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Samantekt 

 

Í þessari skýrslu eru birtar niðurstöður fimmta og sjötta áfanga aðalskráningar fornleifa í 

sveitarfélaginu Flóahreppi. Skráningarsvæðið var innan Villingaholtshrepps og náði yfir 21 

lögbýli auk minja sem teljast vera á fleiri en einni jörð. Samtals hafa nú verið skráðar 1811 

minjar frá upphafi innan sveitarfélagsins.   
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1. Inngangur 
 

Aðalskráning fornleifa í Flóahreppi hófst árið 2008. Samkvæmt samningi milli sveitarfélagsins 

og Fornleifastofnunar Íslands ses. átti stofnunin að skrá um 300 fornleifar ár hvert og gefa út 

áfangaskýrslur fyrir hverja tvo áfanga, þ.e. annað hvert ár. Vorið 2010 kom fyrsta skýrslan út 

og innihélt upplýsingar um fornleifar sem skráðar voru árin 2008 og 2009. Haustið 2010 var 

lokið við skráningu á þriðja áfanga en á vetrarmánuðum sama ár fór sveitarfélagið fram á að 

hægt yrði á framvindu verksins og næstu tveir áfangar helmingaðir í sparnaðarskyni. Fjórði 

áfangi skráningarinnar var því skráður í tveimur hlutum, árin 2011-2012 og sá fimmti árin 2013-

2014. Áfangaskýrsla II kom út snemma árs 2013 og innihélt upplýsingar um skráningu áranna 

2010-2012, þ.e. þriðja og fjórða áfanga.  

Þessi áfangaskýrsla 

inniheldur niðurstöður 

fimmta og sjötta áfanga 

fornleifaskráningar í 

Flóahreppi sem fram á 

árunum 2013-2015. Þá voru 

eingöngu skráðar jarðir 

innan hins forna 

Villingaholtshrepps og er 

skráning hreppsins langt á 

veg komin. 

Skráningarsvæðið náði yfir 

suður- og vesturhluta hreppsins nánast samfellt að einni jörð undanskilinni sem var við 

norðurmörkin. Stór hluti jarðanna er á hreppamörkum við Gaulverjabæjar- og 

Hraungerðishrepp. Í þessum áföngum voru skráðir minjastaðir á 21 lögbýli auk minja sem 

teljast vera á fleiri en einni jörð í hreppnum. Samtals voru skráðir 578 minjastaðir eða að 

meðaltali rúmlega 26 staðir á hverri jörð. Frá upphafi skráningar í Flóahreppi hafa verið skráðir 

1811 minjastaðir innan sveitarfélagsins.  

Ragnheiður Gló Gylfadóttir sá um skráninguna allt til ársins 2015, þá bættist Jakob Orri 

Jónsson við í hópinn. Áður höfðu Stefán Ólafsson og Orri Vésteinsson skráð bænhús og kirkjur 

á svæðinu. Við skráninguna var farið á jarðirnar, rætt við staðkunnuga og gengið á alla þekkta 

 

Mynd 1 Staðsetning skráningarsvæðisins er sýnt með rauðum kassa. 
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minjastaði. Á hverjum minjastað var staðháttum lýst, gefnar leiðbeiningar um hvar staðinn sé 

að finna og minjum lýst. Þar sem tóftir eða önnur mannvirki var að finna voru þær teiknaðar 

upp og af þeim teknar myndir. Ástand allra minjastaðanna var metið og sömuleiðis hvort þeir 

teldust í hættu, og þá hvers vegna. Allir staðsettir minjastaðir voru hnitsettir og merktir inn á 

loftmyndir frá Loftmyndum ehf sem sveitarfélagið Flóahreppur lagði til.  

Skýrsla þessi er byggð upp á svipaðan hátt eins og aðrar skýrslur Fornleifastofnunar um 

fornleifaskráningu. Í skýrslunni er fyrst sagt í stuttu máli frá löggjöf um minjavernd og sögu 

fornleifaskráningar (2. kafli) og í kjölfarið fylgir ítarleg minjaskrá (3. kafli). Í henni eru 

minjastaðir flokkaðir eftir jörðum og byggir tölusetning jarðanna á Jarðatali Johnsens frá 1847. 

Á undan minjaskrá hverrar jarðar er annars vegar gert grein fyrir því hvenær jarðanna var getið 

fyrst í heimildum og í hvaða fornritum öðrum þeirra er getið, auk þess sem fjallað er um afbýli, 

hjáleigur, bænhús og kirkjur ef einhver eru, til að varpa ljósi á sögu byggðar og búskapar á 

staðnum. Hins vegar er fjallað um landslag á jörðunum, gróðurfar og túnasléttun og aðra þætti 

sem hafa áhrif á varðveislu minja. Í minjaskrá er fjallað sérstaklega um hvern minjastað, sagt 

frá staðsetningu minjanna og aðstæðum og þeim lýst. Í 4. kafla eru samantektir um helstu 

minjaflokka og hugleiðingar um byggðasögu svæðisins. Að lokum eru svo helstu niðurstöður 

skráningarinnar dregnar saman og settar fram tillögur um verndun og kynningu fornleifa á því 

svæði sem skráð hefur verið (5. kafli). Þar á eftir fylgir ítarleg heimildaskrá. Aftast í skýrslunni 

eru viðaukar og minjakort sem sýna dreifingu minjastaðanna. 

Skrásetjarar vilja koma á framfæri þökkum til heimildamanna sinna fyrir góða aðstoð 

og hlýjar móttökur.  
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2. Saga fornleifaskráningar á Íslandi 
 

Hátt á aðra öld er liðið síðan skráning fornleifa hófst á Íslandi en þó er enn langt í land að til sé 

heildstæð skrá um fornleifar á Íslandi. Á síðustu áratugum 19. aldar voru margir minjastaðir 

kannaðir á vegum Hins íslenzka fornleifafélags, einkum staðir sem á einn eða annan hátt 

tengdust fornsögum og sögu þjóðveldisins. Eftir aldamótin 1900 dró úr fornleifakönnun á 

vegum félagsins og var þráðurinn ekki tekinn upp að nýju fyrr en um og eftir 1980.   

Skoðanir manna á því hvað teljast fornleifar hafa breyst mikið á þessum tíma.  

Byggingar sem voru hversdagslegar fyrir hundrað árum eru nú orðnar minjar um horfna 

lífshætti. Skilningur hefur vaknað á nauðsyn þess að skrá upplýsingar um slíkar minjar og 

vernda þær fáu sem eftir eru fyrir komandi kynslóðir. Nauðsynlegra upplýsinga um gerð og 

ástand fornleifa er aðeins hægt að afla með vettvangsathugun, og við það er venjulega átt með 

hugtakinu fornleifaskráning (ýmist aðal- eða deiliskráning). Til þess að vettvangsathugun komi 

að fullu gagni verður þó fyrst að taka saman ýmsar upplýsingar, bæði skriflegar og munnlegar, 

sem vísa á minjastaði og geta gefið vísbendingar um hlutverk mannvirkjaleifanna 

(svæðisskráning).  

Á undanförnum árum hafa verið gerðar breytingar á löggjöf um verndun fornleifa og 

hefur eftirlit með framkvæmd laganna verið aukið.  Samkvæmt 21. grein laga um 

menningarminjar (nr. 80, 2012), eru allar fornleifar á Íslandi friðhelgar: „Fornleifum, sbr. 3. 

mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta friðunar í krafti 

aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar, spilla, 

granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.“  

Er þessi fornleifakönnun í anda þeirra markmiða sem sett hafa verið þessari löggjöf.  Mat á 

áhrifum framkvæmda á fornleifar gerir kröfur um fjölþætta athugun á heimildum og 

vettvangsrannsókn, enda er skilgreining á fornleifum í  þjóðminjalögum víðtæk.   

Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem 

menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:  
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a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar 

ásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar 

kirkna, bænhúsa, klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og 

verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum, 

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

mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri, 

c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifar 

eftir veiðar til sjávar og sveita, 

d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð, 

varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vega- 

og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra, 

e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum, 

f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og 

kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð, 

g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á 

klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum, 

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

 i. skipsflök eða hlutar þeirra. 

 

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

 

Það er skýrt af þessari skilgreiningu að fornleifar eru ekki aðeins öll mannvirki heldur einnig 

staðir sem á einn eða annan hátt tengjast menningu og atvinnuvegum, hvort heldur sem er vöð 

eða álagablettir. Þessari skilgreiningu er fylgt við hefðbundna fornleifaskráningu. 

Ef nauðsynlegt er talið að spilla fornleifum eða hylja þær, þarf að leita heimildar 

Minjastofnunar Íslands. Komi til björgunargraftar vegna framkvæmda, ber framkvæmdaaðili 

þann kostnað sem af því hlýst. 

Með hliðsjón af ofangreindum lagaákvæðum, er skylt að geta þeirra takmarka sem eru á 

meðfylgjandi mati: Þrátt fyrir ítarlega heimildarkönnun og vettvangsathugun eru fornleifar þess 

eðlis að seint verður skorið úr með fullri vissu að við tiltekna framkvæmd sé engin hætta á að 

áður óþekktar minjar finnist við jarðrask. 
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3. Framkvæmd fornleifaskráningarinnar og fornleifaskrá 
 

Í skráningarkerfi Fornleifastofnunar hefur hver sýsla skammstafað heiti (ÁR, SÞ o.s.frv.) og 

hver jörð hefur þriggja stafa númer. Miðað er við jarðaskiptingu eins og hún kemur fyrir í 

Jarðatali Johnsens frá 1847 og byggir tölusetning jarðanna á því. Skipting jarða um miðja 19. 

öld ræður ekki aðeins númerum í skránni heldur er miðað við hana þegar ákvarðað er hvaða 

jörð ákveðnir minjastaðir tilheyra. Hverjum minjastað er gefin kennitala sem er þriggja stafa 

númer sem hengt er við sýslutákn og jarðarnúmer (dæmi: ÁR-191:001). Fornleifaskrá hverrar 

jarðar hefst á stuttu yfirliti yfir skiptingu jarðarinnar, eignarhald hennar og matsverð, og einnig 

er gefin stutt lýsing á náttúrufari og búskaparaðstæðum og sléttun túna. Þar á eftir kemur listi 

yfir fornleifar sem fundist hafa heimildir um. 

Í skránni fær hver minjastaður eina grein og er framsetning upplýsinganna stöðluð. Í 

fyrstu línu hverrar greinar eru grunnupplýsingar auðkennisnúmer, sérheiti, tegund, hlutverk og 

hnattstaða. Á eftir auðkennisnúmeri kemur sérheiti hennar ef eitthvert er og síðan tegund.  Með 

tegundarflokkun er leitast við að skilgreina hvers eðlis fornleifin er, þ.e. hvort um er að ræða 

mannvirki af einhverju tagi sem enn sést, og þá hverskyns (t.d. tóft, garðlag eða varða), 

mannvirki sem vitað er um en er horfið (heimild, örnefni) eða fornleif sem ekki hefur verið 

mannvirki (álagablettur, sögustaður eða nátttröll). Allir fornleifastaðir eru greindir til tegundar 

en hlutverk þeirra er ekki alltaf hægt að ákvarða.   

Á eftir hlutverki kemur hnattstaða minjastaðarins í gráðum og mínútum. Mæling 

hnattstöðu er gerð með GPS staðsetningartækjum (stillingin WGS 84) og er mælt í miðju hvers 

minjastaðar. Áætlað frávik frá miðju er oftast ekki meira en 10 metrar að meðaltali. Þar sem 

getur um „heimild um...“ t.d. útihús, þá er átt við að eingöngu eru til heimildir um staðinn, en 

minjar hafa ekki fundist á vettvangi við skrásetningu. Þó að engar minjar hafi fundist, er engu 

að síður tekin hnattstaða staðarins ef unnt hefur verið að ákvarða hann á grundvelli 

fyrirliggjandi upplýsinga með um 50 metra fráviki.   

Í annarri línu hefst lýsing minjastaðar oftast á tilvitnun í fyrirliggjandi heimildir en síðan 

er staðsetningu hans lýst.  Þar á eftir kemur oft lýsing á aðstæðum og síðast lýsing á 

mannvirkinu sjálfu ásamt öðrum upplýsingum sem við eiga.  

 Í næstsíðustu línu er lagt mat á þá hættu sem minjastaðurinn kann að vera í.  Hættustig 

eru eftirfarandi: 1) engin hætta, 2) hætta og 3) stórhætta. Þeir minjastaðir sem eru fjarri byggð 

og öllu því umróti sem hugsanlega gæti skemmt þá teljast ekki í hættu. Minjar á eða við svæði 
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þar sem framkvæmdir eiga sér stað teljast í hættu ef hugsanlegt er talið að þeim verði rótað. 

Sem dæmi um slíka staði má telja fornleifar í túni en þær teljast í hættu vegna þess umróts sem 

fylgir ábúð og búskap og minjastaðir sem eru á svæði þar sem framtíðar landnotkun er óráðin. 

Í stórhættu teljast minjastaðir þar sem miklar líkur teljast á að stöðum kunni að verða raskað 

vegna áætlaðs eða fyrirsjáanlegs umróts. Sem dæmi um slíka staði má nefna minjastaði sem eru 

á skipulagssvæði þéttbýlis, inni í skógræktarreitum, innan áhrifasvæðis stórframkvæmda eða 

sem uppblástur ógnar.   

  Gerð er grein fyrir hver er hættuorsök hverju sinni. Þá er í síðustu línu getið heimilda 

ef einhverjar eru, oft með skammstöfunum, en úr þeim er leyst í heimildaskrá aftast í skýrslunni. 

 

 

  

 

Mynd 2. Dæmi um framsetningu á minjastað í skýrslum Fornleifastofnunar Íslands. 
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ÁR-014     Saurbær 

1708, 10 hdr., bændaeign. JÁM II, 160. 1847, 10 hdr., bændaeign. JJ, 54. 
1981: "Saurbær hefur verið í eyði frá 1968. Landið er nú nýtt frá Vorsabæjarhjáleigu [ÁR-119] í 

Gaulverjabæjarhreppi, en áður var Saurbær hjáleiga frá Kolsholti [ÁR-021] og fylgdi Kolholtstorfu [...] Árið 1931 

byggði Höskuldur Eyjólfsson er þá bjó í Saurbæ, íbúðarhús, svo og öll útihús.[ ...] Þau hús eru nú öll fallin." SB 

II, 52. 
1708: "Fóðrast kann v kýr, i úngneyti, xx ær, x lömb, iiii hestar. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga lök. Engjunum 

spillir ferðafólk, sem segir um heimajörðina. Vatnsból erfitt og þrýtur á vetur, og er þá óbærilega lángt að sækja." 
JÁM, 160. Ekki er föst ábúð á jörðinni og þar eru engin hús. Jörðin er í eigu ábúenda í Vorsabæjarhjáleigu og hún 

nýtt til beitar og sláttar.  
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ÁR-014:001     Saurbær     bæjarhóll     bústaður   63°51.108N     20°48.180V 
Eitt hús er merkt á bæjarhól Saurbæjar á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 

1906. "Árið 1931 byggði Höskuldur Eyjólfsson 

er þá bjó í Saurbæ, íbúðarhús, svo og öll útihús. 

[...] Þau hús eru nú öll fallin," segir í 

Sunnlenskum byggðum II. Mynd er af 

bæjarhúsunum í þeirri bók. Ekki er föst ábúð á 

jörðinni nú (2013) heldur er hún nýtt af 

ábúendum Vorsabæjarhjáleigu sem beitiland. 

Lítið jarðrask hefur átt sér stað á jörðinni og 

minjar í heimatúni sem og engjum víða 

óskemmdar. Vegslóði liggur að bænum frá 

Vorsabæjarhjáleigu en síðasta spölinn verður að 

fara fótgangandi. Jörðin fór í eyði 1968 en er í 

eigu ábúenda í Vorsabæjarhjáleigu. 

Stór mýrartjörn, Saurbæjarvatn, er SSA við 
bæjarhólinn og afmarkaði það þá hlið 

heimatúnsins. Til annarra átta er flatt, grasivaxið 

tún. 

Bæjarhóllinn er greinilegur og gnæfir yfir nánasta umhverfi. Hann er 52x25 m að stærð og snýr NNA-SSV. Stafnar 

húsanna á bæjarteikningunni snéru til ASA. Hóllinn er 1-2,5 m á hæð og undirstöður húsanna frá 1931 eru á 

austurhluta hans. Vesturhluti hólsins er grasivaxinn, sléttur en þar sést móta fyrir hólfi, líklega úr eldri bæjahúsum. 

Á þessu svæði eru uppsöfnuð mannvistarlög og hóllinn hæstur. Mögulegt er að þar sé öskuhaugur. Líklega snéru 

eldri húsin austur-vestur, líkt og hóllinn gerir að mestu. Yngri húsin eru byggð yfir austurhluta þeirra eldri. Tóftir 

bæjarhúsanna eru 40x12 m og snúa austur-vestur. Hólf 1 er syðst, nánast á miðjum bæjarhólnum. Þar var 

íbúðarhúsið sem reist var 1931. Hólfið er 10x7 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Austurveggurinn er 

steinsteyptur en aðrir veggir eru hlaðnir. Þeir eru 0,5 m á hæð og þrjú umför grjóthleðslu sjást í þeim. Strompur 

liggur þvert yfir hólfið og op er í suðausturhorni. Hólf 2 er norðan við hólf 1. Það er 10x7 m að innanmáli og snýr 

austur-vestur. Veggirnir eru 0,4-0,5 m á hæð og má greina 3 umför grjóthleðslu í þeim. Líklega var op í 
norðausturhorni. Hólf 3 er norðan við hólf 2. Það er niðurgrafið og var hlaða eða fjós. Grunnflötur þess er 0,3 m 

dýpri en í öðrum hólfum. Veggirnir eru 1,5-2,5 m á hæð og má greina 10-18 umför grjóthleðslu í þeim. Ekkert op 

er inn í hólfið. Hólf 4 er norðan við hólf 3. Það er 10x10 að innanmáli. Veggirnir eru 0,5-1,7 m á hæð og sjást 4-9 

umför grjóthleðslu í þeim. Op er í norðvesturhorni. Hólfið er ekki á bæjarhólnum, heldur byggt inn í hann til 

austurs. Hólf 5, eða dæld 5, er vestarlega í bæjarhólnum og ekki sambyggt hinum hólfunum. Sem fyrr segir tilheyrir 

það eldri byggingarstigum að öllum líkindum. Það er 4x3 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Það er 1 

 

 

Mynd 3. Bæjarhóll Saurbæjar 014:001, horft til norðausturs. 
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m á dýpt og einungis glittir í hleðslu á einum stað án þess að um skýr umför sé að ræða. Hliðar bæjarhólsins eru 

brattar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; SB II, 52. 

 

ÁR-014:002     Saurbæjarkot     þúst     býli 63°51.076N     20°48.209V 

Örnefnið Saurbæjarkot er á lista yfir örnefni í Saurbæ. Að sögn Guðbjargar Guðmundsdóttur, heimildamanns, er 

þetta sami staður og útihús 002 sem merkt er á bæjarteikningu danskra landmælingamanna, um 60 m SSV við bæ 

001. Hún vissi ekki hvenær eða hvort búið hefði verið þar. Saurbæjarvatn er 40 m austan við þústina. 

Gróin tún eru allt umhverfis þústina. 

Þústin er 14x10 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er 0,5-1 m á hæð og greinilegt að uppsöfnuð mannvistarlög 

eru undir sverði. Þústin er hæst til vesturs, slétt og grasivaxin. Hvergi mótar fyrir hleðslu, dæld, veggjarbrotum né 
opi á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Saurbær, 1; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

ÁR-014:003     Ærhústún     tóftir     fjárhús 63°51.242N     20°48.138V 

Örnefnið Ærhústún er á 

lista yfir örnefni í Saurbæ. 

Ærhústún er stakstætt tún, 

skammt norðan við 

heimatúnið. Þar eru tvær 

tóftir, 250 m norðan við bæ 
001 og 160 m norðan við 

útihús 009. Túnið afmakast 

af túngarði. 

Túnið er slétt og 

grasivaxið. Umhverfis það 

er þýfi og mýrardrög. 

