtt til 
messuhalds. Frá 1765 og fram undir 1800 var kirkjan raunverulega 
bænhús. Alla 19. öld og fram að endurgerð árið 1958 var húsið nýtt sem 
skemma, en þó notað sem bænhús þá sjaldan að jarðað var. Vitað er að 
bænhúsið stóð óbreytt frá 1880 fram til 1958.4 Gísli Gestsson færir rök 
fyrir því að bænhúsið sé að stofni til sama kirkja og smíðuð var úr nýjum 
viði árið 1657.5 Í óprentaðri ritgerð leiðir Hörður Ágústsson rök að því að 
bænhúsið geti ekki verið eldra en frá miðri 19. öld (um 1855) þar sem það 
sé byggt af bindingsverki en ekki stafverki.6 Undir það tekur Guðmundur 
L. Hafsteinsson arkitekt í umfjöllun um byggingarsögu og byggingarlist 
bænhússins í Kirkjum Íslands, 23. bindi.7

2 Gísli Gestsson (1961), bls. 77.
3 Hjörleifur Stefánsson (2013), bls. 238.
4 Gísli Gestsson (1961), bls. 68-72.
5 Gísli Gestsson (1961), bls. 75.
6 Hörður Ágústsson (2000), bls. 85.
7 Guðmundur L. Hafsteinsson (2014), bls. 63.

4



Á síðasta hluta 19. aldar var íbúðarhúsið á Núpsstað reisulegur torfbær af 
sunnlenskri gerð með burstum fram að hlaði. Austustu og elstu húsin: 
skáli, búr og Litlahús, sem sneru langhlið að hlaðinu voru rifin um 1890. 
Til eru tvær ljósmyndir af gamla Núpsstaðarbænum teknar árið 1904. Árið 
1905 viku stofa, gestakamers, bæjardyr og búr fyrir nýju timburhúsi með

Núpsstaður. Íbúðarhúsið eftir endurbyggingu 1905. Póstkort, myndhluti.
Þjóðminjasafn Íslands Pk 1505 / Sarpur.

Íbúðarhúsið eftir stækkun og hækkun 1929. Ljósm. Þór E. Magnússon.
Þjóðminjasafn Íslands ÞM 7461 / Sarpur.
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tveimur burstum fram á hlað. Árið 1929 var timburhúsið stækkað, 
burstirnar teknar af og húsið hækkað. Nýtt ris var sett á húsið með mæni 
samsíða hlaði og þvert á önnur bæjarhús8. Húsið stendur enn og er 
núverandi íbúðarhús. Það hefur varðveist að mestu óbreytt að ytra borði 
ef gluggar eru frátaldir. Húsið er varðveitt með öllum innanstokksmunum 
seinustu ábúenda. Það er illa farið og þarfast mikils viðhalds. Ekki er til 
uppmæling af húsinu.

SEINNI TÍMA UPPMÆLINGAR, HEIMILDIR OG ÚTTEKTIR

Endurgerð bænhússins á Núpsstað lauk árið 1960 og var húsið tekið aftur á 
fornleifaskrá árið eftir. Ítarleg lýsing Gísla Gestssonar á bænhúsinu og 
endurgerð þess birtist í Árbók Fornleifafélagsins 1961. Árið 1969 birtist í 
sama riti grein Gísla Gestssonar um rannsóknir hans á Núpsstað, mat á 
ástandi og varðveislugildi einstakra húsa, tillögur um endurgerð og viðhald. 
Umfangmikil viðgerð fór fram á bænhúsinu árið 1992 sem þá var illa farið af 
fúa. Yfirumsjón með verkinu hafði Hjörleifur Stefánsson arkitekt. Haustið 
2002 voru bæjarhúsin á Núpsstað mæld og teiknuð í mkv. 1:500 og 1:1000 
og grunnur lagður að frekari mælingum einstakra húsa. Verkið var unnið af 
ARGOS ehf., arkitektastofu Grétars og Stefáns fyrir Kirkjubæjarstofu og 
Húsafriðunarnefnd sem hluti af heildarúttekt á Núpsstað. Í ágúst 2006 var 
lokið við uppmælingu allra bæjarhúsa að undanskildu íbúðarhúsi. Verkið 
unnu arkitektarnir Elias Andersen og Elisabet Bernsveden fyrir ARGOS.