Í Ærhústúni eru tvær tóftir 

og túngarður. Svæðið er 

samtals 190x100 m stórt og 

snýr norður-suður. Verður 

hverju mannvirki gefinn 

bókstafur í lýsingunni hér á 

   

Mynd 4. Saurbæjarkot 014:002, horft til norðausturs. 
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eftir til aðgreiningar. Fjárhús A eru sunnan við tóft B. Þau eru 20x13 m að stærð, snúa norður-suður og skiptast í 

þrjú hólf. Hólf 1 er syðst. Það er 12x8 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru 1 m á hæð og má sjá 

fimm umför grjóthleðslu í þeim. Hólfið er opið til suðurs og garðar eru meðfram báðum langveggjum. Þeir eru 0,3 

m á hæð og grjóthlaðnir. Hólf 2 er norðan við hólf 1. Þetta er hlaða, hún er 1,5 m dýpri en önnur hólf. Hlaðan er 

8x6 m að innanmáli, snýr austur-vestur og ekkert op er sjáanlegt. Veggirnir eru 1,6 m á hæð og má greina 5-8 

umför grjóthleðslu í þeim. Fullt af járnrusli er inni í hlöðunni og ekki hægt að fara þar niður sökum þess. Hólf 3 er 

austan við hólf 1. Það er 4x3 m að innanmáli og snýr norður-suður. Hólfið er opið til suðurs og var líklega ekki 

undir þaki. Veggirnir eru 0,4 m á hæð og algrónir, einungis glittir í grjót hér og þar á þess að um greinilega hleðslu 

sé að ræða. Tóft B er 50 m NNA við fjárhús A. Hún er 10x8 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Veggirnir 
eru 0,5-0,7 m á hæð og mest má sjá tvö umför grjóthleðslu. Líklega var bárujárnsþak hér yfir. Op er á norðurvegg. 

Túngarður C afmarkar Ærhústúnið. Hann er 335 m að lengd og afmarkar svæði sem er 190x100 m að stærð, 0,5-

0,6 m á hæð og 1 m á breidd. Túngarðurinn er U-laga en Ærhúsflóð afmarkaði suðurhlið túnsins. Sambyggt hólf 

er í norðvesturhorni túngarðsins. Það er 17x6 m að stærð og snýr austur-vestur. Túngarður C afmarkar norðurhlið 

hólfsins og tóft B suðurhliðina. Norðurhlið túngarðsins er jafnfram flóðgarður og nær allt að Gíslaskurði til vesturs. 

Hann var líklega gerður á tímum flóaáveitunnar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Saurbær, 1. 

  

  

  

Mynd 5. Efst til vinstri er tóft 014:003a séð til norðurs, garðlag c horft til vesturs, tóft b horft til suðurs og neðst til hægri 
er garðlag c horft til suðvesturs. 
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ÁR-014:004     heimild  leið 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1708 segir: " Engjunum spillir ferðafólk, sem fyrr segir um 

heimajörðina." Í örnefnalýsingu Kolsholtshverfis segir: "Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín er getið 

kvartana Kolsholtshellisbónda vegna umferðarágangs ferðamanna. Því gæti verið að Vorsabæjarlækur hafi verið 

"flóraður" [sjá 021:020] í þeim tilgangi að beina umferð þar yfir [...]." Hér er afar líklega um sömu leið að ræða í 

landi Saurbæjar, Kolsholts ÁR-021 og Kolsholtshellis ÁR-023. Ekki er vitað hvert leiðin lá, hún er ekki varðveitt 

í landi þessara jarða né þekking um hana. Ekki er hægt að hnitsetja leiðina án frekari heimilda. 

Á þessum slóðum, við Vorsabæjarlæk er framræst mýri og landið tekið miklum breytingum frá því á 18. öld. Það 
hefur þornað upp og gróinn mói tekið við að blautri mýri. 

Heimildir:JÁM II, 160; Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 5 

 

ÁR-014:005     Loðnuvarða     varða     landamerki 63°51.761N     20°47.737V 

Örnefnið Loðnuvarða er á lista yfir örnefni í Saurbæ. Í örnefnaskrá Skúfslækjar ÁR-015 segir: "Tómasarskurður 

er kenndur við Tómas Tómasson bónda og oddvita [...] er gróf hann ásamt fleirum í ákvæðisvinnu. Skurðurinn 

lenti nokkra metra fyrir vestan Loðnuvörðu,". Loðnuvarða er hornmark Saurbæjar, Skúfslækjar ÁR-015, Jaðarkots 

ÁR-022 og Kolsholts ÁR-021. Varðan er tæpa 1,3 km NNA við bæ 001, í landi Skúfslækjar. Skrásetjara var ekki 

kunnugt um þá staðreynd fyrr en að vettvangsvinnu lokinni og því var hún ekki skoðuð á vettvangi. 

Tómasarskurður er vestan við áætlaða staðsetningu vörðunnar og skurður á merkjum við Jaðarkot ÁR-022 er til 

norðurs. 
Gróinn og stórþýfður mói er á þessum slóðum. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Saurbær, 1; Ö-Skúfslækur, 2 

 

ÁR-014:006     Þórarinsborg     tóft     fjárskýli 63°51.154N     20°48.975V 

Örnefnið Þórarinsborg er á lista yfir örnefni í Saurbæ. Þórarinsborg er 650 m vestan við bæ 001 og 170 m SSV við 

vörðu 016. Rúmum 20 m austan og 50 m norðan við borgina er vírgirðing. 

Þórarinsborg er á lágum, náttúrulegum hól. Mýrardæl er rúmum 5 m norðvestar. Allt umhverfis borgina er gróinn, 

þýfður mói.  

Á þessum stað eru fjárhús sem skiptast í þrjú hólf en líklega var áður fjárborg á sama stað eins og nafnið gefur til 

kynna. Tóftin er 15x11 m að stærð og snýr austur-vestur. Bárujárnsþak var á tóftinni. Hólf 1 er vestast. Það er 3x2 

m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru 1-1,3 m á hæð og mest sjást 6 umför grjóthleðslu í þeim. 

Austurveggurinn er grjóthlaðinn, 0,5 m á hæð og sjást tvö umför í honum. Op er á miðjum norðurvegg og annað í 
suðausturhorni. Hólf 2 er austan við hólf 1. Það er 4x3 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 1,1-

1,5 m á hæð og mest sjást 8 umför af grjóthleðslu í þeim. Op er sem fyrr segir í suðausturhorni, úr hólfi 1. Hólf 3 

er sunnan við hólf 1 og 2. Það var ekki undir þaki og líklega verið aðhald eða lítil rétt. Hólfið er 9x4 m að innanmáli 

og snýr austur-vestur. Op er í norðvesturhorni. Veggirnir eru grjóthlaðnir að hluta og nánast útflattir. Þeir eru 0,3-

0,4 m á hæð en suðurveggurinn er hruninn. Að utan sjást 5-6 umför grjóthleðslu meðfram öllum veggjum 

fjárhússins. 

      

Mynd 6 Þórarinsborg 014:006, horft til norðurs. 
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Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Saurbær, 1. 

 

ÁR-014:007     vegur     traðir 63°51.123N     20°48.156V 

Heimreið er merkt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 að bæ 001 úr norðri. Á sömu slóðum 

liggur nú (2012) vegur að bæjarhólnum. Hann var líklega gerður um miðja síðustu öld. 

Slétt, framræst tún eru til allra átta. 

Þar sem heimreiðin lá er nú upphlaðinn vegur, að öllum líkindum ekki mjög gamall. Vegurinn er 0,3 m á hæð, 3 

m á breidd og algróinn. Ekki er hægt að útiloka að hlutar hans séu gamlir og þá hafi verið upphlaðnar traðir heim 
að bæ 001. Vegurinn er 120 m langur og liggur NNV-SSA. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-014:008     garðlag     kálgarður 63°51.091N     20°48.184V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan og vestan við bæ 001. 

Einungis bæjarhlaðið var á milli. Kálgarðurinn er meðfram bæjarhólnum að mestu. 

Slétt, gróið tún er til allra átta. 

Kálgarðurinn er 45x30 m og snýr norður-suður. Hann hefur verið stækkaður til norðurs frá því að bæjarteikningin 

var gerð. Veggirnir eru 0,3-0,7 m á hæð og má sjá þrjú umför grjóthleðslu í þeim að utanverðu. Að innan er meiri 

jarðvegur og veggirnir lægri. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-014:009     þúst     útihús 63°51.156N     20°48.153V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 100 m norðan við bæ 001. Þar er 

nú (2013) þúst. 

Slétt, gróið tún er til 

allra átta. 

Þústin er 8x7 m að 

stærð og snýr 

norður-suður. Hún 
er 0,5 m á hæð, slétt 

og grasivaxin. 

Hliðar þústarinnar 

eru brattar og 

afmarkast af 

þýfðum bökkum. 

Ofan á henni er 

þýfður bakki, 

mögulegt 

veggjabrot. 

Bakkinn er 4 m að 

lengd og 0,5 m á 
breidd. Hvergi 

glittir í grjót. 

Hættumat: hætta, 

vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

 

ÁR-014:010     þúst     útihús 63°51.146N     20°48.119V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, var útihús um 100 m NNA við bæ 001 og 30 m 

suðaustan við útihús 009. 

Slétt, gróið tún er allt umhverfis þústina. 
Á þessum stað er þúst sem er 13x12 m að stærð og snýr NNA-SSV. Hún er 0,5-1 m á hæð. Víða eru beinir bakkar 

ofan á henni og þýfi. Það mótar fyrir einu hólfi, það er 5x3 m að stærð og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,5 m 

á hæð og algrónir.  Líklega var tóftin einföld, það mótar fyrir útveggnum til austurs. Líklega leynast talsverð 

mannvistarlög undir sverði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

  

Mynd 7. Þúst 014:009, horft til norðurs. 
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ÁR-014:011     brunnur     brunnur 63°51.114N     20°48.147V 

Brunnur er fast NNA við bæinn sem byggður var 1931. 

Brunnurinn er 30 m norðaustan við bæ 001 og 80 m sunnan 

við þúst 009. 

Gróið tún er til allra átta nema vesturs, þar eru bæjarhúsin. 
Brunnurinn er 1,5 m í þvermál og hlaðinn. Umhverfis 

brunnopið er 0,2 m hár bakki. Erfitt er að sjá ofan í brunninn, 

spýta og járnplata eru þar yfir til varnar búfénaði. Ekki er 

hleðsla meðfram brunnopinu sem er 0,5 m í þvermál. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-014:012     garðlag     túngarður 63°51.049N     

20°48.231V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er sýndur 

túngarður umhverfis heimatún Saurbæjar. Hann er ennþá varðveittur 

að stórum hluta. 

Utan við túngarðinn er mói með mýrardælum. Innan hans er gróið 

tún. 

Túngarðurinn afmarkaði svæði sem er 230x140 m að stærð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Hann er varðveittur að stórum hluta fyrir utan 

vesturhliðina, þar er vélgrafinn skurður. Vegur 007 liggur í gegnum 
túngarðinn og hefur raskað honum. Túngarðurinn er 1-1,5 m á 

breidd, 0,6-0,8 m á hæð, algróinn og þýfður. Hann er úr torfi og 

grjóti. Víða glittir í grjót án þess að um skýrar hleðslur sé að ræða. 

Suðurhlið heimatúnsins afmarkaðist af Saurbæjarvatni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

 

 

 

 

              

Mynd 8. Þúst 014:010, horft til ANA. 

 

 

Mynd 9. Brunnur 014:011. 

 

 

Mynd 10 Túngarður 014:012, horft til 
suðvesturs. 
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ÁR-014:013     Digra-Sigga     varða     eyktamark 63°51.573N     20°49.351V 

Digra-Sigga er á lista yfir örnefni í landi Saurbæjar en 

ekki er getið hvað liggur að baki örnefninu. Í 

örnefnaskrá Kolsholtshverfis ÁR-021 segir: "Sunnan 

við Leirfar, nálægt Saurbæjarmörkum, eru leifar af stórri 

grjótvörðu, er nefndist Digra-Sigga. [Digra-Sigga var 

markavarða á engjum milli Kolsholtsbæja (að sögn 
Gísla Guðjónssonar). Ekki er Jóhann Guðmundsson í 

Kolsholtshelli [ÁR-023] sáttur við þetta. Telur hann 

Digru-Siggu frekar hádegismark frá Kolsholti [...],". 

Digra-Sigga er 1,3 km norðvestan við bæ 001 og 450 m 

norðvestan við Grænhól 017. Varðan er ekki á merkjum 

og því um eyktarmark eða skil á milli engja að ræða. 

Þýfður, gróinn mói með mýrarpyttum og dælum er á 

þessum slóðum. Landslagið er slétt og víða kemur hraun 

upp úr sverði. 

Varðan er á hraunvelli/hól. Grunnflötur hennar er 3 x 0,5 

m að stærð og líkist hún fremur garðbroti en vörðu. 
Varðan er 0,5 m há og sjást þrenn umför af hleðslu í 

henni. Varðan sést víða að þótt að hún sé fremur lág. Hraunvöllurinn er hringlaga, 10 m í þvermál og lítt gróinn. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Saurbær, 1; Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 3-4 

 

ÁR-014:014     Betlihem     tóft     óþekkt 63°51.335N     20°48.051V 

Betlihem er á skrá yfir örnefni í landi Saurbæjar. Að sögn Guðbjargar Guðmundsdóttur, heimildamanns, er 

Betlihem tóft um 430 m norðan við bæ 001 og 140 m norðaustan við fjárhús 003B. 

Stórþýfður, gróinn mói. Þar eru mýrardælar og sést hraun víða koma uppúr sverði. 

Tóftin er á náttúrulegum hól sem er 0,4 m á hæð og gróinn. Tóftin sjálf er 7x7 m að stærð og er einföld. 

Norðvesturhorn hennar er raskað, þar er moldarflag. Veggirnir eru 0,3-0,7 m á hæð og algrónir. Þeir eru hærri að 
utan en að innan. Ekki má greina skýrar hleðslur í veggjunum en víða glittir í grjót. Á einum stað að innan er 

náttúrulegur klettur notaður í veggi. Ekki er skýrt op inn í tóftina né er hólfaskipting sjáanleg á yfirborði. Fyrir 

norðan tóftina er þýfður, reglulegur bakki sem bendir til þess að mögulega hafi þar verið annað hólf. Útlit tóftar 

og fjarlægð frá bæ bendir einna helst til þess að hún kunni að vera af stekk eða heimarétt. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Saurbær, 1. 

  

 

Mynd 11. Digra-Sigga 014:013, horft til VSV. 

 

   

Mynd 12. Betlihem 014: 014, horft norðurs. 
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ÁR-014:015     vegur     leið      63°51.379N     20°47.751V 

Leið liggur til norðvesturs frá Saurbæjarvaði 015:009. Leiðin 

hverfur nánast á sama stað og suðurendi Kolsgarðs 020 í landi 

Saurbæjar. Hér er mögulega um sömu leið og 004 að ræða en það 

er ekki hægt að staðfesta án frekari heimilda. 

Stórþýfður, gróinn mói. Þar eru mýrardælar og sést hraun víða 

uppúr sverði. 

Vegurinn er upphlaðinn og sést á 180 m löngum kafla. Hann liggur 

VSV-ANA frá vaðinu, sveigir norðvestur-suðaustur og endar 

skammt frá Kolsgarði 020.  Ekki er vitað um nánari legu hans. 

Vegurinn er 2 -2,5 m á breidd, 0,3 m á hæð algróinn og þýfður. 

Hættumat: engin hætta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-014:016     varða     óþekkt 63°51.240N     20°48.891V 

Varða er um 300 m sunnan við Grænhól 017 og tæplega 

650 m vestan við bæ 001. Varðan er á norðausturhorni 
mýrardælar en tilgangur hennar er óljós. Mögulega var 

hún kennileiti á leið, t.d. 004 eða vegvísir að 

einhverjum stað en þekkingin glatast. 

Stórþýfður, gróinn mói. Þar eru mýrardælar og sést 

hraun víða uppúr sverði. 

Varðan er 1 m á hæð og 1 m í þvermál. Hún er hlaðin á 

hraunhellu og sjást fimm umför af hraungrýti henni. 

Varðan er ekki vel hlaðin og í raun aðeins stakir steinar 

sem staflað er upp. Einn steinn er í hverju umfari. 

Grjótið er með hvítum skófum. 

Hættumat: engin hætta 

 

 

 

 

 

ÁR-014:017     Grænhóll     þúst     óþekkt 63°51.398N     20°48.975V 

Grænhóll er tæpum 850 m norðvestan við bæ 001 og 450 m norðan við Þórarinsborg 006. Líkt og nafnið gefur til 

kynna sker hóllinn sig úr nánasta umhverfi og er áberandi þúst. Grænhóll er gróinn og þýfður. Hann er 0,5 m á 

hæð og glittir víða í grjót í honum öllum. 

Þýfður mói með mýrarpyttum og -dælum er allt umhverfis hólinn. Stutt er niður á hraun og kemur það víða upp í 

gegnum svörðinn. 

Þústin er 19x13 m að stærð og snýr norður-suður. Greinilegt er að mannvist leynist undir sverði í Grænhól og 
þýfðir bakkar víða. Þústin er 0,4-0,8 m á hæð og afmarkast af þýfðum bökkum til allra átta nema vesturs. Þar er 

greinilegur veggur. Líklega hefur verið tóft á hólnum sem skiptist a.m.k. í tvö hólf. Það mótar fyrir hólfi í 

norðvesturhorni sem snéri austur-vestur. Hvergi mótar fyrir opi inn í þústina. Miðað við stærð og legu þústar er 

helst að giska á að þarna kunni að hafa verið beitarhús. 

Hættumat: engin hætta 

  

 

Mynd 13. Vegur 014:015, horft til suðurs. 

 

 

Mynd 14. Varða 014:016, horft til norðurs. 
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ÁR-014:018     garðlag     óþekkt 63°51.093N     20°47.620V 

Við yfirferð loftmynda sást garðlag í suðausturhorni Saurbæjarlands. Það liggur í sveig fyrir ofan landamerki við 

Hamar ÁR-124, en ekki í sömu stefnu. Af loftmyndinni að dæma er garðlagið rúmlega 230 m langt og liggur í 

sveig, fyrir norðan fyrrnefnd landamerki. Það er rofið í tvennt. Nánari upplýsingar um garðlagið eru ekki til enda 

það ekki skráð á vettvangi. Líklega var það vörslugarður eða landamerkjagarður. 

Hættumat: engin hætta 

 

ÁR-014:019     Fuglaskersvarða     heimild  landamerki 
Í örnefnalýsingu Kolsholtshverfis stendur: "Fuglaskersvarða er í eða við Saurbæjarland og á þar heima. Í 

örnefnaskrá Hamars [ÁR-124] í Gaulverjabæjarhreppi - þar liggja lönd saman - er nefnd Fuglastapaþúfa, trúlega 

sama þúfa,".  Ekki er vitað hvar varðan var nákvæmlega og ekki reyndist unnt að staðsetja hana á vettvangi. 

Líklega var hún á landamerkjum við Hamar ÁR-124. 

Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 2 

 

ÁR-014:020     Kolsgarður     garðlag     áveita brú 63°51.682N     20°47.915V 

"Sagan segir, að Kolur stórbóndi hafi komizt í kærleika við húsfreyjuna á Ragnheiðarstöðum og sótt á fund hennar 

oft og iðulega.  Er þar á milli löng leið og torfarin alla tíð. Fyrst þvert suður Kolsholtsvöll og Saurbæjarland.  

Þaðan milli Galtastaða [ÁR-123] og Hamars [ÁR-

124] og áfram um þvera Miklavatnsmýri niður á 

sjávarbakkann.  Þessi leið verður tæpast lögð 
undir fót af góðum göngumanni á skemmri stund 

en tveim klukkutímum.  Kolur átti því að hafa 

viljað létta sér fyrirhöfnina við að sækja heim 

ástkonu sína og skipað vinnuliði sínu að byggja 

gönguleið milli sín og hennar.  Þarna er um 

mannaverk töluvert að ræða, sem sjáanlega mótar 

enn fyrir og er kallað enn þann dag í dag 

Kolsgarður [...] mest áberandi stað garðsins, 

sunnan austanverðs svokallaðs Langaflóðs, sem er 

heimarlega í Kolsholtsvelli austanverðum [sjá 

021:017].  Þarna nær garðurinn alveg fremst á 
flóðbakkann og er töluvert hár.  Suður þaðan var 

hann alltaf auðséður, en að vísu misjafnlega 

útvaðinn eftir umferð.  Lá hann í beina línu og 

kom niður að Saurbæjarmörkum rétt vestan 

markanna milli Kolsholtsbæjanna, þar sem 

Sörlhólar heita í vellinum. Virðist braut þessi eða 

     

Mynd 15. Grænhóll 014:017, horft til norðurs. 

 

 

Mynd 16. Kolsgarður 014:020, horft til suðurs. 
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brú hafa verið á breidd ekki ósvipuð engjabrúm vönduðum, er enn sjást víða frá seinni tímum og hefðu talizt 

nægilega breiðar fyrir hestvagn.  Þó skilur á milli um eitt atriði: Þær eru allar meira og minna hlykkjóttar, sem ég 

hef séð, en þessi má heita þráðbein.  Auðséð er enn, að efni til garðsins hefur verið tekið utan við beggja megin.  