Árið 2006 var Þjóðminjasafni falið að vinna að yfirgripsmiklum viðgerðum 
á bæjarhúsum á Núpsstað eftir að Alþingi veitti 60 milljónum króna til 
verkefnisins. Nauðsynlegum framkvæmdum var hins vegar ekki lokið þegar 
fjárveitingin var uppurin árið 2008. Íbúðarhúsið var óviðgert ásamt fjósi, 
þak vantaði á heygarð og þil á hlóðaeldhúsi þarfnaðist endurnýjunar við. Þá 
eru hlaða og fjárhús í Hvömmum, nokkru vestan við bæinn, óviðgerð sem og 
fjárhús og hlaða í Selhólum austur undir Lómagnúp. Árið 2006 voru 
húsafriðunarnefnd kynnt drög að leiðbeiningum Þjóðminjasafns í tengslum 
við viðhald húsa á Núpsstað. Vinnuhópur um varðveislu staðarins var 
myndaður í kjölfar fundar þann 5. apríl 2006. Í honum voru: Anna Lísa 
Rúnarsdóttir, Guðmundur L. Hafsteinsson, Magnús Skúlason, Jon Brænne og 
Nathalie Jacueminet.

Þann 23. maí 2010 lést seinasti ábúandi á Núpsstað, Filippus Hannesson 
bóndi, 100 ára að aldri. Hann hafði tekið við bænum ásamt Eyjólfi bróður 

8 Hjörleifur Stefánsson (2013), bls. 230.
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sínum af föður þeirra látnum árið 1968. 28. desember 2010 voru staðfest 
eigendaskipti á Núpsstað. Núverandi eigandi jarðarinnar er Hannes Jónsson 
ferðaþjónustubóndi á Hvoli í Fljótshverfi.

Á fundi húsafriðunarnefndar 8. ágúst 2012 var lögð fram beiðni 
þjóðminjavarðar um að Húsafriðunarnefnd beiti sér fyrir friðun Núpsstaðar 
ásamt tilheyrandi menningarlandslagi. Í rökstuðningi með erindinu kom 
m.a. fram að Núpsstaður væri einn þeirra torfbæja sem eru á lista yfir 
torfhús sem eru á hinni íslensku yfirlitsskrá í tengslum við heimsminjaskrá 
UNESCO. Til að tryggja varðveislu húsa, mannvistarleifa og menningar- 
landslags Núpsstaðar var lagt til að friðun tæki til heimatúns alls innan 
túngarða og girðinga ásamt öllum húsum, mannvirkjum og mannvistar- 
leifum sem þar eru. Að auki taki friðun til hlöðu og fjárhúss í Hvömmum 
ásamt 20 m helgunarsvæði út frá veggjum og til hlöðu og fjárhúsa í Selhólum 
ásamt 20 m helgunarsvæði út frá veggjum.

Þann 1. janúar 2013 tóku gildi ný lög um menningarminjar nr. 80/2012 þar 
sem öll mannvirki sem eru 100 ára og eldri urðu sjálfkrafa friðuð, þar með 
talið öll bæjarhúsin á Núpsstað. Við gildistöku laganna tók Minjastofnun 
Íslands við verkefnum Fornleifaverndar ríkisins og húsafriðunarnefndar. 
Friðlýsing staðarins á grundvelli 18. gr. laga um menningarminjar nr. 
80/2012 hefur verið rædd en formleg tillaga ekki lögð fram. Árið 2010 sá 
eigandi Núpsstaðar sig knúinn til að loka fyrir aðgengi ferðamanna að 
staðnum þar sem ekki fékkst fé til að tryggja vörslu minja og móttöku gesta.

SÉRSTAÐA OG MENNINGARSÖGULEGT GILDI - SAMANTEKT

Á Núpsstað er ein heillegasta þyrping bæjarhúsa frá seinni hluta 19. aldar 
sem varðveist hefur hér á landi, alls fimmtán uppistandandi útihús úr torfi 
og grjóti auk bænhúss, íbúðarhúss úr timbri og rústa af fjórum útihúsum. 
Bæjarhúsin ásamt tröðum, hlöðnum túngörðum og öðrum búsetuminjum 
fyrri tíðar mynda einstæða og lítt snortna minjaheild. Gildi staðarins felst 
ekki síst í samspili menningarminja og stórbrotins landslags, andstæðum 
lágreistra torfbygginga og hrikalegra klettanna sem gnæfa yfir bænum. 
Bæjartorfan á Núpsstað er einn þeirra staða sem efst eru á lista yfir torfhús 
á hinni íslensku yfirlitsskrá í tengslum við heimsminjaskrá UNESCO.