Sést með berum augum, að þarna á þessum kafla garðsins miðar hann beint suður í hól niður undir sjó, spottakorni 

vestur af bænum á Ragnheiðarstöðum.  Ef horft er eftir garðinum til norðurs, er stefnan beint á Hrafnabjörg 

(vestri) austan Jaðarkotsvegarins.  Hóllinn vestan Ragnheiðarstaðabæjar mun vera svonefndir Gömlu-

Ragnheiðarstaðir [ÁR-090:001] [...] Jóhann í Kolsholtshelli athugaði sumarið 1982, hvort öskulag frá Kötlugosi 

1400 (?) (Katla 1500) sæist við Kolsgarð utan hans, þar sem efni til hans hafði verið tekið. Var það í lautinni 

nokkuð þykkt og virtist hafa fallið á algróið land líkt að ummerkjum og nú er, svo garðurinn virðist miklu eldri.  
Kötlulagið frá 1400 er sagt töluvert þykkt um neðanverða sveit; mun þynnra hér í Súluholti," segir í örnefnalýsingu. 

Í grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1905 segir um Kolsgarð: "Eftir því sem 

tilhagar, virðist hann hvorki vera ætlaður til að vera landamerkjagarður né vörzlugarður. Mun það því rétt, að hann 

hafi verið göngugarður." Kolsgarður sést enn í landi Saurbæjar. Hann liggur til suðurs frá mýrardæl, fast sunnan 

landamerkja Kolsholts. 

Kolsgarður er í grónum móa. Þar eru rimar, mýrardældur og -flóð. Stutt er á hraun í gegnum svörðinn. 

Í landi Saurbæjar sést Kolsgarður á um 600 m löngum kafla. Hann liggur norður-suður og er að heita beinn. 

Garðurinn er 4-5 m á breidd, 0,3-0,4 m á hæð, útflattur og siginn. Á nokkrum stöðum sést hvar efni var tekið við 

gerð hans, renna er enn meðfram garðinum. Víða er rof í garðlaginu, að mestu vegna umferðar búpenings. Sá hluti 

Kolsgarðs sem er í landi Kolsholts (sjá 021:017) er rúmlega 350 m vestar en þessi garður. Varðveisla garðanna og 

ásýnd er sviðuð og líklega eru mannvirkin samtíða. Hér er greinilega um mun meira mannvirki en einn beinan 
garð að ræða. Þetta eru fleiri en einn garður sem líklega eru hlaðnir á milli mýrardæla. Kolsgarður er líklega 

torfhlaðinn, hvergi sést glitta í grjót í rofi. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Kolsgarður, 1; Árbók 1905, 22 

 

ÁR-014:021     garðlag     vörslugarður 63°51.312N     20°47.898V 

Garðlag liggur milli Gíslaskurðar og Tómasarskurðar, norðan við 

bæ 001. Það liggur frá Saurbæjarvaði 015:005 til vesturs, 

afmarkar norðurhlið Ærhússtúns 003 og að Gíslaskurði til vesturs. 

Það er í beinu framhaldi af garðlagi 015:021 í landi Skúfslækjar. 

Garðlagið er 300 m norðan við bæ 001. Líklega er það 
vörslugarður miðað við stærð og legu. 

Garðlagið er í grónum móa. Þar eru rimar, mýrardælur og -flóð. 

Stutt er á hraun í gegnum svörðinn. 

Garðlagið sést á rúmlega 850 m löngum kafla. Það liggur austur-

vestur milli tveggja skurða. Garðlagið er algróið, 0,5-1,5 m á breitt 

og 0,3 m á hæð. Það er líklega torfhlaðið, hvergi sést glitta í grjót 

í rofi sem er víða. Ágangur búfjár hefur raskað garðlaginu á 

allmörgum stöðum. Girt hefur verið eftir garðlaginu á einhverjum 

tímapunkti, meðfram norðurhlið þess er braut eftir hross að öllum 

líkindum. 

Hættumat: engin hætta 

 

  

 

Mynd 17. Garðlag 014:021, horft til 
norðausturs. 
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ÁR-015     Skúfslækur 
 

1686, Skálholtsjörð, 14 hdr, The old Icelandic land registers, 106. 1708, jarðardýrleiki óviss, Skálholtsstólsjörð. 

JÁM II, 161. 1847, 22 hdr., bændaeign. JJ, 54. Skúfslækjar er getið í Landnámu: "Loptr son Orms Fróða[sonar] 

kom af Gaulum til Íslands ungr at aldri ok nam fyrir útan Þjórsá milli Rauðár ok Þjórsár ok upp til Skúfslækjar ok 

Breiðamýri ena eystri..." ÍF I, 368, og einnig: "Þórarinn hét maðr, sonr Þorkels ór Alviðru Hallbjarnarsonar 

Hörðakappa ... Þórarinn nam land fyrir ofan Skúfslæk til Rauðár með Þjórsá." ÍF I, 370. Hans er einnig getið í 

Flóamannasögu, ÍS XII, 8. Ekki er föst ábúð á jörðinni lengur en íbúðarhúsið nýtt sem heilsárhús. Tamningastöð 

er starfrækt á jörðinni og allt landið nýtt undir hrossabeit. Fjögur nýbýli eru á jörðinni, Skúfslækur 2, Skálatjörn, 

Skálateigur og Skálarimi. 
1708: "Fóðrast kann v kýr, ii úngneyti, xl ær, xx lömb, iiii hestar. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga mjög lök. 

Móskurður til eldiviðar hefur verið, brúkast ei. Skógur almenníngi ut supra. Enginu grandar vatn, sem jetur út 

rótina. Landþröng er mikil og verður að sitja búfje bæði daga og nætur um sumur. En öllum þeim stundum árið 

um kring þar fyrir utan þiggur ábúandi beit af nágrönnum sínum fyrir óákveðinn góðvilja. Hætt er kvikfje fyrir 
pyttum og holgryfjulækjum, sem oft verður að meini. Vatnsból bregst ekki, en er bæði fúlt og óhreint og 

ódrekkandi fyrir menn, en lítt nýtandi fyrir kvikfje." JÁM II, 161. 
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ÁR-015:001     Skúfslækur     bæjarhóll     bústaður   63°51.387N     20°46.366V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 voru þrjú hús á 

bæjarhólnum. Stafnar bæjarins snéru til suðurs. Nýtt 

íbúðarhús var byggt 1953 á miðjum bæjarhólnum. Það 

hús eyðilagðist í jarðskjálftum árið 2000 og var rifið í 

kjölfar skjálftans. Árið 2001 var byggt nýtt íbúðarhús á 

jörðinni um 20 m fyrir sunnan eldra húsið. Það er 

líklega fast utan við bæjarhólinn. Í norðurhluta 

bæjarhólsins eru útihús byggð á 20. öld. Ekki er föst 

ábúð á jörðinni lengur en íbúðarhúsið nýtt sem 

heilsárhús. Tamningastöð er starfrækt á jörðinni og allt 

landið nýtt undir hrossabeit.  Malarvegur að bænum 

liggur upp á bæjarhólinn að vestan en til austurs er 

gróið svæði. Fjögur nýbýli eru á jörðinni, Skúfslækur 

2, Skálatjörn, Skálateigur og Skálarimi. 
Bæjarhóllinn er grasivaxinn og sléttur. Það sést glitta í 
grjót í sverði víða. Sléttað hefur verið yfir hólinn og 

trjám plantað fast sunnan við hann. 

Bæjarhóllinn er 20x15 m að stærð og snýr austur-vestur. Hann er óskýr sökum mikils rasks á svæðinu. Nokkrar 

byggingar hafa verið byggðar í bæjarhólinn og fast upp við hann til allra átta nema austurs. Steinsteypt útihús frá 

20. öld eru fyrir norðan hólinn og hafa líklega raskað norðurhliðinni. Til vesturs er malarplan og til suðurs er yngra 

íbúðarhúsið. Það mótar fyrir bakka sem afmarkar suður- og austurhliðar bæjarhólsins. Bakkinn er hæstur 1 m en 

hann er aflíðandi og gróinn. Rof er í suðurhliðina á nokkrum stöðum og glittir þar í hleðslugrjót. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-015:002     Álagaþúfur     álagablettur     útihús 63°51.448N     20°46.382V 
"Rétt austan [norðan] bæjar eru þúfur, Álagaþúfur ein eða tvær, eiginlega líkari garðbroti.  "Kýrnar voru nú búnar 

að nudda með hausnum talsvert úr þeim, síðast er ég vissi," segir Magnús [Eiríksson, f. 1931]. Ein þúfa er nokkru 

norðar, samslags og þessar og með sömu álögum, en það var, að ekki mátti slá þær. Aðspurður sagðist Magnús 

aldrei hafa slegið þessar þúfur eða hreyft neitt við þeim. Það átti að valda tjóni á gripum, ef þúfurnar væru slegnar," 

segir í örnefnalýsingu. Fyrrnefndar þúfur eru 110 m norðan við bæ 001 og 40 m norðaustan við útihús 017 að sögn 

Árna Eiríkssonar, heimildamanns, sem fæddur er og uppalinn á jörðinni. 

Grasivaxið tún er á þessum slóðum og er það nýtt til hrossabeitar. 

Nyrðri hóllinn er horfinn. Árni mundi ekki hvenær það gerðist en kýr voru þar helsti sökudólgurinn. Þær nudduðu 

hausnum í sífellu þar í svörðinn og tættu upp jörðina. Syðri þúfan eða þústin, er 14x8 m að stærð, 1 m á hæð og 

snýr norðaustur-suðvestur. Hliðar hennar eru brattar og reglulegar. Hún er slétt í toppinn. Norðausturhluti 

 

Mynd 18. Bæjarhóll Skúfslækjar 015:001, horft til 
norðausturs. 

 

        

Mynd 19. Álagaþúfur 015:002, horft til norðausturs. 
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þústarinnar er hæstur og reglulegur. Líklega leynast mannvistarleifar undir sverði. Moldarflag er í suðurenda 

þústarinnar og glittir þar í hleðslugrjót. Líklegast er að e.k. útihús hafi verið á þessum slóðum enda þetta í 

norðurenda heimatúnsins eins og það er afmarkað á bæjarteikningunni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 1. 

 

ÁR-015:003     Stekkatúnshús     garðlag     stekkur 63°51.577N     20°46.468V 

"Vestan vegar, Gaflsvegar, eru túnskákirnar nefndar Stekkatún. 

Norðan við það tún, á dálitlu rimabarði, standa svo fjárhúsin, og 
eru alltaf nefnd Stekkatún eða Stekkatúnshús, byggð á grunni 

gamla stekksins," segir í örnefnalýsingu. Stekkurinn var rúma 350 

m NNV við bæ 001 og er horfinn undir fyrrnefnd fjárhús. 

Túngarður sem var umhverfis stekkinn eða fjárhúsið er varðveittur 

að hluta. 

Óræktað tún með hraunbörðum er á þessum slóðum. Mýrardælar 

eru norðaustan og norðvestan við túngarðinn. 

Fjárhúsin sem byggð voru á grunni stekkjarins eru ennþá 

uppistandandi og líklega gerð um miðja síðustu öld. Þau eru 

bárujárnsklædd að utan og undirstöður austurveggsins og hluta 

þess nyrðri eru hlaðnar. Fjárhúsin eru mun stærra mannvirki en 
stekkurinn og öll ummerki hans líklega horfin. Fyrir austan 

fjárhúsin eru tvær hleðslur sem voru hluti af túngarði umhverfis 

stekkinn. Hleðslurnar eru hluti af norður- og austurhlið 

túngarðsins. Hleðslurnar afmarka svæði sem er 50x50 m að stærð 

og er þetta norðausturhlið túnsins sem náði líklega lengra til 

suðvesturs, alveg að fjárhúsunum. Sá hluti er horfinn. 

Túngarðurinn er 0,4-0,6 m á hæð, grasivaxinn og það sést glitta í 

grjót í neðsta hluta hans án þess að um greinileg umför sé að ræða. 

Renna er austan við norðurhliðina en sunnan við austurhliðina. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 1. 
 

ÁR-015:004     heimild  kvíar 63°51.403N     20°46.650V 

"Vestan Skúfslækjarbæjar og Gaflsvegar fremst á Stekkatúnstúni var stöðullinn. Þar var mjólkað, er veður leyfði, 

fram yfir 1950, trúlega til 1954-56," segir í örnefnalýsingu. Kvíarnar voru 230 m vestan við bæ 001 og 250 m 

austan við Sauðhústótt 007. Fast austan við áætlaða staðsetningu kvíanna er vélgrafinn skurður. Öll ummerki þeirra 

eru komin í ræktað tún. 

Slétt, grasivaxið tún er á þessum slóðum. Túnslóði liggur yfir áætlaða staðsetningu kvíanna, yfir fyrrnefndan skurð. 

Engin ummerki kvíanna sjást lengur á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 2. 

 

ÁR-015:005     Rjómaklettur     hleðsla     óþekkt 63°51.460N     20°46.805V 
"Suðvestan við hornið á Stekkatúni [sjá 003] er hraunhella nokkuð þykk upp á rönd, og við klettinn sér fyrir 

hleðslu. Þetta heitir Rjómaklettur. Hjá klettinum eru gamlir götutroðningar [sjá 006] á leið út yfir 

Gaulverjabæjarhrepp og allar götur til Stokkseyrar. Það er vitað, að eitthvað af bændum flutti rjóma út í 

Baugsstaðarjómabú á tímabili hér úr sveitinni. Það má hugsa sér, að þarna hafi verið safnað saman rjómabrúsum 

af nokkrum bæjum, því að menn skiptust á með þessar ferðir eða höfðu sérstakan mann í þær, og man ég (Á. M.) 

[Árni Magnússon frá Flögu] dæmi um það. Mér finnst heiti klettsins og hleðslan (gamalt skýli fyrir rjómabrúsana?) 

þarna við götuna benda helzt í þessa átt," segir í örnefnalýsingu. Rjómaklettur er rúma 380 m vestan við bæ 001 

og 160 m norðvestan við kvíar 004. 

Allt umhverfis Rjómaklett er þýfður mói með blautum mýrardælum hér og þar. 

Hleðslan á Rjómakletti er 4x3 m að stærð og snýr norður-suður. Hún afmarkar litla, einfalda tóft.  Að sunnan er 

hraunhellan notuð sem veggur. Hún er 1,4 m á hæð og fer lækkandi til ANA. Veggirnir eru 0,3 m á hæð og 
grjóthlaðnir. Þeir eru hlaðnir úr stóru hraungrýti og má greina eitt umfar í þeim. Ekkert op er inn í tóftina. Ekki er 

hægt að áætla um nákvæmt hlutverk hleðslunnar en ekki var þak yfir henni og vel mögulegt að þarna hafi verið 

brúsapallur eða geymsla. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 2. 

 

Mynd 20. Túngarður 015:003b, horft til ASA. 
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ÁR-015:006     heimild  leið 63°51.379N     20°47.367V 
"Suðvestan við hornið á Stekkatúni er hraunhella nokkuð þykk upp á rönd, og við klettinn sér fyrir hleðslu [sjá 

005]. Þetta heitir Rjómaklettur. Hjá klettinum eru gamlir götutroðningar á leið út yfir Gaulverjabæjarhrepp og allar 

götur til Stokkseyrar. Það er vitað, að eitthvað af bændum flutti rjóma út í Baugsstaðarjómabú á tímabili hér úr 

sveitinni. Það má hugsa sér, að þarna hafi verið safnað saman rjómabrúsum af nokkrum bæjum, því að menn 

skiptust á með þessar ferðir eða höfðu sérstakan mann í þær, og man ég (Á. M.) [Árni Magnússon frá Flögu] dæmi 

um það. Mér finnst heiti klettsins og hleðslan (gamalt skýli fyrir rjómabrúsana?) þarna við götuna benda helzt í 

þessa átt," segir í örnefnalýsingu. Líklega er þetta sama leið og sýnd er á Herforingjaráðskorti. Leiðin liggur frá 

Holtshalalæk í landi Villingaholts ÁR-018 til norðurs, í gegnum Skúfslækjarland, yfir suðvesturshorn Saurbæjar 

ÁR-014 og endar við Hamar ÁR-124 í Gaulverjabæjarhreppi til suðurs. Frekari heimildir þarf til þess að staðfesta 

það. 

Leiðin lá í gegnum óræktuð tún. Landið er slétt, stórþýft og þurrar dælar og flóð víða. Svæðið tók miklum 

breytingum eftir að Flóaáveitan tók til starfa og mýrar gróið upp. 
Engin ummerki gatna sjást við Rjómaklett 005. Samkvæmt Árna Eiríkssyni voru hlaðnar brýr á leiðinni yfir til 

Saurbæjar ÁR-014, yfirverstu ófærurnar. Leiðin lá að Saurbæjarvaði 009 og sveigði þar til suðvesturs að Hamri. 

Hvergi í landi Skúfslækjar er hægt að greina leiðina. Skrásetjari gekk ítarlega yfir svæðið við Rjómaklett 005 án 

þess að verða leiðarinnar var né fyrrnefndra brúa. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 2; LMÍ 1: 50000 

 

ÁR-015:007     Sauðhústótt     tóftir     fjárhús 63°51.421N     20°46.914V 

"Á Skúfslæk bjó Guðmundur Brynjólfsson 1893-1899 […]. Guðmundur flutti að Sólheimum í Hrunamannahreppi. 

Á Skúfslæk byggði Guðmundur sauðahús skammt vestan við Rjómaklett [sjá 005], en tóttin heitir Sauðahústótt. 

Magnús, var ágætur hleðslumaður, lagfærði og hlóð upp tóttina og notaði fyrir fjárrétt, þ. e. til innrekstrar á sauðfé 

        

Mynd 21. Rjómaklettur 015: 005, horft til suðurs. 

 

  

Mynd 22. Sauðhústótt 015:007, horft til vesturs. 
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sínu um rúning o. s. frv.," segir í örnefnalýsingu. Sauðhúsatótt er rúmum 450 m vestan við bæ 001 og tæpum 120 

m suðvestan við Rjómaklett 005. 

Gróinn stórþýfður mói er allt umhverfis fjárhúsin. Það eru mýrardælar hér og þar og grónir hraunrimar. 

Tóftin er 23x10 m að stærð, snýr austur-vestur og skiptist í þrjú hólf. Lýsingin hefst austast, í hólfi 1. Það er 6x3 

m að innanmáli og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,8 m á hæð og 2,5 - 3 m breiðir. Það má greina 1-2 umför 

grjóthleðslu í þeim. Op er á miðjum austurvegg og annað í suðvesturhorni. Grjóthlaðinn garði er meðfram 

norðurvegg. Garðinn er 0,5 m á hæð og sést eitt umfar hleðslu.  Bárujárnsþak var yfir hólfinu og má greina leifar 

þess inni í því sem og ofan á veggjunum. Hólf 2 er vestan við hólf 1. Það er 6x4 m að innanmáli og snýr norður-

suður. Veggirnir eru 0,7-1 m á hæð og má greina 2 umför grjóthleðslu í þeim. Op er á miðjum norðurvegg. 
Grjóthlaðin garði er meðfram austurvegg og er hann eins að gerð og sá í hólfi 1. Hólf 3 er vestan við hólf 2 og 

fyrrnefnds rétt. Það er 6x6 m að innanmáli og er op í norðvesturhorni.  Veggirnir eru 0,5 m á hæð og má greina 2 

umför grjóthleðslu í þeim. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 2. 

 

ÁR-015:008     Steinsvarða     heimild 

"Ekki er vitað, hvar Steinsvarða  (sjá örnefnaskrá Brynjúlfs Jónssonar frá Minna-Núpi) hefur verið, en helzt er 

gizkað á, að Steinn, er lengi bjó á Skúfslæk, hafi hlaðið vörðu á Rjómakletti [sjá 005], kannske áður en Rjóma-

nafnið kom til, því hvergi annars staðar er líklegri staður, að varða hafi verið en þarna. Allt eru þetta því miður 

ágizkanir, en mér finnst rétt, að þetta komi fram, þar sem ég (Á. M.) [Árni Magnússon frá Flögu] man og sá 
hliðstæð dæmi annars staðar, og allavega styðst þetta við hliðstæð dæmi úr liðinni atvinnu- og lífsbjargarsögu 

okkar Sunnlendinga," segir í örnefnalýsingu. Á vettvangi fannst ekki varða í landi Skúfslækjar né á Rjómakletti. 

Ekki er hægt að staðsetja minjastaðinn án frekari heimilda. 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 2. 

 

ÁR-015:009     Saurbæjarvað     heimild  vað 63°51.370N     20°47.407V 

"Skurðurinn lenti nokkra metra fyrir vestan Loðnuvörðu 

[sjá 014:005], fór svo yfir landamarkalínu Loðnavarða-

Hamarsvarða [sjá 013:003] miðsvæðis, en þar er vað á 

Tómasarskurði, sem heitir Saurbæjarvað," segir í 

örnefnalýsingu. Vaðið er tæpa 850 m vestan við bæ 001 
og er slétt skarð í skurðruðninginn þar sem farið var yfir. 

Vaðið sjálft er horfið en það var notað á leiðinni milli 

Saurbæjar ÁR-014 og Skúfslækjar og einnig á leið 006. 

Ekki sést til gatna við skurðinn. Tómasarskurður er hluti 

af Flóaáveitunni. 

Tómasarskurður er 3-4 m á breidd og mikið vatn í honum. 

Ekki er hægt að komast yfir skurðinn með góðu móti á 

þessum slóðum. 

Engin ummerki vaðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 3. 

 
ÁR-015:010     Skálatjörn     örnefni     sæluhús 63°51.804N     20°45.980V 

"Skálatjörn er lítil tjörn, er Holtshalalækurinn (t sleppt í framburði í daglegu tali) rennur í gegnum, og fer því lítið 

fyrir Skálatjörn á dögum skurðgraftar og uppþurrkunar," segir í örnefnalýsingu Skúfslækjar "Um það bil mitt 

vestast í miðjum engjum var stór dæla sem hét Skálatjörn, var hún að mestu vaxin stargresi en sef óx í miðjunni," 

segir í örnefnalýsingu Efri-Grófar ÁR-017. Skálatjörn er tæpum 850 m norðaustan við bæ 001 og rúmum 550 m 

norðaustan við Stekk 003. Skálatjörn er á merkjum Skúfslækjar, Efri-Grófar og Villingaholts ÁR-018. Tjörnin 

sjálf er að stórum hluta í landi Villingaholts en ekki er vitað hvaða skála örnefnið vísar í. Nýbýlið Skálatjörn er 

tæpum 90 m suðvestan við landamerkin, innan svæðis sem áður tilheyrði Skúfslæk.  

Í landi Skúfslækjar eru grasivaxin tún nýtt til hrossabeitar á þessum slóðum. 

Engin ummerki skála sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Skúfslækur, 3; Ö-Efri-Gróf, 3. 

 

ÁR-015:011     Grófarvað     heimild  vað 63°51.360N     20°45.478V 

"Á móts við Syðri-Gróf [sjá ÁR-016] er vað á Skúfslæknum, er heitir Grófarvað," segir í örnefnalýsingu. 

Grófarvað er rúma 720 m austan við bæ 001 og 450 m norðan við Markavörðu 012. Skúfslækur var grafinn í skurð 

á síðustu öld og vaðið hvarf. Skúfslækur er nú 4 m breiður skurður fullur af vatni. Ekki er hægt að komast hér yfir. 

 

Mynd 23. Saurbæjarvað 015:009, horft til vesturs. 
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Braut (sjá 023) liggur að vaðinu bæði í landi Skúfslækjar og Syðri-Grófar. 

Stórþýfður mói með rimum og þurrum dælum er á þessum slóðum. 

Engin ummerki vaðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 3. 

 

ÁR-015:012     Markavarða     heimild  landamerki   63°51.120N     20°43.419V 

"Í landsuðurhorni Skúfslækjarlands er Markavarða við Rosakrók, hornmark við Gaflsland," segir í örnefnalýsingu. 

Markavarða var rúma 900 m suðaustan við bæ 001, við landamerki Gafls ÁR-013 og Syðri-Grófar ÁR-016. Hún 

er horfin, hefur líklega horfið þegar Skúfslækur var grafinn fram um miðja síðustu öld. 

Stórþýfður mói með rimum og þurrum dælum er á þessum slóðum. 

Engin ummerki vörðunnar sjást lengur. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 3. 

 

ÁR-015:013     Strokkhóll     huldufólksbústaður 63°51.191N     20°46.483V 

Strokkhóll er talinn upp í örnefnaskrá Brynjúlfs Jónssonar 

frá um 1900 og í örnefnalýsingu Árna Magnússonar frá 
1990. Þar er hins vegar ekki getið um þjóðtrúna sem honum 

fylgir. Að sögn Árna Eiríkssonar, heimildamanns, heyrðust 

strokkhljóð í hólnum og var trúað að þar byggju álfar. 

Strokkhóll er rúma 370 m sunnan við bæ 001 og 880 m 

vestan við Markavörðu 012. Gaflsvegur er rúma 10 m 

vestan við hólinn. 

Gróið hraun með þýfðum rimum er á þessum slóðum. 

Strokkhóll er náttúrulegur að öllu leyti. Hraunstrýta kemur 

uppúr honum miðjum og alveg eins líklegt að þaðan sé 

nafngiftin komin. Strokkhóll er 10 m í þvermál og 2,5 m á 

hæð. 
Hættumat: stórhætta, vegna vegagerðar 

Heimildir:Ö-Skúfslækur, 3. 

 

 

ÁR-015:014     heimild  kálgarður 63°51.382N     20°46.374V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 fast sunnan við bæ 001. Líklega var 

einungis bæjarhlaðið á milli. Kálgarðurinn er horfinn. Íbúðarhúsið sem byggt var 2001 er innan áætlaðrar 

staðsetningu kálgarðsins. Tré eru í norðvesturhorni kálgarðsins og rabarbari í norðausturhorninu. 

Þar sem kálgarðurinn var er íbúðarhús og gróin bakgarður þess. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-015:015     þúst     útihús 63°51.362N     20°46.355V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús 50 m sunnan við bæ 001. Íbúðarhús 

 

Mynd 24. Strokkhóll 015:013, horft til norðurs. 

 

    

Mynd 25. Þúst 015:015, horft til norðurs. 
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byggt 2001 er 30 m vestan við þústina sem þarna er nú (2013). Trjám hefur verið plantað á tveimur stöðum í 

suðurhluta hennar. 

Slétt, grasivaxið tún er á þessum slóðum. 

Útihúsið, eða þústin, er 16x8 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er 0,6 m á hæð og grasivaxin. Austurveggurinn 

er greinilegastur. Hann er 0,5 m á hæð og snýr norður-suður. Óljóst mótar fyrir veggjarbroti vestur frá honum og 

mögulegu hólfi. Líklega var útihúsið a.m.k. tvö hólf miðað við legu stærð þústarinnar. Búið er að slétta yfir svæðið. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 
ÁR-015:016     heimild  útihús 63°51.364N     20°46.416V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 60 m SSV við bæ 001 og 50 m 

vestan við þúst 015. Það er horfið og hefur trjám verið plantað þvert yfir svæðið. 

Grasivaxið og slétt tún er á þessum slóðum. Náttúruleg brún er í landinu um 5 m norðar en útihúsið og það var því 

neðan rimans sem bær 001 er á. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-015:017     heimild  kálgarður 63°51.434N     20°46.426V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var stakstæður kálgarður um 100 m norðvestan 
við bæ og 150 m norðan við þúst 015. Kálgarðurinn var utan túns, andspænis útihúsi sambyggðu túngarði 022, 

leið 019 lá á milli þeirra. Kálgarðurinn er horfinn, þar er nú þjóðvegur sem lagður var um miðja síðustu öld. 

Vegurinn liggur að bæjum sunnar í hreppnum. 

Þar sem kálgarðurinn var er gróið, þýft svæði og malarvegur. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: stórhætta, vegna vegagerðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-015:018     heimild  traðir 63°51.385N     20°46.420V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 lágu traðir að bæ 001 úr vestri. Traðirnar eru 

horfnar, vegur að núverandi heilsárshúsi í Skúfslæk er þar yfir. Á bæjarteikningunni má sjá að veggir traðanna 
voru líklega hlaðnir. 

Malarvegur er þar sem traðirnar lágu áður. 

Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-015:019     heimild  leið 63°51.428N     20°46.429V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 sést leið liggja fast við norðvesturhorn túngarðs 022. Leiðin 

er sýnd utan túns, á milli túngarðsins og kálgarðs 017. Ekki er vitað hvert leiðin lá en á bæjarteikningunni er hún 

170 m löng. Hér er líklega um leið sem lá til norðurs frá Skógsnesi ÁR-126, að Gafli ÁR-013 og áfram til norðurs 

á Skúfslæk. Leiðin er sýnd á herforingjaráðskortir frá 1907. 

Leiðin er horfin. Til austurs eru slétt, grasivaxin tún en vesturs er þjóðvegur sem lagður var um miðja síðustu öld. 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; LMÍ 1:50000 

 

ÁR-015:020     frásögn     leið 63°54.394N     20°46.511V 

Að sögn Árna Eiríkssonar, heimildamanns, lá braut frá bæ 001, til vesturs að kvíum 004. Þetta var engjavegur að 

hans sögn. Hún náði að öllum líkindum að Rjómakletti 005 og sameinaðist leið 006 þar. Þessi braut er horfin í 

slétt, grasivaxin tún. 

Túnslóði er nú þar sem brautin lá áður. 

Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 
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ÁR-015:021     garðlag     vörslugarður 63°51.366N     20°47.385V 

Garðlag liggur norður-suður 140 m fyrir vestan Rjómaklett 005 og 

60 m vestan við beitarhús 007. Það beygir til vesturs og endar við 

Tómasarskurð, rétt sunnan við Saurbæjarvað 009. Ekki er ljóst í 

hvaða tilgangi garðlagið var hlaðið en líklega var það 

vörslugarður. Girt var ofan á það, a.m.k. á köflum.  

Gróinn stórþýfður mói er allt umhverfis garðlagið. Mýrardælar og 

grónir hraunrimar eru víða umhverfis. 

Garðlagið er L-laga og afmarkar svæði sem er 430x232 m að 
stærð. Svæðið snýr norður-suður. Garðlagið er 3 m breitt, 0,6 m á 

hæð og algróið. Það er mosavaxið, stórþýft og fellur vel inn í 

nánasta umhverfi. Ekki má greina rennu meðfram hliðum vegna 

efnistöku við gerð þess. 

Hættumat: engin hætta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-015:022     heimild  túngarður 63°51.461N     20°46.299V 

Túngarður er sýndur afmarka heimatún Skúfslækjar á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 

Sambyggt útihús var við norðvesturhliðina, beint andspænis kálgarði 017. Túngarðurinn sem og útihúsið eru nú 

horfin og engin ummerki þeirra sjást á yfirborði. 

Slétt, grasivaxin tún eru allt umhverfis bæinn. Svæðið er einnig framræst og allt mýrlendi horfið. 

Túngarðurinn afmarkaði svæði sem er 300x175 m að stærð og snéri norður-suður. Hann afmarkaði allt heimatúnið 
nema til suðausturs. Ekki er ljóst hvað réði þar, líklega mýri eða dæla. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-015:023     gata     leið 63°51.369N     20°45.783V 

Leið lá frá Skúfslæk að Syðri-Gróf ÁR-016 að sögn Árna Eiríkssonar, heimildamanns.  Leiðin er sýnd á 

Herforingjaráðskorti frá 1907. Leiðin lá til austurs frá bæ 001, fór yfir Grófarvað 011 og yfir í land Syðri-Grófar. 

Leiðin var gerð bílfær í landi beggja jarðanna um miðja 20. öld. 

Stórþýfður mói með rimum og þurrum dælum er á þessum slóðum. 

Leiðin sést í landi beggja jarðanna. Bílslóði liggur til austurs að Skúfslæk sem er komin í áveituskurð. Þar var farið 

yfir á Grófarvaði 011 og yfir í land Syðri-Grófar. Þar sést leiðin einnig sem bílslóði. Líklega voru reiðgötur á 

svipuðum slóðum áður en leiðin var gerð bílfær. Leiðin sést á tæplega 900 m löngum kafla og er 3-4 m á breidd. Í 
landi Syðri-Grófar hverfur hún á köflum á grónum rimum. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir: LMÍ 1:50000 

 

ÁR-015:024     tóft     beitarhús     63°51.381N     20°46.960V 

Tóft er tæpum 490 m vestan við bæ 001 og rúmum 80 m suðvestan við fjárhús 007. Garðlag 021 er 20 m vestan 

við tóftina. 

Gróinn stórþýfður mói er allt umhverfis tóftina. Það eru mýrardælar hér og þar og grónir hraunrimar. 

Tóftin er á lágum hraunhól og lágreist. Hóllinn er 0,3 m á hæð og gróinn. Tóftin sjálf er 8x6 m að stærð, einföld 

og snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,5-0,7 m á hæð, stórþýfðir og algrónir. Á tveimur stöðum sést glitta í 

hleðslugrjót. Ekkert op er inn í tóftina. Þessi tóft er sigin, útflött en lag hennar bendir til þess að um fjárhús sé að 

ræða. 

 

Mynd 26. Garðlag 015:021, horft til austurs. 
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Hættumat: engin hætta 

 

  

    

Mynd 27. Tóft 015:024, horft til norðurs 

 



33 
  

 

ÁR-016     Syðri Gröf 

 

1686, Skálholtsjörð, 14 hdr, The old Icelandic land registers, 106. 1708, jarðardýrleiki óviss, Skálholtsstólsjörð. 

JÁM II, 161. 1847, 22 hdr., bændaeign. JJ, 54. 1708: "Fóðrast kann iii kýr, vi ær, vi lömb, i hestur. Afrjett ut supra. 

Torfrista og stúnga mjög lök. Móskurður hefur verið, brúkast ei. Skóg í almenníngi ut supra. Engjar mjög 

votsóktar, og svipull heyskapur í votviðrum. Hætt er kvikfje fyrir holgryfjulækjum og so fyrir leysingavötunum á 

vor, sem standa á engjum. Vatnsból þrýtur og er fúlt og óhreint fyrir menn og kvikfje og yfrið lángt að sækja þegar 
bregst." JÁM II, 164. 

 
ÁR-016:001     Syðri Gröf     bæjarhóll     bústaður 63°51.597N     20°44.297V 

Bærinn er á allstórum hól sem án efa er að stærstum hluta uppsafnaðar mannvistarleifar. Hleðsluleifar sáust djúpt 

í jörð þegar grafið var fyrir fjósi á norðausturhluta hólsins árið 1972. Eldra íbúðarhús stóð þar sem nú er hlað fast 

norðan við trjágarð sem er austan við núverandi íbúðarhús. Enn yngra íbúðarhús er á sléttlendinu austan við hólinn. 

Timburhús á steyptum grunni og trjágarður á suðurhluta hólsins, vegur/hlað uppi á honum miðjum. Steypt fjós og 

hlaða á norður hluta hólsins. 

Bæjarhóllinn er 35x20 m að stærð og mestur 1,5 m á hæð. Mikið rask hefur orðið á bæjarhólnum sökum bygginga 

og annarra framkvæmda. Bæjarhóllinn er ekki greinilegur heldur má greina upphækkunina inn á milli núverandi 

bygginga sem þar eru. Um 20 m norðan við vesturenda fjóssins kom Páll Axel Halldórsson niður á eldsmerkta 

steina er hann gróf þar folald og telur hann að þar kunni að vera eldri byggingarleifar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
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ÁR-016:002     þúst     bænhús 63°51.646N     20°44.471V 

Árið 2004 var komið að Syðri-Gróf vegna verkefnis  

sem snéri að skráningu á kirkjum og bænhúsum. Ekki 

er ljóst af hverju svo var en skrásetjari fann ekki neinar 

heimildir sem geta kirkju eða bænhúss á jörðinni. Páll 

Axel Halldórsson sem bjó árið 2004 á Syðri-Gróf taldi 

líklegast að bænhúsið hafi verið 160 m norðvestan við 

bæ 001. Þar er lítill rústahóll á móts við hlið á gömlum 
túngarði sem jafnframt er á merkjum við Efri-Gróf ÁR-

017 og lá leiðin milli bæjanna þar um. Allt eins líklegt 

verður að telja að bænhúsið hafi verið nær bæ 001, í 

bæjarhlaðinu. 

Rústahóllinn er í ræktuðu túni. 

Á þessum stað er greinilegur rústahóll. Hann er 10x7 m 

stór og snýr norður-suður. Hóllinn er um 0,5 m hár en 

hvergi sjást skýrir bakkar, dældir eða annað sem gefur 

nánara lag þústarinnar til kynna. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
ÁR-016:003     þúst     óþekkt 63°51.135N     20°44.305V 

Stór, áberandi rústahóll er rúma 850 m sunnan við bæ 

001 og tæpa 150 m norðvestan við fjárhús 006. Að sögn 

Bjarna Pálssonar, heimildamanns, var ákveðið að slétta 

hólinn ekki um miðja síðustu öld þegar tún voru sléttuð 

allt í kringum hólinn. Þurr mýrardæl er tæpum 100 m 

austan við hólinn. 

Slétt, grasivaxin og framræst tún eru til allra átta. 

Rústahóllinn er stór og áberandi. Hann er 17x13 m að 

stærð og snýr norður-suður. Hóllinn er egglaga, 

breiðastur til norðurs. Hann er hæstur 1,4 m. Greinilegt 
er að hann er uppsöfnuð mannvistarlög að miklu leyti. 

Hóllinn er stórþýfður og beinir bakkar liggja eftir 

honum endilöngum. Þeir eru með stefnuna norður-

suður en ekki er hægt að greina stærð né lag 

mannvirkisins sem hér var. Mögulegt er að einhver 

þeirra örnefna sem ekki tókst að staðsetja hafi verið á 

þessum stað. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Syðri-Gróf, 1. 

 

ÁR-016:004     Barnarimi     heimild  tjaldstæði 

"Barnarimi, tjaldað þar undir hól," segir í örnefnalýsingu. Bjarni Pálsson, bóndi á Syðri-Gróf, hafði aldrei heyrt 
um Barnarima. Ekki fannst honum heldur neinn staður líklegri en annar. Án frekari heimilda er ekki hægt að 

staðsetja minjastaðinn. Ekki er vitað hvort þetta var tengt leið sem lá um landið eða slætti. 

Heimildir:Ö-Syðri-Gróf, 1. 

 

ÁR-016:005     Stekkatún     örnefni     stekkur 

Örnefnið Stekkatún er á lista yfir örnefni í Syðri-Gróf. Bjarni Pálsson, bóndi á Syðri-Gróf, hafði aldrei heyrt um 

Stekkatún. Ekki fannst honum heldur neinn staður líklegri en annar.  Án frekari heimilda er ekki hægt að staðsetja 

minjastaðinn. 

Heimildir:Ö-Syðri-Gróf, 1. 

 

ÁR-016:006     frásögn     beitarhús 63°51.099N     20°44.148V 
Að sögn Bjarna Pálssonar, heimildamanns voru fjárhús 930 m sunnan við bæ 001 og tæpum 150 m norðastan við 

þúst 003. Hætt var að nota fjárhúsin um 1950 og þau sléttuð úr skömmu seinna. Hann vissi ekki um nánara lag eða 

gerð þeirra. 

Slétt, grasivaxin og framræst tún eru til allra átta. 

Engin ummerki fjárhúsanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Mynd 28. Bænhús 016:002, horft til ANA. 

 

 

Mynd 29. Hóll 016:003, horft til norðurs. 
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ÁR-016:007     Brúarheiði     örnefni     brú 

Örnefnið Brúarheiði er á lista yfir örnefni í Syðri-Gróf. Ekki er vitað hvar Brúarheiði er. Líklegt er að hún dragi 

nafn sitt af leið sem þar var. Bjarni Pálsson, heimildamaður, man ekki eftir gömlum götum í landi Syðri-Grófar og 

án frekari heimilda er ekki hægt að staðsetja minjastaðinn. 

Heimildir:Ö-Syðri-Gróf, 1. 

 

ÁR-016:008     Björnstóft     heimild 

Örnefnið Björnstóft er á lista yfir örnefni í Syðri-Gróf.  Bjarni Pálsson, bóndi á Syðri-Gróf, hafði aldrei heyrt um 
Björnstóft getið. Ekki fannst honum heldur neinn staður líklegri en annar.  Án frekari heimilda er ekki hægt að 

staðsetja minjastaðinn. 

Heimildir:Ö-Syðri-Gróf, 1. 

 

ÁR-016:009     Þrísteinar     álagablettur 63°51.259N     20°44.982V 

"Þrísteinar, álagast[einar], þar má ekki grjót taka; þrír 

hraundrangar vestan bæjar í Syðri-Gróf," segir í 

örnefnalýsingu. Þrísteinar eru rúmum 800 m suðvestan við 

bæ 001 og rúmum 350 m SSV við fjárskýli 019. 

Stórþýfður mói er á þessum slóðum. Grónir hraunrimar eru 

víða og inn á milli þeirra mýrardælur og -flóð. 
Þrísteinar er náttúrulegir og eini staðurinn þar sem 

Þjórsárhraun kemur uppúr sverði í landi Syðri-Grófar. 

Þarna er hraunhella sem er 5 m löng og 0,5 m á hæð. Hún 

er nú (2013) klofin í fimm hluta. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Syðri-Gróf, 1. 