Núpsstaður hefur sérstöðu meðal íslenskra torfbæjarþyrpinga vegna 
fjölda og upprunagildis þeirra húsa sem varðveist hafa. Þá er Núpsstaður 
eini staðurinn á landinu þar sem bæði bæjarhús og kirkja úr torfi standa 
enn á sínum upprunastað. Bænhúsið á Núpsstað er minnst íslenskra 
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torfkirkna og hefur einstakt gildi frá sjónarhóli byggingarlistar. „Bænhúsið 
á Núpsstað er minnst þeirra torfkirkna sem varðveist hafa frá gamalli tíð 
en óvíða hefur með einföldum miðlum og efnistökum góðrar 
byggingarlistar verið skapað áhrifameira guðshús hérlendis.“9

FRAMTÍÐ STAÐARINS

Undanfarinn áratug hafa engir opinberir fjármunir runnið til viðhalds 
húsa á Núpsstað og við blasir að hluti þeirra mun eyðileggjast á næstu 
árum verði ekkert að gert. Allur húsakostur á bænum er fornfálegur og 
ekki í nothæfu ástandi til íbúðar eða búreksturs. Ef takast á að bjarga 
Núpsstað frá áframhaldandi hnignun og eyðileggingu þarf að finna 
staðnum hlutverk sem tryggt getur viðhald og varðveislu hans um ókomna 
tíð. Í því sambandi er nærtækast að líta til menningartengdrar ferða- 
þjónustu. Bæjartorfan á Núpsstað er utan sjónmáls frá öðrum bæjum í 
Fljótshverfi en blasir jafnframt við frá fjölfarinni ferðamannaleið um 
þjóðveg 1. Staðurinn er víða kynntur í máli og myndum í leiðsöguritum, 
bæklingum og á vefsíðum enda þótt hann hafi ekki verið opinn til skoðunar 
síðan 2010. Á Núpsstað er einstakt tækifæri til þess að byggja upp 
eftirsóknarverðan viðkomustað þar sem saman fer áhrifamikil upplifun af 
stórbrotinni náttúru og upprunalegum minjum um búskaparhætti og 
lífsbaráttu fyrri tíðar. Slíkt framtak myndi jafnframt efla atvinnulíf og 
samfélag í byggðarlagi sem á mjög undir högg að sækja. Ljóst er að slík 
uppbygging mun kosta mikið fé og verður ekki framkvæmd án verulegs 
opinbers stuðnings.

Það er sameiginleg niðurstaða Minjastofnunar og eiganda staðarins að föst 
búseta á jörðinni sé forsenda þess að hægt sé að tryggja öryggi minjanna 
og byggja upp rekstur þeim tengdan. Ný þjónustuaðstaða þarf að vera í 
nægilegri fjarlægð frá gömlu bæjartorfunni til að heildarmynd hennar 
haldist óröskuð. Engu að síður þurfa ný íbúðar- og þjónustuhús að vera í 
sjóntengslum við minjastaðinn og honum tengd með greiðum göngu- og 
flutningsleiðum. Vettvangsskoðun leiðir í ljós að á sérskráðri spildu 
(Núpsstaður 2) vestan við gömlu bæjartorfuna eru góðar aðstæður til 
nýrrar uppbyggingar án þess að það hafi teljandi áhrif á ásýnd staðarins. 
Heppileg staðsetning fyrir íbúðarhús staðarhaldara er undir brekkurótum 
þaðan sem vel sér heim að gömlu bæjartorfunni. Móttöku- og þjónustuhús 
er unnt að staðsetja nær þjóðveginum undir og meðfram stalli sem þar er 
í landinu. Vanda þarf sérstaklega til hönnunar nýbygginga svo að þær falli 

9 Guðmundur L. Hafsteinsson (2014), bls. 64.
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sem best að umhverfinu. Gera þarf ráð fyrir að uppbyggingu aðstöðu og 
þjónustu í tengslum við minjastaðinn megi framkvæma í áföngum.

Endurbygging og viðhald gömlu bæjarhúsanna er langtímaverkefni sem 
vinna má í skrefum líkt og gert hefur verið á Tyrfingsstöðum í Skagafirði á 
vegum Fornverkaskólans. Til eru vandaðar uppmælingar af flestöllum 
bæjarhúsum á Núpsstað að íbúðarhúsinu undanskildu. Einnig eru til 
byggingarlýsingar og vinnuleiðbeiningar sem sérfræðingar Þjóðminja- 
safns hafa áður unnið. Verkefnið í heild er stærra en svo að það sé unnt að 
framkvæma með hefðbundnum styrkjum úr húsafriðunarsjóði nema að 
sérstök fjárveiting komi til.

Að mati Minjastofnunar Íslands er nauðsynlegt fyrsta skref að vinna 
áætlun um framtíðarskipulag Núpsstaðar í samráði við landeiganda, 
Minjastofnun, ráðuneyti og sveitarstjórn. Sækja þarf um styrki til 
Fjárlaganefndar Alþingis og Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða til að 
vinna áætlun sem felur í sér tillögu að staðsetningu og mótun nýrra 
bygginga og samgönguleiða ásamt hugmynd um hvernig standa má að 
rekstri minjastaðarins, staðarskoðun, kynningu og miðlun upplýsinga til 
gesta.
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