 

 

 

 

 
ÁR-016:010     Stekkjardælar     örnefni     stekkur 

Örnefnið Stekkjardælar er á lista yfir örnefni í Syðri-Gróf. Bjarni Pálsson, bóndi á Syðri-Gróf, hafði aldrei heyrt 

um Stekkjardælar fyrr. Afar líklegt er að hér sé um sama stekk að ræða og var í Stekkatúni 005 en ekki er hægt að 

staðhæfa það án frekari heimilda. 

Heimildir:Ö-Syðri-Gróf, 1. 

 

ÁR-016:011     heimild  túngarður 63°51.640N     20°44.130V 

" [...] þar  til  bærinn  Skúfslækur [ÁR-015]  ber  norðan  til  í túngarðinn  í  Syðri-Gróf,  þar  er  þúfa  

og  svo  er þúfa  við fyrrnefndan garð, síðan ræður gamall garðleggur [017:011] beina stefnu á nefndan bæ allt 

að þeim vatnsfarveg sem nefnist Skúfslækur," segir í afriti landamerkjabréfs Efri-Grófar frá 1886, í örnefnalýsingu 

þeirrar jarðar. Túngarðurinn er einnig sýndur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Engin 

ummerki hans sjást lengur á yfirborði. 
Slétt, grasivaxin og framræst tún eru allt umhverfis bæ 001. 

Túngarðurinn afmarkaði svæði sem er 370x150 m að stærð og snéri ASA-VNV samkvæmt bæjarteikningunni. Öll 

ummerki hans eru horfin af yfirborði sökum túnasléttunar. Ekki er vitað hvort að hann var torf- eða grjóthlaðinn. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Efri-Gróf, 6; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906 

 

ÁR-016:012     heimild  kálgarður 63°51.587N     20°44.306V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan og austan við bæ 001. 

Núverandi íbúðarhús og bakgarður þess er innan kálgarðsins. Öll ummerki hans eru horfin af yfirborði. 

Kálgarðurinn var í gróinni, aflíðandi brekku til austurs og suðurs frá bæ 001. 

Svæðið er grasivaxið til austurs en til suðurs er bakgarður íbúðarhússins á Syðri-Gróf. 
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

  

 

Mynd 30. Þrísteinar 016:009, horft til suðvesturs. 
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ÁR-016:013     heimild  útihús 63°51.569N     20°44.512V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 180 m vestan við bæ 001 og 30 m 

NNA við útihús 018. Það er horfið, líklega vegna sléttunar. 

Slétt, grasivaxið tún er til allra átta frá áætlaðri staðsetningu útihússins. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 
ÁR-016:014     heimild  kálgarður 63°51.587N     20°44.125V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var stakstæður kálgarður í suðausturhorni 

heimatúnsins, um 150 m suðaustan við bæ 001. Hann er horfinn af sökum túnasléttunar. 

Slétt, grasivaxið tún er þar sem kálgarðurinn var áður. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-016:015     heimild  hesthús 63°51.624N     20°44.129V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 150 m austan við bæ 001 og 60 m 

norðaustan við kálgarð 014. Útihúsið var við austurmörk túns. Bjarni Pálsson, heimildamaður, man eftir útihúsinu. 
Að hans sögn var þetta hesthús en fé var einnig baðað þar. Steypt fjárbað var í húsinu. Hann mundi ekki hversu 

stórt hesthúsið var. Það var rifið fyrir alllöngu. 

Malarvegur að Syðri-Gróf liggur fast norðan við áætlaða staðsetningu hesthússins. Öspum hefur verið plantað fast 

sunnan vegarins, þvert yfir þar sem hesthúsið var. 

Engin ummerki hesthússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: stórhætta, vegna vegagerðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-016:016     heimild  útihús 63°51.630N     20°44.176V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 120 m ANA við bæ 001 og um 40 

m NNV við hesthús 015. Útihúsið er horfið. 
Á þessum slóðum er óræktað tún með stórþýfðum, grónum rimum inn á milli. Túnið er nýtt til hrossabeitar. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-016:017     heimild  útihús 63°51.593N     20°44.339V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 30 m vestan við bæ 001. Útihúsið 

er horfið. Það var í halla niður af holti sem bærinn er á og hefur mikið jarðrask orðið á þessum slóðum. 

Í brekkunni er malarborið plan, fast sunnan við núverandi fjós. Planið er í aflíðandi halla til vesturs. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-016:018     heimild  útihús 63°51.557N     20°44.526V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 200 m VSV við bæ 001 og 35 m 

suðvestan við útihús 013. Það er horfið og engin ummerki um það sjást nú. 

Þar sem útihúsið var er slétt, grasivaxið tún. Lágir hólrimar eru í túninu og líklegt að útihúsið hafi verið á einum 

slíkum. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-016:019     tóftir     fjárskýli 63°51.248N     20°44.073V 
Tvær tóftir eru tæplega 500 m suðvestan við bæ 001 og rúmlega 350 m norðaustan við Þrísteina 009. Rúmum 80 

m austan við tóftirnar er vélgrafinn skurður. 

Gróinn, þýfður mói er á þessu svæði. Grónir, lágir hraunrimar eru víða og mýrardælur og -flóð inn á milli þeirra. 

Svæðið er flatt. 
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Tvær tóftir eru á þessum slóðum, á svæði sem er 

35x20 m og snýr austur-vestur. Var þeim báðum gefin 

bókstafur til aðgreiningar í lýsingu þessari. Tóft A er 

austar. Hún er 10x8 m að stærð, einföld og snýr 

norður-suður. Veggirnir eru algrónir og hvergi sést 

glitta í grjót né skýrar hleðslur. Þeir eru 0,5 m á hæð. 

Op er til SSV. Þetta er líklega fjárborg eða heimarétt. 

Tóft B er 25 m ASA við tóft A. Hún er á 0,5 m háum 

hólrima og er greinilegri í landslaginu heldur en tóft 
A. Hún er 10x7 m að stærð, einföld og snýr norður-

suður. Veggirnir eru 0,8-1 m á hæð og algrónir. Hvergi 

glittir í grjót né greinilegar hleðslur. Tóftin er stórþýfð 

og óskýr. Sökum þess er ekki greinilegt op á yfirborði. Þetta var líklega fjárhús og ekki ólíklegt að hér sé kominn 

einn minjastaðurinn sem ekki var hægt að staðsetja. 

Hættumat: engin hætta 

 

ÁR-016:020     garðlag     beitarhús 63°51.248N     20°44.073V 

Að sögn Bjarna Pálssonar, heimildamanns, voru beitarhús 280 m norðaustan 

við rústahól 003 og 680 m sunnan við bæ 001. Umhverfis þau var 

vallargarður og er hann varðveittur að hluta en beitarhúsin eru horfin. Slóði 

liggur skammt vestan við áætlaða staðsetningu útihússins og vallargarðsins. 

Slétt, grasivaxin og framræst tún eru á þessum slóðum.  

Vallargarðurinn nær yfir svæði sem er 150x120 m að stærð og snýr norður-
suður. Suðurveggur vallargarðsins er varðveittur. Hann er 120 m langur og 

snýr austur-vestur. Hann endar við landamerki Mjósyndis ÁR-007 til austurs. 

Hann er 0,3-0,5 m á hæð, 1 m á breidd og algróinn. Vírgirðing var ofan á 

honum. Ekki er vitað um nánari legu vallargarðsins, aðrar hliðar eru horfnar 

í slétt, grasivaxin tún. Beitarhúsin voru 150 m norðan við vallargarðinn en 

búið er að rífa þau og öll ummerki þeirra eru horfin. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

 

 

 

 

 

ÁR-016:021     frásögn     þvottastaður 63°51.430N     20°44.595V 

Samkvæmt Bjarna Pálssyni, heimildamanni, var ull þvegin í Langaflóði. Norðurbakkar flóðsins voru háir að hans 

sögn og flóðið um 1 m á dýpt. Hellur voru teknar úr Hellholti í Villingaholti (sjá ÁR-018:027) og á þeim var legið 

á hnjánum við þvottinn. Hellurnar sáust lengi í grónu mólendi eftir að svæðið var ræst fram en nú er gróið yfir 

þær. Þvottastaðurinn var tæpa 400 m suðvestan við bæ 001 og rúmum 100 m austan við fjárskýli 019A. Langaflóð 

er mýrartjörn sem er nánast uppþornuð og horfin af yfirborði sökum framræslu. Einn lítill hleðslusteinn sást á 

þessum slóðum, líklega þar sem þvotturinn var þveginn. 

  

Mynd 31. Tóft 016:019a, horft til austurs og tóft 019b, horft til norðurs. 

 

 

 

Mynd 32. Vallargarður 016:020, 
horft til vesturs. 
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Gróinn mói er allt umhverfis Langaflóð. Stutt er niður á hraun í gegnum svörð og rimar á milli mýrardraga. 

Lítil sem engin ummerki þvottastaðarins sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

 

ÁR-016:022     garðlag     kvíar 63°51.508N     20°44.377V 

Rúma 150 m SSV við bæ 001 var fjárhús og grjóthlaðin rétt að 

sögn Bjarna Pálssonar heimildamanns. Hann taldi líklegt að 

réttin hafi verið kvíar en fjárhúsin voru ekki mjög gömul. Bæði 

þessi mannvirki eru nú horfin en garðlag liggur á svipuðum stað 
skilur á milli ræktaðra og óræktaðra túna. Garðlagið er líklega 

einungis nokkurra áratuga gamalt en er skráð með fornleifum 

þar sem það er byggt að fornri byggingarhefð. 

Til norðurs er ræktað tún en óræktað tún til suðurs. 

Garðurinn er 145 m langur og snýr norðaustur-suðvestur. Hann 

er 1 m á breidd, 0,3-0,4 m á hæð og torfhlaðinn. Ofan á honum 

er gaddavírsgirðing. 

Hættumat: engin hætta 

 

 

 

 

ÁR-016:023     Mýrarvað     frásögn     vað 63°50.925N     20°44.924V 

Mýrarvað var á Skúfslæk og notað á leið 024 til Mýra ÁR-

012 að sögn Bjarna Pálssonar, heimildamanns. Skúfslækur 

er nú kominn í skurð og við það varð vaðið ófært. Mýrarvað 

var rúma 1,3 km sunnan við bæ 001 og tæpa 650 m 

suðvestan við rústahól 003. Ekki sér til gatna í landi Syðri-

Grófar að vaðinu. Í landi Mýra er smá moldarvik í 

skurðbakkann en ekki greinileg leið. 

Gróinn, stórþýfður mói er á þessum slóðum. 

Engin ummerki vaðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 

 

 

 

 

 

 

ÁR-016:024     frásögn     leið 63°50.937N     20°44.927V 

Mýrarvað 023 var notað á leiðinni milli Syðri-Grófar og Mýra að sögn Bjarna Pálssonar, heimildamanns. Ekki er 

vitað með fullri vissu hvar gatan lá í landi Syðri-Grófar né Mýra. Líklega lá hún þó beint til suðurs frá bæ 001 og 

að Mýravaði 023 þar sem farið var yfir Skúfslæk. 

Slétt, grasivaxin tún eru sunnan við bæ 001. Svæðið hefur verið ræst fram og fjölmargir skurðir gerðir. Sunnan 
túnanna og norðan við vað 023 er stórþýfður mói, ekki sér til leiðarinnar þar. 

Engin ummerki leiðarinnar sjást nú á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

 

  

 

Mynd 33. Garðlag 016:022, horft til 
norðvesturs. 

 

 

Mynd 34. Mýrarvað 016:023, horft til VSV. 
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ÁR-017     Efri Gröf 

 

1686, Skálholtsjörð, 12 hdr. The old Icelandic land registers, 106. 1708, jarðardýrleiki óviss, Skálholtsstólsjörð. 

JÁM II, 164. 1847, 19 2/3 hdr., bændaeign. JJ, 54. 1981: "Efri-Gróf er nú í eyði [síðan 1956] en nýtt frá Mjósyndi. 

Af húsum er nú aðeins íbúðarhús uppistandandi." SB II, 56. Jörðin er nýtt til hrossabeitar í dag og þar er ekki föst 

ábúð né hús. 
1708: "Fóðrast kann iiii kýr, x lömb, x ær; hestum vogað á útigáng. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga lök og 

sendin. Móskurður hefur verið en brúkast ei, meinast eyddur. Skógarhögg í almenníngi ut supra. Túninu grandar 

sandfok. Engjarnar spillast stórlega af vatni, sem jetur úr rótina. Landþröng er mikil og þar með hagabeitin 
fordjörfuð af sandfjúki, sem árlega fer í vöxt og hefur hjer goldist xx álna beitartollur til Villingaholts árlega inn 

til næstu þriggja ára, en síðan enginn, nema fyrir líðun og góðvilja staðarhaldarans. Hætt er kvikfje fyrir Skúfslæk 

til meina." JÁM II, 164. 

 
ÁR-017:001     Efri Gröf     bæjarhóll     bústaður 63°51.807N     20°44.672V 

"Efri-Gróf er nú í eyði [síðan 1956] en nýtt frá Mjósyndi [ÁR-007]. Af húsunum er aðeins eitt íbúðarhús 

uppistandandi," segir í Sunnlenskum byggðum II. Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 voru tvö 

hús á bæjarhólnum. Ekki er vitað hvort að þau hús sem byggð voru á 20. öld í Efri-Gróf eru á gamla bæjarstæðinu 

en ummerki gamla bæjarins sjást til vesturs og norðurs. Einungis íbúðarhúsið er uppistandandi að hluta en er 

óíbúðarhæft og lítið annað er útveggir. Til vesturs, inn í bæjarhólinn, er búið að grafa gám og hann notaður sem 

hrossaskjól. Mikið af mannvistarleifum sjást í uppmokstrinum umhverfis hann.  Ekki er föst ábúð á jörðinni, hún 

er einungis nýtt til hrossabeitar. 
Bærinn er á stórum hól eða holti. Hann er sléttur og grasivaxinn. Allt umhverfis hann er grasivaxið tún. 
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Bæjarhóllinn er 50x30 m að stærð, 0,5-1,5 m á hæð og snýr austur-vestur. Hann er grasivaxinn og sléttur að ofan.  

Íbúðarhús, tvö hólf gamalla bæjarhúsa og gámur eru á bæjarhólnum sem hefur verið raskað að hluta. Íbúðarhús 

byggt á 20. öld er í austurhluta bæjarhólsins. Það er komið að hruni. Laupur er á strompi hússins og hrafnar verpa 

þar. Hólf 1 er vestarlega á bæjarhólnum, tæpum 8 m frá íbúðarhúsinu. Það er 7,5x5 m að innanmáli og snýr norður-
suður. Hólfið er niðurgrafið, grunnflöturinn er 1 m lægri en hóllinn. Bárujárnsþak var yfir hólfinu en það er 

niðurfallið. Veggirnir eru algrónir, 1 m á hæð en víða glittir í grjót. Ekki er skýr inngangur inn í hólfið sem var 

líklega hlaða sé tekið mið af lagi og gerð hólfsins. Hólf 2 er nyrst á bæjarhólnum. Það er þó frekar dæld en skýr 

tóft. Dældin er 3x3 m að stærð, 0,5 m á djúp og algróin. Hvergi glittir í grjót né skýrt op. Flutningagámur er grafinn 

inn í suðvesturhorn hólsins og hann notaður sem hrossaskjól líkt og áður sagði. Ekki er langt síðan það var gert, 

uppmoksturinn er meðfram gámnum og ekkert gróinn. Í honum er mikið af mannvistarleifum. Þar sjást 

hleðslusteinar, leirkersbrot, járn og gler. Greinilegt er að bæjarhús voru í nágrenninu en gripaleifarnar í hólnum 

benda til 19. og 20. aldar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:SBII, 56; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 
ÁR-017:002     Lambhúsdæl     heimild  lambhús 63°51.791N     20°44.859V 

"Í túninu voru þrjár dælur Austurdæl, Langadæl og Lambhúsdæl," segir í örnefnalýsingu. Útihús og egglaga 

kálgarður eru merkt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, um 150 m vestan við bæ 001.  

Samkvæmt því var kálgarður í Lambhúsdæl og ekki er ólíklegt að svo hafi verið, lambhúsið var líklega uppi á 

brúninni. Lambhúsdæl er ennþá í gamla heimatúninu og er vot. Ekki sér til tófta hjá henni en samkvæmt 

bæjarteikningunni var útihúsið við vesturenda hennar. 

Fremur óslétt, smáþýft tún er til allra átta frá Lambhúsdæl. Dælan er vot, grunn og þornar líklega yfir hásumarið. 
Engin ummerki lambhússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Efri-Gróf, 2; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906. 

 

ÁR-017:003     Kumlamýri     örnefni 63°51.982N     20°45.019V 
"Norðan við Kelduna var mói sem ekki bar sérstakt nafn og norðan við hann var mýri sem hét Kumlamýri. Í 

norðurkanti Kumlamýrar var áveituskurður sem lá frá norðvestri og í gagnstæða átt," segir í örnefnalýsingu. Ekki 

er vitað til þess að kuml hafi fundist í Kumlamýri. Nafnið gæti einnig verið dregið af heykumlum og -stæðum sem 

þarna hafa verið. Kumlamýri er tæpa 450 m norðvestan við bæ 001. 
Í Kumlamýri er slétt, grasivaxið tún. Það er framræst en hvergi mótar fyrir mannvirkjum. Greinilegt er að svæðið 

var blautt fyrir þann tíma. Á loftmynd má greina dælur og þurra lækjarfarvegi. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Syðri-Gróf, 3. 

 

ÁR-017:004     tóft     beitarhús 63°51.961N     20°45.089V 
"Vestan við Kumlamýri [sjá 003] á skurðbakkanum var tóft af sauðahúsi," segir í örnefnalýsingu. Sauðahúsið er 

tæpa 450 m norðvestan við bæ 001 og 15 m til vesturs frá því er þurr áveituskurður. Á milli þeirra er þurr mýrardæl. 
Stórþýfður mói með blautum mýrardælum. Svæðið er framræst með skurði og nýtt til hrossabeitar. 
Tóftin er 17x6 m að stærð og snýr norður-suður. Hún skiptist í tvö hólf. Hólf 1 er sunnar, 6x3 m að innanmáli og 

snýr norður-suður. Veggirnir eru 1 m á hæð að utan en 0,4 m að innan. Greinileg uppsöfnun er þar, líklega vegna 

áfoks frá Þjórsárbökkum. Greina má tvö umför grjóthleðslu í þeim. Hólfið er opið til suðurs og ekki má greina 

   

Mynd 35. Bæjarhóll 017:001, horft til NNV og vesturs. 
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ummerki jötu né garða. Hólf 2 er norðar. Það er 5x2 m að innanmáli og snýr norður-suður. Ekkert op er greinilegt 

á yfirborði en líklega var það til austurs. Sá veggur er lægstur og ógreinilegur að hluta. Veggirnir eru 0,4-0,6 m á 
hæð og algrónir. Hvergi glittir í grjót en þetta hólf er óljósara en það fyrra á allan hátt. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Efri-Gróf, 3. 

 

ÁR-017:005     Gerði     tóftaþyrping     fjárhús 63°51.898N     20°44.567V 
"Áður umgetinn skurður [sjá 003] lá rétt norðan við 

bæinn eða hinum megin við kelduna og rétt norðan við 
skurðinn voru fjárhúsin og í kringum þau hafði eina tíð 

verið hlaðið gerði og það hét Gerði. Austan við fjárhúsin 

lá mjótt mýrardrag (sem í landamerkjabréfi er kallað 

Litladrag)," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við 

spurningum örnefnastofnunar segir ennfremur: "Fjárrétt 

var nyrst í Gerðinu og var rekið í hana utan frá. 

Hugsanlega hafa verið mjólkaðar þar kvíaær. Fráfærur 

voru aflagðar þegar foreldrar mínir hófu búskap árið 

1922 í Borgarholti í Stokkseyrarhreppi og því ekki 

viðhafðar í Efri-Gróf." Gerðið og nokkrar fjárhústóftir 

eru ennþá varðveitt að mestu. Vegslóði að bæ 001 liggur 

yfir syðsta hluta þess og annar túnslóði í gegnum það 
þvert, að túnum norðar. Gerðið er 170 m NNA við bæ 

001. 
Gróinn, stórþýfður mói er á þessum slóðum umhverfis 

Gerðið. Innan þess var grasivaxið tún sem nú er komið í 

órækt.  Mýrardrag er til austurs. 
Á svæði sem er 110x60m og snýr norður-suður eru þrjár 

tóftir, vallargarður og brunnur. Var þeim gefin bókstafur 

til aðgreiningar í lýsingu þessari. Fjárréttin sem getið er 

um hér ofar er horfin en var líklega sambyggð vallargarði 

D sem umlykur svæðið og afmarkar stærð þess. Hann er 

torfhlaðinn, 1 m á hæð og 1,5 m á breidd. Garðurinn er 
raskaður á nokkrum stöðum, vegslóði liggur í gegnum 

suðurhlutann og ágangur búfjár hefur einnig haft sitt að 

segja. Fjárhús A eru suðvestast innan svæðisins. Þau eru 

7x6 m að stærð, einföld og snúa austur-vestur. Fjárhúsin 

eru opin til vesturs. Veggirnir eru mosavaxnir og þýfðir, 

hvergi glittir í grjót eða skýra hleðslu í þeim. Hellugrjót er ofan á veggjunum, líklega úr þakinu. Fjárhús B eru 40 

m NNV við fjárhús A, á litlum hól. Hann er 0,4 m á hæð og uppsöfnun mannvistar líklega þar að verki. Fjárhúsin 

eru 9x7 m að stærð, einföld og snúa norður-suður. Veggirnir eru 0,7-1 m á hæð og algrónir. Hvergi glittir í grjót 

eða skýrar hleðslur. Fjárhúsin eru opin til suðurs. Fjárhús C eru VNV við fjárhús A. Þau eru 21x7 m að stærð, snúa 

        

Mynd 36. Beitarhús 017:004, horft til norðurs. 
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norður-suður og skiptast í tvö hólf. Hólf 1 er sunnar. Það er 9x4 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir 

eru 0,6-1 m á hæð og algrónir. Hvergi sést glitta í grjót, skýrar hleðslur, jötu eða garða. Op er á miðjum suðurvegg. 

Hólf 2 er norðar. Það er hlaða. Hólfið er 7x4 m að innanmáli 

og snýr norður-suður. Ekki er skýrt op inn í hólfið og 

grunnflötur þess er 0,4 m dýpri en í hólfi 1. Veggirnir eru 1 m 

á hæð og algrónir. Brunnur E er ofan í Litladragi, rétt utan 

Gerðisins. Brunnurinn er 20 m NNV við fjárhús C. Hlaðið er 

umhverfis brunnopið. Hleðslan er 1,5 m í þvermál og 0,2 m á 

hæð. Hvergi glittir í grjót í henni og er hún mun grænni en 

nánasta umhverfi. Brunnopið er 0,6 m í þvermál og einungis 

0,4 m djúpur. Annað hvort hefur hann fallið saman eða fyllt 
verið upp í hann. Líklega var hann ekki hlaðinn, hvergi glittir 

í grjót. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Efri-Gróf, 3; Efri-Gróf, sp. og svör, 2. 

 

 

 

  

    

  

Mynd 37. Tóft 017:005a er efst til vinstri, tóft 005b er efst til hægri, tóft 005 c í hægra horni og vallargarður d. 

 

 

Mynd 38. Brunnur 017:005 e, horft til austurs. 
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ÁR-017:006     þúst     útihús 63°51.812N     20°44.623V 
Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er 

sýndur ávalur hringur (hæðarlína) vestan við bæ 001. Afar 
líklegt er að þar hafi verið útihús enda eina upphækkunin að 

einhverju marki Í Efri-Grófarlandi. Þústin er tæpum 50 m 

austan við bæ 001, innan gamla heimatúnsins. 
Grasivaxið tún er allt umhverfis þústina. 
Þústin er 7x7 m að stærð og hæst fyrir miðju, þar er hún 0,5 

m. Úthringur hennar afmarkast af þýfðum bakka. Það glittir 

í hellugrjót vestast í þústinni en að öðru leyti er hún 

grasivaxin og hliðarnar ávalar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 

1906. 
 

 

 

ÁR-017:007     gata     leið 63°51.750N     20°44.574V 
"Í túninu sunnanverðu var lítill hóll við götuna sem gengin var fram að Syðri-Gróf, hann var heimatilbúið nafn frá 

okkar tíma og hét Kiðuvaldahóll," segir í örnefnalýsingu. Bjarni Pálsson, bóndi í Syðri-Gróf ÁR-016, sagði að 

leiðin milli bæja hafi legið suður heimatúnið í Efri-Gróf, gegnum hlið á túngarðinum, framhjá meintu bænhúsi 
016:002 og að bæ 016:001. Í túninu eru nokkur hólbörð og erfitt að vita hver þeirra er fyrrnefndur Kiðuvaldahóll. 

Þó má greina hlið á túngarði 018 og lá leiðin þar í gegn. 
Gróin tún og mói er á þessum slóðum. Leiðin lá eftir grasivöxnu túni og er horfin þar. Fyrir sunnan heimatúnið 

fylgdi leiðin rima á milli tveggja dæla. Mikið af kindagötum eru þar og líklega verið farið eftir einni þeirra. 

Lausaganga hrossa viðhalda kindagötunum í landi Efri-Grófar en þær hverfa á köflum. Í landi Syðri-Grófar eru 

slétt tún þar sem leiðin lá. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Efri-Gróf, 2-3 

 

ÁR-017:008     Steinbogi     garðlag     áveita 63°51.672N     20°44.665V 
" [...] Þar nokkru sunnar var Blesaflóð, það var rétt norðan við landamerki er lágu að Syðri-Gróf, og rétt vestan við 

Blesaflóð var steinhleðsla sem hét Steinbogi," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar 

segir ennfremur: "Steinboginn mun hafa verið fyrirhleðsla til að mynda flæðiengi og jafnframt til að ganga eftir." 

Ekki er vitað hvar Steinbogi var né Blesaflóð með fullri vissu. Í örnefnalýsingu kemur fram að Blesaflóð hafi verið 

syðst og austast í engjum en svæðið sem um ræðir er stórt og mikið af mýrardælum þar. Skrásetjari fann ekki 

ummerki hleðslu nærri landamerkjum Syðri-Grófar við yfirferð um svæðið. Við yfirferð loftmynda sást garðlag 

tæpum 200 m sunnan við bæ 001 og er líklega um Steinboga að ræða. 
Garðlagið er í stórþýfðum móa með blautum mýrardælum. Rúmum 20 m til vesturs er mýrardæl. 
Garðlagið liggur til suðurs frá Stórudæl og endar við vélgrafin skurð á merkjum við Syðri-Gróf ÁR-016. Það er 

125 m að lengd og 2-3 m á breidd. Garðurinn liggur sem fyrr segir til SSV frá Stórudæl og sveigir síðan til suðurs. 

Þar endar það við vélgrafin skurð en hann er í beinu framhaldi af landamerkjagarði 011. Skrásetjari fór yfir svæðið 

á vettvangi án þess að verða þess var. Það er líklega útflatt og ógreinilegt. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Efri-Gróf, 3; Efri-Gróf, sp. og svör, 2. 

 

ÁR-017:009     tóft     rétt 63°51.980N     20°44.255V 
Tóft er rúmum 450 m norðaustan við bæ 001 og rúmum 260 m VNV við Gerði 005. Tóftin er 3 m norðan við 

nýlegan malarveg sem liggur að bæ 001 og fast sunnan hennar er búið að leggja reiðbraut. Rafmagnsgirðing er 

meðfram malarveginum. 
Gróinn, stórþýfður mói er sunnan tóftarinnar en malarvegur að norðan. 
Tóftin er 20x8 m að stærð og snýr VNV-ASA. Greina má þrjú hólf í tóftinni. Austast er hólf 1 sem er 6x5 m að 

innanmáli og snýr ANA-VNV. Rafmagnsgirðing liggur eftir norðurhluta hólfsins en þar virðist ekki hafa verið 

hlaðinn veggur ef marka má loftmyndir og ummerki á vettvangi. Veggirnir eru algrónir, 0,4-0,7 m á hæð og hvergi 

 

Mynd 39. Þúst 017: 006, horft til noðurs. 
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glittir í grjót. Ekkert skýrt op er inn í hólfið fyrir utan að norðurhlið vantar. Hólf 2 er suðvestan við hólf 1. Það er 

6x3 m að innanmáli og snýr VNV-ASA. Veggirnir eru 0,5 m á hæð og op í norðausturhorni, yfir í hólf 3. Veggirnir 

eru mosa- og grasivaxnir. Hólf 3 er norðan við hólf 2. Það er 7x6 m að innanmáli og snýr VNV-ASA. Veggirnir 
eru 0,5 m á hæð og algrónir. Líkt og í hólfi 1 er enginn norðurveggur fyrir því. Op var einnig í suðvesturhorni, yfir 

í hólf 2. Staðsetning, lag og gerð tóftar bendir til þess að hún hafi verið heimarétt eða stekkur. 
Hættumat: stórhætta, vegna vegagerðar 
 

ÁR-017:010     garðlag     landamerki 63°52.162N     20°44.655V 
"Landamerki jarðarinnar Efri-Gróf liggjandi í 

Villingaholtshreppi byrja á þúfu við Skúfslæk framundan 
Skálatjörn [sjá 015:010], svo í þúfu á rimanum þar austur undan, 

svo í þúfu á Krókakeldubarði við garðlegginn ...," segir í afriti 

landamerkjabréfs Efri-Grófar frá 1886, í örnefnalýsingu. Þetta 

garðlag afmarkaði norðurhluta jarðarinnar og er það varðveitt 

að hluta til. 
Gróinn, stórþýfður mói með grasivöxnum dælum til austurs. Til 

vesturs eru stórþýfðir rimar og dælar. 
Garðlagið sést á 1,5 km löngum kafla. Það liggur til austurs frá 

Skálatjörn og má rekja það allt að Villingaholtsvegi. Þar hverfur 

það. Hlutar þess eru eflaust hlaðnir undir girðingu meðan aðrir 

bútar eru hærri og meiri umfangs. Garðlagið er 0,4-0,6 m á 
breidd, 0,3-0,5 m á hæð og torfhlaðið. Girt er ofan á það alla 

leiðina en líklega hefur það ekki verið svo áður og það mun 

hærra en nú er. Garðlagið er algróið og hvergi glittir í grjót. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Efri-Gróf, 6. 

 

  

Mynd 40. Tóft 017:009, horft til ASA. 

 

 

Mynd 41. Garðlag 017:010, horft til vesturs. 
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ÁR-017:011     garðlag     landamerki  63°51.660N     20°44.504V 
"þar til bærinn Skúfslækur [sjá ÁR-015] ber norðan til í túngarðinn [016:011] í 

Syðri-Gróf, þar er þúfa og svo er þúfa við fyrrnefndan garð, síðan ræður gamall 

garðleggur beina stefnu á nefndan bæ allt að þeim vatnsfarveg sem nefnist 
Skúfslækur," segir í afriti landamerkjabréfs Efri-Grófar frá 1886, í örnefnalýsingu. 
Grasivaxið slétt tún er sunnan við garðlagið, í landi Syðri-Grófar. Gróinn, þýfður 

mói er norðan þess í landi Efri-Grófar. 
Garðlagið er varðveitt á 450 m löngum kafla. Það er 0,5 m á hæð, 0,5-0,8 m á 

breidd og snýr austur-vestur. Girt eftir því endilöngu. Það nær líklega lengra til 

austurs en lýsingin hér ofar gefur að kynna og því líklega verið endurhlaðinn á 

einhverjum tímapunkti. Vesturhluti þess er horfinn í skurð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Efri-Gróf, 6. 

 

 
 

ÁR-017:012     heimild  mógrafir 63°51.897N     20°44.908V 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1708 segir: "Móskurður hefur verið, brúkast ei, meinast 

eyddur." Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Mótak var ekki í Efri-Gróf á þessum árum [...]  Ég 

tel að sést hafi móta fyrir ferköntuðum gröfum í Kumlamýri." Ekki sést móta fyrr mógröfum í Kumlamýri né 

annarsstaðar í landi Efri-Grófar nú (2012). Það svæði er að mestu komið í slétt tún og verið framræst. Á loftmynd 

má sjá móta óljóst fyrir ferköntuðum reitum sunnan við Kumlamýri en þeirra varð ekki vart á vettvangi. Hnit var 

tekið þar, 250 m norðvestan við bæ 001 og 150 m norðvestan við tóft 019. 

Gróið mólendi með blautum mýrardælum eru á þessum slóðum. 

Engin ummerki mógrafa sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:JÁM II, 164; Efri-Gróf, sp. og svör, 2. 
 

ÁR-017:013     heimild  kálgarður 63°51.794N     20°44.699V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna  frá 1906, fast vestan við bæ 001. 

Kálgarðurinn var í vesturhlíðum bæjarhóls 001. Hann var í aflíðandi halla til vesturs. 

Vesturhliðar hólsins eru grasivaxnar og smáþýfðar. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-017:014     heimild  kálgarður 63°51.795N     20°44.668V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæ 001. Kálgarðurinn 
var í suðurhlíðum bæjarhóls 001, í aflíðandi halla til suðurs. Nýlegur malarvegur kemur þar að bæ 001. 

Suðurhlíðar hólsins eru grasivaxnar og smáþýfðar. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-017:015     þúst     útihús 63°51.758N     20°44.600V 
Þúst er rúmlega 100 m suðaustan við bæ 001 og 60 m suðvestan við útihús 006. Þústin er innan gamla heimatúnsins 

og því um útihús að ræða. Það er ekki sýnt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og hefur líklega 

verið fallið úr notkun þá. 
Ræktað tún er fyrir norðan útihúsið en mýrardrag til suðurs. 
Þústin er 8x6 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er 0,8 m á hæð og slétt að ofan. Líklega var op á vesturhlið, 

þar er skarð í þústina miðja. Þústin sker sig vel frá nánasta umhverfi, bæði er hún mun grænni en mólendið og 

einnig sléttari. 

 

Mynd 42. Garðlag 017:011, 
horft til vesturs 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

ÁR-017:016     tóft     útihús  63°51.785N     20°44.564V 

Tóft er 100 m suðaustan við bæ 001 og 60 m norðaustan við þúst 015. Tóftin er innan gamla heimatúnsins og því 

útihús. Útihúsið er ekki sýnt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og því líklega fallið úr notkun 

þá. 

Ræktað tún er allt umhverfis útihúsið. Túnið er smáþýft og komið í órækt. 
Útihúsið er 8x6 m að stærð og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,3 m háir að utan en 1,5 m háir að innan. Djúp 

hola er í tóftinni miðri. Veggirnir eru breiðir, 2-2,5 m og algrónir. Að innan glittir í hleðslusteina á stöku stað. 

Líklega var op í norðvesturhorni. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
  

         

Mynd 43. Þúst 017:015, horft til austurs. 

 

     

Mynd 44. Tóft 017:016, horft til vesturs. 
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ÁR-017:017     vegur     leið 63°51.824N     20°44.671V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna lá leið frá Efri-

Gróf að Syðri-Gróf (ÁR-016), austan við túnið á Efri-Gróf. Leiðin lá til 
norðausturs frá bæ 001 og greindist þar í þrennt (sjá einnig 022 og 023). 

Þar sveigði hún til suðurs og lá meðfram Keldunni allt að Syðri-Gróf. 

Keldan er þurr, slétt og grasivaxin nú. 
Gróinn, stórþýfður mói er þar sem leiðin lá að Syðri-Gróf. 
Hluti leiðarinnar sést ennþá. Fyrir norðaustan bæ 001 sést 30 m langur, 

hlaðinn vegbútur og var þar að öllum líkindum heimreið að bænum. 

Vegurinn er 3 m breiður, 0,3 m á hæð og algróinn. Hann er þó grjóthlaðinn, 

það finnst þegar gengið er yfir hann. Hann er hlaðinn yfir Kelduna og sést 

bara þar yfir. Þegar yfir var komið sveigði leiðin til austurs og lá eftir 

austurbakka Keldunnar allt að gamla heimatúni Syðri-Grófar. Sá hluti er 

horfinn í þýfi. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

 

 

 

 

ÁR-017:018     garðlag     túngarður 63°51.742N     20°44.530V 
Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er sýndur túngarður umhverfis heimatún Efri-Grófar. Hann 

er ennþá varðveittur í nánast sömu útfærslu og sést á teikningunni. Viðbætur við túngarðinn eru fyrir sunnan bæ 

001 og er sá hluti líklega yngri. 
Gamla heimatúnið er grasivaxið og komið í þýfi. Það var sléttað á einhverjum tímapunkti en nú komið í órækt 

enda jörðin ekki nytjuð til sláttar. 

Túngarðurinn afmarkaði gamla heimatúnið sem var 380x190 m að stærð og snéri norðvestur-suðaustur. Gamla 

heimatúninu var skipt í tvö hólf og eru þau bæði varðveitt að mestu en einnig má greina þriðja hólfið syðst og er 

það yngra. Hólf 1 er norðaustast. Það er 220x125 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Túngarðurinn er ekki 
áberandi á yfirborði og er nánast útflattur að mestu. Hann sést þó á köflum og er 1 m á breidd, 0,3-0,5 m á hæð og 

algróinn. Líklega var hann sléttaður út og girt ofan á hann að mestu. Á loftmynd sést móta betur fyrir túngarðinum 

í grasivöxnum túnum fyrir vestan bæinn. Hólf 2 er suðaustar og mun betur varðveitt. Það er 185x165 m að stærð 

og snýr norður-suður. Allur túngarðurinn er varðveittur og greinilega engar breytingar orðið frá því að 

bæjarteikningin var gerð 1906. Hólfið liggur fyrir suðaustan bæ 001 og endaði við Austurdæl. Hún var látin ráða 

stórum hluta af suðurhlið heimatúnsins. Hólf 3 er innan hólfs 2 og er líklega yngra enda sést það ekki á 

bæjarteikningunni. Búið er að hlaða garðlag í suðurenda hólfsins og loka þeim parti. Einnig var eldri túngarðurinn 

lengdur og hlaðinn sunnan við Austurdæl. Eldri túngarðurinn er 1 m á hæð, 2 m á breidd og algróinn. Hann er  

líklega torfhlaðinn. Op er í honum á suðurhlið og lá leið 007 þar í gegn. Yngri túngarðurinn er 1,5 m á breidd og 

0,6 m á hæð. Hann er algróinn, mosavaxinn, stórþýfður og hvergi sést glitta í grjót. Líklega er hann torfhlaðinn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

 

Mynd 45 Vegur 017:017, horft til 
ANA. 

 

        

Mynd 46 Túngarður 017:018, horft til suðurs og suðvesturs. 
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ÁR-017:019     tóft     útihús 63°51.857N     20°44.750V 
Tóft er 110 m norðaustan við bæ 

001 og 340 m suðaustan við 

beitarhús 004. Hún stendur á 
suðurbakka Keldunnar og er 

fremur fornleg að sjá. Tóftin er 

skammt utan gamla heimatúnsins 

en líklega er um útihús að ræða. 
Tóftin er í stórþýfðu mólendi, á 

suðurbakka Keldunnar. Farvegur 

hennar er þurr og grasivaxinn. 
Tóftin er 7x5 m að stærð, einföld 

og snýr norðaustur-suðvestur. 

Veggirnir eru 0,5 - 0,6 m á hæð, 

grasivaxnir og stórþýfðir. Hvergi 
glittir í grjót eða skýrar hleðslur. 

Op er í norðausturhorni. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

ÁR-017:020     heimild  rista 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1708 segir: "Torfrista og stunga lök og sendin." Í svörum við 

spurningum Örnefnastofnunar segir: "Torfrista var í mýrardrögum, hér og þar, var það torf notað til að tyrfa með 

hús. Svokallað reiðingstorf var ekki að finna í landareigninni,". Ekki eru nein greinileg ummerki torfristu að finna 

í Efri-Gróf enda slík ummerki fljót að gróa aftur. Einnig er gefið til kynna að ristustaðirnir hafi verið nokkrir. 

Nánari upplýsingar vantar svo hægt sé að staðsetja minjastaðinn. 
Engin ummerki ristunnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:JÁM II, 164; Efri-Gróf, sp. og svör, 2. 

 

ÁR-017:021     gata     leið 63°51.764N     20°45.241V 
"Sunnan við engjagötuna  [...] var hóll sem hét Skyggnir, þar nokkru sunnar var Blesaflóð," segir í örnefnalýsingu. 

Leiðin lá líklega til vesturs frá bæ 001 og þar út á engjar. Í örnefnalýsingu kemur fram að engjarnar voru vestast í 

landi Efri-Grófar, við Sýrlækjarmörk [sjá ÁR-010]. Leið liggur til vesturs frá bæ 001 og kvíslast þegar komið er 
út fyrir heimatúnið. Annar leggurinn liggur út á engjar vestast í Efri-Gróf en hinn leggurinn til norðvesturs að 

merkjum Villingaholts ÁR-018. 
Leiðin liggur yfir ræktuð tún, gróinn móa með flóðum, rimum og mýrardrögum. 
Leiðin sést sem kindagata og er viðhaldið af lausagönguhrossum. Fleiri kindagötur eru á svæðinu en þessi er einna 

greinilegust. Leiðin kvíslast fyrir utan gamla heimatúnið og var hvorum legg gefin bókstafur til aðgreiningar í 

lýsingu þessari. Leið A liggur til vesturs frá gamla heimatúninu og sést á tæplega 560 m löngum kafla. Leiðin er 

0,3 m á breidd og álíka á dýpt. Leiðin er ekki upphlaðinn. Leið B liggur til norðvesturs frá heimatúninu og sést á 

tæplega 440 m löngum kafla. Hún hverfur við landamerki Villingaholts. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Efri-Gróf, 3. 

 

ÁR-017:022     vegur     leið 63°51.851N     20°44.599V 
Leið er sýnd liggja til norðurs þar sem leið 007 greinist í þrennt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna. 

Leiðin sést einnig á herforingjaráðskorti frá 1908 og er fyrrum aðalheimreiðin að bænum. Leiðin liggur til NNA 

frá bæ 001, fer í gegnum Gerði 005 og hverfur þar í grasivaxið og framræst tún. 
Vegurinn liggur í gegnum gróin tún og þýfðan móa. 
Leiðin er upphlaðinn malarvegur, líklega gerður um miðja síðustu öld. Vegurinn er bílfær en uppgróinn og þýfður. 

Hann sést á rúmlega 370 m löngum kafla og hverfur í grasivaxið tún. Hann er 4 m breiður og liggur NNA-SSV. 
Vegurinn er lagður á sama stað og eldri leiðin sem er merkt á Herforningjaráðskortinu. Báðar útgáfur leiðarinnar 

sást rétt sunnan við Gerði 005. Þar sést 35 m langur hlaðinn vegur sem liggur fast norðan við Kelduna og er líklega 

eldri. Hann er með sömu stefnu og yngri vegurinn. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; LMÍ 1:50000 

  

 

Mynd 47 Tóft 017:019, horft til norðurs. 
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ÁR-017:023     heimild  leið 63°51.827N     20°44.653V 
Á bæjarteikningu danskra landmælinga manna frá 1906 sést leið liggja til norðvesturs þar sem leið 007 greinist í 

þrennt. Ekki er vitað um nánari legu leiðarinnar eða hvert hún stefndi. Leiðin er stutt á teikningunni og mögulega 
engjavegur. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
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ÁR-018     Villingaholt 
 

1686, kirkjustaður. The old Icelandic land registers, 106. 1708. jarðardýrleiki óviss. JÁM II, 170. 

Kirkjustaður. Jarðarinnar er getið í Sturlungu, Sturl. GJ, II, 314. Jarðarinnar er getið í eignaskiptabréfi Kolsholts 

frá 1524, DI IX, 256. Bréf um Villingaholt frá 1540 er varðveitt í bréfabók Gizurar biskups Einarssonar, DI X, 

583. Þá er jarðarinnar getið í kaupbréfi fyrir hluta úr Traustholti frá 1558, DI XIII, 342 og í dómi um fjallaskil um 

Flóa og Skeið, DI XIV, 627. 
VILLINGAHOLT Í FLÓA (Á) -Maríu, Pétri, Ólafi, Þorláki og Jeronimo 
c. 1200:  Kirknaskrá Páls, DI XII 8 [Haustið 1269]: Villijnga hollt Kirckia j Villijnga hollti er helgud märiu 

drottningo: og petri olaui k. thorläco jeronimo hun  ä land þat hälft med ollûm giædûm og kýr iij oc a saudar ku 
gilldi ij. tiolld vm hverfis oc alltera klædi .ij. crossa og clockur iij. calec gloda ker og elldbera. þar liggur thil tijûnd 

heima manna allra og [af] xij Bæûm odrûm  þadann er songur a eigil stadi oc jcols hollt oc ij merckur caûps j 

hûorûm stad þeira þar skal vera prestr heimilis fastûr oc sijngia allar heimilis tijdir og log helga daga og þa er 

messa er gor til. ij: messur anan huern dag vm langa fostu: þar scal vera diakn .vij. vicûr vm langa fostû sa sem 
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Byscup vill eda qvengilldur omagi: ella  Byscup sa er j scala hollti a foræde circiu fia þessa: fiorûm morcûm scal 

caûpa ad preste oc lýsa circiu frä märiu messu sydari vnz lijdur paska vicu; Máld DI II 62-63. 
1331: Villijngahollt Suo mikit tok jon prestur erlendzsson med kirkiunne j willijnga hollti. [fimm  kyr oc xviij ær. 

Jtem j skrvda messuklædi. iij. alltara klædi. kalek. krossa. ij. munnlog og glodaker. alltarisduk. kerttistiku med 

kopar. lectara. tuo tiolld vmm songhus. mariuskript. messijngar ketil. fiorar kluckur. fonnt klædi. skirnar sä. fimm 

merkur vax. slopp oc käpu. peturs skript. þar skal vera heimilis prestur oc taka fiorar merkur. þar skal oc vera 

diäknne. vij. vikur edr kuenngilldur omagi sa sem [Jon  biskup vill skipa; Máld DI II 661.  

1382-91: a heimaland halft. Þar skal vera heimilisprestur oc kuenngilldur omagi.  portio Ecclesiæ vm .xx. ar .xv. 

hundrad.  
1397: Hun aa yfer þat framm sem skrifad er j mäldaga herra Michels. kv. og adra kv er kom firir vid er adur er 

skrifadur. portio Ecclesiæ vmm .x. är .v. hundrud. Hefur Eyolfur bondi bætt nu kirkiuna til .vij. hunndrada; Máld 

DI IV 59. 
Um 1480:  Villijnngaholltt. Peturskirkia j vijllijnngahollte a heimaland halft. iiij kyr oc lx äsaudar. ein hestur. 

messuklæde et cetera. x aurar vax. luck[t]e ulfheidinn þa er hann for fra jordunne v. aura j porcionem ecclesie. 

þreuetrann hrut oc xviij alner voru. Máld DI VI, 319 [Þjsks Bps A II, 1, bl. 123a]. 
1553: Máld DI XII, 657. 
1570: Máld DI XV, 657. 
1592: jtem sio morg bænhus j samri sokn. jn primis ä Eigilstodum sog(d) þridiunga kyrka. jtem j kollshollti aunnur 

þridiunga kyrkia. enn um kuijllde veit eg ecki. jtem bænhus a miossende og ijc þar med sem er kyr og hestur og 

þau eru hia sÿra biarna Gislasyne. AM 2624to bl. 11. 
1708: "Heller, hjáleiga af heimastaðnum, bygð í fyrstu fyrir vel 50 árum skamt frá heimatúninu, þar sem ekki hafði 

áður bygð verið ... Stecker, önnur hjáleiga af heimastaðnum, bygð í fyrstu hjer um 60 árum, hefur í eyði legið 

næstu 18 ár." JÁM II, 170.  

1.5.1856:  Villingaholtsprestakall lagt niður og Villingaholtssókn lögð til Gaulverjabæjar [ÁR-096] en 

Hróarsholtssókn til Hraungerðis [ÁR-039]. PP, 74, [konungsbréf]. 
16.11.1907:  Gaulverjabæjarprestakall lagt niður og Villingaholtssókn lögð til Hraungerðis. PP, 74.  [lög] 
1981:"Staðurinn stóð áður uppi á holtinu suðaustan við þar sem nú er skólinn og sér þar enn fyrir tóftum. Bærinn 

í Villingaholti var fluttur 1785-1792 á hjáleigu þá sem Hellir hét, þangað sem hann stendur nú ... Villingaholt II. 

Smábýli. byggt 1968. Því fylgja 10 ha. úr landi Villingaholts. " SB II, 57-8. 

1708: "Fóðrast kann viii kýr, iiii úngneyti, i hestur alinn, xl ær, lömb engin, iii hestar. Afrjettur ut supra. Torfrista 

og stúnga lök og lítt nýtandi. Móskurður til eldiviðar lakur. Silúngsveiði hefur áður verið í Villíngaholtsvatni, en 
nú brugðist í margt ár. Staðurinn brúkar nú skóg til kolagjarðar almenníngi ut supra. Túninu grandar sandfok til 

stórskaða og eyðileggingar. Landinu grandar sama sandfok og hefur eyðilagt hjer um þriðjúng úthaganna, sem þó 

var einna bestur og kostugastur til hagbeitar. Hætt er kvikfje merkilega fyrir Skúfslæk, og hefur jafnlega að því 

stórskaði orðið, ogso er hætt kvikfje fyrir holgryfjulækjum, sem kallast Egilsstaðaósar. Vatnsból erfitt á vetur fyrir 

fannlögum." JÁM II, 169-70. 

  

ÁR-018:001     Villingaholt     bæjarhóll     bústaður 63°52.652N     20°45.198V 
"Staðurinn stóð áður uppi á holtinu suðaustan við þar sem nú er skólinn og sér þar enn fyrir tóftum," segir í 

Sunnlenskum byggðum II. Í örnefnaskrá stendur: "Svo sem 20-30 m norðan við hana [Baugulaut] er stór hóll, sem 

heitir Gamlabæjarhóll. Þar stóð bærinn og kirkjan í Villingaholti áður, en var fluttur á núverandi stað vegna 

sandfoks árið 1784. Enn mótar fyrir bæjarstæðinu og leiðum í kirkjugarðinum,". Gamli bæjarhóllinn er um 15 m 

norðvestan við Villingaholtsveg 305 og um 100 m sunnan við félagsheimilið Þjórsárver. 
Bæjarhóllinn er austast í gömlu náttúrulega sléttuðu túni, í aflíðandi halla til suðausturs. 
Hóllinn er stór og greinilegur, hár og brattur að vestan en meira aflíðandi til austurs. Hann er 60x33 m að stærð, 

3,5 m á hæð og snýr norðaustur-suðvestur. Til austurs er dæld þar sem kirkja 002 var en suðvestar er minni hóll, 

greinilega byggingaleifar og óljós tóft. Fyrir norðvestan bæjarhólinn eru tveir hólar [sjá 052], sléttaðir, sem gætu 

verið leifar af stóru gerði. Tæpum 300 m VSV frá bæjarhólnum, í túnjaðri, eru rústir hjáleigunnar Borgar 033. 

Tóftir bæjarhúsanna eru ennþá varðveitar á hólnum en eru óskýrar sökum mikils gróðurs og áfoks sem hefur 

afklagað þær og gert óskýrar á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:SB II, 57; Ö-Villingaholt, 6 

 

ÁR-018:002     tóft     kirkja 63°52.656N     20°45.165V 
VILLINGAHOLT Í FLÓA (Á) -Maríu, Pétri, Ólafi, Þorláki og Jeronimo. 
c. 1200:  Kirknaskrá Páls, DI XII 8. 
Haustið 1269: Villijnga hollt. Kirckia j Villijnga hollti er helgud märiu drottningo: og petri olaui k. thorläco 

jeronimo hun  ä land þat hälft med ollûm giædûm og kýr iij oc a saudar ku gilldi ij. tiolld vm hverfis oc alltera 

klædi .ij. crossa og clockur iij. calec gloda ker og elldbera. þar liggur thil tijûnd heima manna allra og [af] xij 

Bæûm odrûm þadann er songur a eigil stadi oc jcols hollt oc ij merckur caûps j hûorûm stad þeira þar skal vera 
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prestr heimilis fastûr oc sijngia allar heimilis tijdir og log helga daga og þa er messa er gor til. ij: messur anan 

huern dag vm langa fostu:  þar scal vera diakn .vij. vicûr vm langa fostû sa sem Byscup vill eda qvengilldur omagi: 

ella  Byscup sa er j scala hollti a foræde circiu fia þessa: fiorûm morcûm scal caûpa ad preste oc lýsa circiu frä 

märiu messu sydari vnz lijdur paska vicu; Máld DI II 62-63. 
1331:  Villijngahollt. Suo mikit tok jon prestur 

erlendzsson med kirkiunne j willijnga hollti. [fimm 

kyr oc xviij ær. Jtem j skrvda messuklædi. iij. 

alltara klædi. kalek. krossa. ij. munnlog og 

glodaker. alltarisduk. kerttistiku med kopar. 

lectara. tuo tiolld vmm songhus. mariuskript. 
messijngar ketil. fiorar kluckur. fonnt klædi. 

skirnar sä. fimm merkur vax. slopp oc käpu. peturs 

skript. þar skal vera heimilis prestur oc taka fiorar 

merkur. þar skal oc vera diäknne. vij. vikur edr 

kuenngilldur omagi sa sem [Jon  biskup vill skipa; 

Máld DI II 661.  

1382-91: a heimaland halft. Þar skal vera 

heimilisprestur oc kuenngilldur omagi. portio 

Ecclesiæ vm .xx. ar .xv. hundrad. 
1397: Hun aa yfer þat framm sem skrifad er j 

mäldaga herra Michels. kv. og adra kv er kom firir 

vid er adur er skrifadur. portio Ecclesiæ vmm .x. är 
.v. hundrud. Hefur Eyolfur bondi bætt nu kirkiuna 

til .vij. hunndrada; Máld DI IV 59. 
Um 1480:  Villijnngaholltt. Peturskirkia j vijllijnngahollte a heimaland halft. iiij kyr oc lx äsaudar. ein hestur. 

messuklæde et cetera.x aurar vax. luck[t]e ulfheidinn þa er hann for fra jordunne v. aura j porcionem ecclesie. 

þreuetrann hrut oc xviij alner voru. Máld DI VI, 319 [Þjsks Bps A II, 1, bl. 123a]. 
1592: jtem sio morg bænhus j samri sokn. jn primis ä Eigilstodum sog(d) þridiunga kyrka. jtem j kollshollti aunnur 

þridiunga kyrkia. enn um kuijllde veit eg ecki. jtem bænhus a miossende og ijc þar med sem er kyr og hestur og 

þau eru hia sÿra biarna Gislasyne.  AM 2624to bl. 11. 
1.5.1856:  Villingaholtsprestakall lagt niður og Villingaholtssókn lögð til Gaulverjabæjar en Hróarsholtssókn til 

Hraungerðis. PP, 74 [konungsbréf]. 
16.11.1907:  Gaulverjabæjarprestakall lagt niður og Villingaholtssókn lögð til Hraungerðis. PP, 74. Hér er verið 
að skrá eldri kirkjuna sem var færð 1784. 
Kirkjan og kirkjugarður þar umhverfis eru austast í gömlu og sléttuðu túni, í aflíðandi halla til suðausturs. 
Fast ANA við bæjarhól 001 er aflöng dæld, við norðurenda hans. Þar er talið að kirkjan hafi verið. Dældin er um 

10x3 m stór og breikkar til vesturs. Jón Kristjánsson, heimildamaður, segir að hellugólf sé undir. Traðir eða 

heimreið [sjá 051] upp að bæ 001 eru fast sunnan við kirkjuna. Ógreinilegur kirkjugarður, hringlaga að sjá, þó ekki 

 

Mynd 48. Bæjarhóll 018:001, horft til austurs. 

 

 

Mynd 49. Kirkja 018:002, horft til ASA. 
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víst, sést norðan og austan við dældina. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar,  
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; DI XII, 8; DI II, 62-63, 661; DI IV 59; DI VI, 319; 

AM 2624to bl. 11; PP, 74 

 

ÁR-018:003     Villingaholt     bæjarhóll     bústaður 63°53.064N     20°45.183V 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1708 segir: "Heller, hjáleiga af heimastaðnum, bygð í fyrstu 

fyrir vel 50 árum skammt frá heimatúninu, þar sem ekki hafði áður bygð verið." Í Sunnlenskum byggðum II segir 

ennfremur: "Bærinn í Villingaholti var fluttur 1785-1792 á hjáleigu þá sem Hellir hét, þangað sem hann stendur 

nú." Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 voru tvö hús á bæjarhól Villingaholts, líklega 

var hann byggður á sama stað og Hellir. Bærinn er rúmum 750 m norðan við bæ 001 og hefur líklega alltaf staðið 

á þessum stað að sögn Jóns Kristjánssonar, heimildamanns. Stafnar bæjarins snéru til suðurs og hann var á lágu 

holti. 
Bæjarhólnum var raskað að stórum hluta vegna byggingaframkvæmda á 20. öld. Vesturhlutinn er óraskaður og er 

innan grasivaxins túns. 

Bæjarhóllinn er mikið raskaður og erfitt að segja til um nákvæma stærð hans. Það má greina upphækkun á 45x15 

m stóru svæði vestan við núverandi íbúðarhús. Þar var fjós byggt á 20. öld en það var rifið fyrir nokkru síðan. 

Steinsteyptur flór sem tilheyrði því er enn varðveittur á hólnum. Til austurs frá flórnum er 12 m langur bakki sem 

tilheyrði fjósinu. Hann er 0,6 m á hæð og algróinn. Íbúðarhúsið er byggt í austurhluta bæjarhólsins árið 1931. Það 

er með kjallara að hluta en ekki eru sagnir um að mannvist hafi komið upp við þær framkvæmdir. Útihús eru 

sambyggð íbúðarhúsinu til norðvesturs og bygging þeirra raskaði norðurhlið bæjarhólsins.  Vesturhluti 

bæjarhólsins er óraskaður að mestu. Þar er bæjarhóllinn 0,5-1 m á hæð, sléttur og grasivaxinn. Þar sést víða glitta 

í hellugrjót, líklega úr fjósinu sem var rifið. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:JÁM II, 170; SB II, 57; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-018:004     hús     kirkja 63°53.009N     20°45.164V 
Í Sunnlenskum byggðum II segir: "Kirkja sú er nú stendur í Villingaholti var byggð á árunum 1910-1911. 

Yfirsmiður var Jón Gestsson, […] Til er frásögn, rituð af Jóni sjálfum, þar sem hann lýsir kirkjunni og byggingu 

hennar." Kirkjan var friðuð árið 1990. Hún er enn í notkun og jarðsett í kirkjugarðinum. Kirkjan og kirkjugarður 

eru sýnd á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, um 100 m sunnan við bæ 003. 
Kirkjan og kirkjugarðurinn eru umkringd sléttum grasivöxnum túnum til allra átta. Malbikaður vegur og plan liggja 

að henni úr suðaustri. 

  

Mynd 50. Bæjarhóll 018:003, horft til norðausturs. 
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Hættumat: engin hætta 
Heimildir:SB II, 33; bæjarteikning danskra 

landmælingamanna 1906 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ÁR-018:005     gripir     legstaður     63°52.767N     20°45.271V 

Í bókinni Kuml og haugfé kemur fram að 10. aldar spjót hafi fundist nærri gamla bæjarstæðinu. Í bókinni segir:  

"Fannst 1947-48 við gröft fyrir samkomuhúsi á hæð sunnan við túnið.  Kann þar að hafa verið kuml." Spjótið 

fannst um 230 m norðan við bæ 001 og 350 m norðaustan við Borg 033. Að sögn Jóns Kristjánssonar, 

heimildamanns, er hér um gamla Villingaholtsskóla að ræða sem einnig var nýttur sem samkomuhús og byggður 

á þessum árum. Það hús stendur enn og er í notkun sem hluti af Flóaskóla. Ekki eru heimildir um frekari 
mannabeinafundi á þessum slóðum. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:KEKH, 338 

 

ÁR-018:006     Litlalækjargata     heimild  leið 63°53.310N     20°45.501V 

"... Sá halli kallast Jaðar.  Í holtinu voru þrjár götur; efst er Litlalækjargata," segir í örnefnalýsingu. Að sögn Jóns 

Kristjánssonar, heimildamanns, er leiðin horfin. Ekki er vitað hvert hún lá en líklega var þetta engjavegur eða götur 

að Vatnsenda ÁR-019. Jón merkti legu Litlulækjargötu inn á loftmynd tæpum 550 m norðvestan við bæ 003, á 

mörkum ræktaðra og óræktaðra túna. 
Slétt, grasivaxin tún eru á þessu svæði. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 1. 

 

ÁR-018:007     Miðgata     renna     leið 63°53.368N     20°45.402V 
"Í holtinu voru þrjár götur; efst er Litlalækjargata [006], í miðið var svo Miðgata, en henni var jafnað, þegar túnið 

var ræktað," segir í örnefnalýsingu. Þar sem leiðin var mótar fyrir grunnri lág í túninu. Ekki er vitað hvert leiðin 

lá en líklega var þetta engjavegur eða götur að Vatnsenda ÁR-019. 
Grasivaxið, slétt tún nýtt til sláttar er á þessu svæði. 
Lágin er afar grunn og óljós en hægt er að fylgja henni á tæplega 350 m löngum kafla. Gatan lá til norðurs frá bæ 

003, upp aflíðandi brekku til norðurs í svokölluðu Hátúni. Þar eru slétt tún. Gatan sést ekki norðan við túnið. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 1. 

 

ÁR-018:008     Kúagata     heimild  lambhús 63°53.321N     20°45.159V 

"Í holtinu voru þrjár götur; efst er Litlalækjargata [006], í miðið var svo Miðgata [007], en henni var jafnað, þegar 

túnið var ræktað.  Austan við Hátúnið er svo Kúagatan í nokkurri kvos," segir í örnefnalýsingu. Sem fyrr er hér 

grasivaxið tún en kvosin sést enn. Bílslóði liggur nú á sama stað og Kúagata gerði áður. Þetta var líklega 

engjavegur. 
Kvosin er djúp á kafla en alls staðar eru tún á þessu svæði. Bílslóði liggur eftir kvosinni endilangri. 

Engin ummerki Kúagötu sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Villingaholt, 1. 

 

ÁR-018:009     heimild  fjárhús 63°52.939N     20°45.086V 

"Ærhústúnið er suður af Austurtúni, austan megin við heimkeyrsluna; þar stóðu lengi fjárhús, en þau standa nú 

norðan við bæinn," segir í örnefnalýsingu. Fjárhúsin voru um 250 m sunnan við bæ 001 og 150 m SSV við útihús 

042. Það var líklega byggt á 20. öld en hefur verið rifið. 

 

Mynd 51. Villingaholtskirkja 018:004, horft til ANA. 
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Slétt tún er austan við malarveginn að Villingaholti. Túnið er efst á holti og fjárhúsin voru þar, í örlitlum halla til 

austurs. 
Engin ummerki fjárhúsanna sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 2. 

 

ÁR-018:010     Smiðjuhóll     þúst     smiðja 63°53.048N     20°45.155V 
"Milli kirkjunnar [004] og bæjarins [003] eru tveir hólar; sá, sem nær er bænum, heitir Smiðjuhóll að sögn Gests 

Jónssonar, en þar var mjög lengi smiðja. Undirrituð [Þórunn Kristjánsdóttir] hefur ávallt heyrt hann nefndan 

Flaggstangarhól.  Á 

hólnum stóð lengi 

flaggstöng eftir daga 

smiðjunnar," segir í 

örnefnalýsingu. Smiðjuhóll 

er 40 m SSA við bæ 003 og 
10 m vestan við malarveg að 

bænum. Hóllinn er áberandi 

og greinilegt að 

mannvistarlög eru þar að 

finna undir sverði.  
Slétt, grasivaxið tún er á 

milli bæjarins og kirkjunnar. 

Bakgarður íbúðarhússins er 

4 m norðan við hólinn og 

afmarkast af trjám og 

vírgirðingu. 
Smiðjuhóll er 1-1,2 m á hæð, sléttur og grasivaxinn. Hann er áberandi brattur til norðurs og austurs. Efst á honum 
mótar fyrir veggjarbrotum sem eru 0,1-0,2 m á hæð en þeir eru stuttir. Smiðjan var um 4x4 m að stærð og opin til 

austurs. Það sést glitta í hleðslustein á einum stað en annars er hóllinn algróinn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 2. 

 

ÁR-018:011     Kirkjuhóll     þúst     útihús 63°53.019N     20°45.149V 
"Milli kirkjunnar [004] og bæjarins [003] eru tveir hólar […]  

Sá sem framar er, heitir Kirkjuhóll," segir í örnefnalýsingu. 

Kirkjuhóll er 8 m norðan við kirkju 004 og 90 m SSA við 

bæ 003. Jón Kristjánsson, heimildamaður, mundi eftir 

veggjabrotum í hólnum en þau eru horfin. Nafn hólsins er 

líklega dregið af nálægðinni við kirkju 004 og var þetta 

útihús miðað við staðsetninguna innan heimatúnsins. 
Kirkjuhóll er í sléttu túni, rétt utan vírgirðingar norðan við 

kirkjuna. Flaggstöng kirkjunnar er á hólnum og bílaplan til 

suðurs og austurs. 
Kirkjuhóll er 7x6 m að stærð og snýr norður-suður. Hann er 

sléttur og grasivaxin og hvergi sést glitta í hleðslur eða 
veggi. Flaggstöng er í suðurenda hólsins. Hóllinn er 0,8-1 m 

á hæð og brattur til suðurs. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 2. 

 

ÁR-018:012     Kirkjustígur     vegur     leið 63°53.019N     20°45.149V 
"Kirkjustígurinn liggur frá sáluhliði og heim að bæ," segir í örnefnalýsingu. Kirkjustígur liggur til norðurs frá 

kirkju 004 og að bæ 003, í gegnum heimatúnið. Vegurinn er upphlaðinn og gerður í tengslum við brúðkaup 

brúðhjóna frá Urriðafossi ÁR-004 um 1900 að sögn Jóns Kristjánssonar, heimildamanns. 
Vegurinn liggur í grasivöxnu túni sem hefur verið sléttað. 

        

Mynd 52. Smiðjuhóll 018:010, horft til austurs. 

 

 

Mynd 53. Kirkjuhóll 018:011, horft til norðvesturs. 
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Kirkjustígur er 50 m að lengd, 0,2-0,3 m á hæð og 2 m á 

breidd. Vegurinn er torfhlaðinn en í bakgarði 

íbúðarhússins í Villingaholti er hann hellulagður. Leiðin 

liggur til norðurs frá kirkjugarðinum, fer yfir vesturhluta 

Smiðjuhóls 010 og sveigir þar lítillega til austurs. Vegurinn 

hverfur í bakgarði íbúðarhússins. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ÁR-018:013     Háiveggur     hleðsla     túngarður 63°52.971N     20°45.178V 
"Túnið framan við kirkjuna heitir Framtún.  Að sunnan og nokkra metra í norður á austurjaðrinum afmarkast það 

af allháum, hlöðnum vegg, sem Háiveggur heitir," segir í örnefnalýsingu. Háiveggur er hluti af túngarðinum sem 

afmarkaði gamla heimatúnið. Hann er sýndur á 

bæjarteikingu danskra landmælingamanna frá 1906.  

Þar sést að suður- og norðurhlið túnsins voru afmarkaðar 

með hlöðnum garði en náttúruleg afmörkun látin ráða til 

annarra átta. 
Slétt, grasivaxið tún er innan túngarðsins en gróinn mói 

til annarra átta. 
Á bæjarteikningunni er túnið 310x180 m að stærð og 
snýr norður-suður. Bærinn er norðarlega í túninu og 

traðir 039 lágu þvert í gegnum það. Norðurhluti 

túngarðsins er horfinn. Þar er mikið af 20. aldar 

útihúsum, jarðrask tengt þeim og túnaræktun. Til vesturs 

og austurs afmarkaðist túnið af holtinu sem bærinn er á. 

Líklega voru mýrar þar neðar en túnin hafa verið ræst 

fram. Suðurhluti túngarðsins er ennþá varðveittur að 

stórum hluta. Háiveggur er vestan við veginn að bænum. 

Hann er L-laga og hlaðin úr tofi og grjóti. Garðurinn er 

38x37 m að stærð og afmarkar suðausturhorn heimatúnisins. Túngarðurinn er úr torfi og grjóti en hvergi glittir í 

grjót. Hann er 2,5 m á breidd, 0,5-1 m á hæð en ofan á honum er vírgirðing. Á bæjarteikningunni náði túngarðurinn 
lengra til norðurs. Rof er komið í túngarðinn "innan" túns, líklega vegna ágangs búpenings. Til austurs frá kirkju 

004, austan við veginn sést ógreinileg lág í túninu þar sem túngarðurinn lá en hann var sléttaður út þar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 2; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

ÁR-018:014     Stekkur     heimild  bústaður 63°52.637N     20°45.483V 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1708 segir: "Stecker, önnur hjáleiga af heimastaðnum, bygð í 

fyrstu hjer um 60 árum, hefur í eyði legið næstu 18 ár." Hér er líklega um sama stað og Borg 033 að ræða en 

bæjarheitið hefur breyst að sögn Jóns Kristjánssonar, heimildamanns. Hann hafði þó heyrt að Stekkur hafi verið 

norðan við Borg en þar sér ekki til neinnar mannvistar. Stekkur var 50 m norðaustan við Borg 033 og 240 m vestan 

við bæ 001. 

Fyrir norðan Borg er grasivaxin hólrimi. Svæðið blés upp en hefur gróið upp aftur. Þar er ekkert sem bendir til 
búsetu á yfirborði. 

Engin ummerki bæjarins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:JÁM II, 170 

 

ÁR-018:015     Gerði     heimild  tún 63°53.101N     20°45.170V 

"Fjárhúsin og fjósið standa norðan við íbúðarhúsið á túni, sem hét, eða heitir, Gerði; er þar dálítil holtsbunga," 

segir í örnefnalýsingu. Gerði er um 70 m norðan við bæ 003. Þar er nú malarplan norðan við 20. aldar steinsteypt 

útihús og smá grasblettur í miðjunni. Ekki er vitað hvort að túnið var afmakað með hlöðnum túngörðum. 
Á malarplaninu eru geymdar rúllur, vélar og tæki. 

 

Mynd 54. Kirkjustígur 018:012, horft til norðurs. 

 

 

Mynd 55. Túngarður 018:013, horft til norðvesturs. 
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Engin ummerki Gerðis sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 2. 

 

ÁR-018:016     renna  áveita 63°52.956N     20°45.329V 
"Handgrafinn skurður, sem nú er búið að vélgrafa, var úr Litlalæknum fram í s[uð]v[estur]hornið á Framtúninu; 

garður var á bakkanum fjær túninu," segir í örnefnalýsingu. Skurðurinn er 230 m suðvestan við bæ 003 og 70 m 

sunnan við Torfholt 018, vestan við þjóðveginn. 
Slétt, gróin tún eru á þessu svæði. Vélgrafni skurðurinn sést ennþá en ekki garðurinn sem getið er í örnefnalýsingu, 

hann er horfinn. 
Skurðurinn er 240 m langur og liggur VSV-ANA, frá þjóðvegi 305 að Villingaholtsvatni. Skurðurinn náði lengra 

til norðurs, allt að Litlalæk en sá hluti er komin í tún. Líkt og segir í örnefnalýsingu er búið að grafa skurðinn fram 

með vélum og ræsa mýrina vestan við gamla heimatúnið. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 2. 
 

ÁR-018:017     heimild  þvottastaður 63°53.060N     20°45.241V 

"Á milli dælanna [Norðurdælu og Framdælu] við túnið, sem ég minntist á áður, var skurðurinn [sjá 016] breiðari 

og dýpri og bakkinn túnmegin hellulagður.  Það hét Þvottastæði.  Þar var klappaður og skolaður þvottur," segir í 

örnefnalýsingu. Þvottastæðið var 50 m vestan við bæ 003 og rúma 120 m norðaustan við Stöðina 019. Skurðurinn, 

dælurnar og hellurnar eru horfin og ræktað tún þar nú. Við gerð túnsins var þessu öllu rutt út. Túnið afmarkaðist 

af rimabarði og var Þvottastæði rétt utan heimatúnsins að sögn Jóns Kristjánssonar, heimildamanns.  Rimabarðið 

er 0,5-1 m á hæð og bratt til vesturs. Þar var mýri áður en svæðið var sléttað og framræst. Litlilækur rann hér á 

milli dælanna. Þvottastaðurinn var niðri í mýrinni. Hér er grasivaxið tún nýtt til sláttar. 

Engin ummerki þvottastaðarins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Villingaholt, 2. 
 

ÁR-018:018     Torfholt     heimild  rista 63°52.960N     20°45.387V 

"Rétt vestan við veginn, á móts við bæinn, er dálítið holt, sem Torfholt  heitir," segir í örnefnalýsingu. Torfholt er 

í framhaldi af rimanum sem afmarkaði vesturhlið heimatúnsins. Litlilækur rann þar meðfram (sunnan við) áður en 

honum var veitt í skurð 016. Torfholt er 150 m suðvestan við bæ 003, vestan þjóðvegarins. Ekki er vitað hvar 

ristan fór fram en líklega var það í mýrinni til norðurs að Villingaholtsvatni. Torfið var þurrkað á Torfholti. 

Á Torfholti er slétt, grasivaxið tún. 

Engin ummerki ristunnar sjást á yfirborði. 

Heimildir:Ö-Villingaholt, 2. 

 

ÁR-018:019     Stöðin     heimild       63°53.001N     20°45.306V 
"Á móts við það, austan vegarins, var brúsapallur og torfkofi; hét það Stöðin og eftir að pallurinn var færður 

Gamla-Stöðin, einnig eftir að mannvirkin voru horfin," segir í örnefnalýsingu. Stöðin er 150 m suðvestan við bæ 

003, fast norðan við núverandi þjóðveg 305. Hlið er á túngirðingu á þessum stað og þar var Stöðin að sögn Jóns 

Kristjánssonar, heimildamanns. Hann taldi þessi mannvirki vera frá um 1900 þegar rjómabúin voru í notkun. 
Stöðin var uppi á rimanum sem afmarkaði vesturhlið túnsins, hann kallast Torfholt nær Villingaholtsvatni. Þar eru 

slétt, grasivaxin og framræst tún allt að bænum. 
Engin ummerki sjást um mannvirkin á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 3. 

 

ÁR-018:020     Hamarsholtið     huldufólksbústaður   63°53.280N     20°45.698V 
"Norður og upp af Vesturmýri rís Hamarsholtið nokkuð hátt.  Framan í því eru tvö klettabelti hvort upp af öðru.  

Munnmælasögur herma, að huldufólk byggi Hamarsholtið," segir í örnefnalýsingu. Í bókinni Landið, fólkið og 

þjóðtrúin eftir Bjarna Harðarson stendur: "Hamarsholt heitir klettabrún rétt norðan við Villingaholtsvatn […] Á 

19. öldinni bar það við að Ólafur Jónsson […] var á leið fram hjá holti þessu og sá þá inn í húsakynni álfa í 

klettinum." Hamarsholt er tæplega 600 m norðvestan við bæ 003. Klettabeltin eru tvö líkt og segir í 

örnefnalýsingunni, hvort um sig er 1,5-2,5 m á hæð. 
Stórþýfð, grasivaxin mýri er sunnan og austan við Hamarsholt. Þar er trjárækt sem og í holtinu sjálfu. 
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Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 3; Landið, fólkið og þjóðtrúin, 

124. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-018:021     Grænaborg     tóft     fjárskýli 63°53.513N     20°45.576V 
"Svo sem 200 m norðan við Hamarsholtið tekur við mýrardrag, sem hallar lítið eitt til austurs.  Í því er Grænaborg, 

dálítil þúfnaþyrping, sem stendur græn upp úr mýrinni.  Þar hafa trúlega verið fjárhús fyrir löngu, meðan prestur 

var enn á staðnum," segir í örnefnalýsingu. Grænaborg er 650 m norðaustan við bæ 003 og 500 m norðaustan við 

Gamlastekk 038. Tóftin er fast við norðausturenda Hamarsholtsins, á milli þess og Flatholts. 
Tóftin er í grónum, þýfðum móa. Hún er á mörkum mýrlendis og holts. Móinn er blautur og stór moldarflög eru 

víða sökum þess. 
Tóftin er 13 m í þvermál en útflött sökum þýfis og mýrlendis allt umhverfis. Að utan eru veggirnir mun greinilegri 

en að innan. Þeir eru 0,6-1 m á hæð og 4-5 m að breidd. Í miðju tóftarinnar er dæld, 0,5 m djúp. Ekki er ljóst hvar 

op var inn í fjárborgina. Veggirnir eru algrónir, þýfðir og hvergi glittir í grjót. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 3. 

 

ÁR-018:022     Stóravarða     heimild  landamerki 63°54.092N     20°45.060V 

"Stóravarða er þar, sem mætast lönd Þingdals [ÁR-036], Egilsstaða [ÁR-005] og Villingaholts," segir í 

örnefnalýsingu. Að sögn Jóns Kristjánssonar, heimildamanns, eru vélgrafnir skurðir á þessum merkjum núna. 

Varðan var líklega uppi á holti sem skurðirnir liggja að en hann man ekki eftir vörðu þar.  Varðan var tæpa 2 km 
norðan við bæ 003 og rúma 800 m NNV við leið 023. 
Varðan var líklega uppi á grónu holti. Allt umhverfis er framræst mýrlendi. 
Engin ummerki vörðunnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 3. 

  

 

Mynd 56. Hamarsholt 018:020, horft til NNV. 

 

    

Mynd 57. Grænaborg 018:021, horft til ASA. 
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ÁR-018:023     þúst     útihús 63°52.675N     20°45.190V 
Tæpum 10 m norðan við bæjarhól 001 er þúst 

með sambyggðu gerði. Þústin er syðst og gerðið 
er til norðurs. Tilgangur þessa mannvirkja er 

óljós en mögulega var þetta útihús með 

sambyggðu gerði, hjáleiga, húsa- eða 

heygarður. Nálægðin við bæ 001 bendir til þess 

að um útihús sé að ræða. 
Þústin er í sléttu, ræktuðu túni. Um 10-15 m 

norðan við gerðið er túnslóði. Túnið hallar til 

suðurs og mannvirkin sjást ekki fyrr en að þeim 

er komið af þeim sökum. 
Á svæði sem er 40x30 m að stærð og snýr 

norður-suður er þúst og sambyggt garðlag. Var 
þeim gefin bókstafur til aðgreiningar í lýsingu 

þessari. Þúst A er syðst, fyrir miðju. Hún er 

21x11 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er 

0,5-1 m á hæð, slétt og algróin. Hliðarnar eru 

aflíðandi og greinileg uppsöfnuð mannvistarlög 

eru þar undir. Uppi á þústinni mótar óljóst fyrir 

tveimur lægðum, mögulega bendir það til hólfaskiptingar. Þústin er flöt að ofan. Gerði B er fyrir norðan þústina. 

Það liggur til beggja átta frá þúst A og síðan til norðurs. Það er 40x30 m að stærð og snýr norður-suður. Veggirnir 

eru 3-4 m á breidd, 0,5-0,8 m á hæð og útflattir. Þeir sjást sem grónir hryggir í túninu. Ekki var hægt að sjá op þar 

inn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

ÁR-018:024     Tætturnar     tóft     fjárhús 63°53.520N     20°44.923V 
"Hrossagata [611:008] liggur fast austan við hólinn, og skulum við halda henni, en doka aðeins við og líta austur 

og suður yfir, og sjáum við þá tóftabrot allvel uppistandandi, alltaf kallaðar Tætturnar. Tóftir þessar eru af gömlu 

fjárhúsi," segir í örnefnalýsingu. Tætturnar eru tæplega 900 m norðaustan við bæ 003 og 800 m VNV við mógrafir 

026. Tóftin er ofarlega í holtsbrún sem liggur austur-vestur en til suðurs er mýrlendur halli. Lækur rennur niður 

brúnina skammt frá tóftinni. 
Fjárhúsin eru á grasivöxnum túnbletti í grónum móa. Víða koma klettar upp úr sverði og moldarflög. 

Tóftin er 20x17 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur og skiptist í fjögur hólf. Gróinn blettur er umhverfis tóftina, 

mögulega var þar tún. Hólf 1 er suðvestast. Það er 11x3 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir 

eru 1-1,2 m á hæð og fallnir að mestu inn í hólfið. Að utan eru þeir betur varðveittir. Það má sjá 1-2 umför 

grjóthleðslu í þeim. Op er á miðri suðausturhlið. Hólf 2 er norðaustan við hólf 1. Það er eins að stærð og lögun og 

fyrra hólfið og ástand veggjanna álíka. Líklega var garði hér meðfram báðum langveggjum en hrun liggur þar yfir 

og þekur þá að mestu. Hólf 3 er norðvestan við hólf 1 og 2. Þetta var hlaða sem var 6x3 m að innanmáli og snýr 

ANA-VSV. Hólfið er 0,4 m lægra en fyrri hólfin og veggirnir 2 m á hæð. Greina má 3 umför grjóthleðslu en einnig 

glittir víða í grjót án þess að hægt sé að greina umför. Hólf 4 er norðaustan við hólf 2. Það er 4x3 m að innanmáli 

 

Mynd 58. Þúst 018:023, horft til norðurs. 

 

             

Mynd 59. Tætturnar 018:024, horft til suðausturs. 
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og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,4 m á hæð og þar sjást 2 umför grjóthleðslu. Hólfið er opið til 

suðausturs. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 3. 

 

ÁR-018:025     hleðsla     óþekkt 63°52.134N     20°46.122V 
Hleðsla er við skurð í svokölluðum Grafarteigi, innan lands sem tilheyrir nýbýlinu Grund. Hleðslan er 1,9 km 

suðvestan við bæ 003 og 420 m norðan við Útgarð 050. Hleðslan er austan við vélgrafin skurð, á móts við ræsi og 

brú sem þarna er yfir hann. 
Grasivaxið tún 

nýtt til beitar er 

austan skurðsins. 

Hleðslan er þar. 
Hleðslan er 14x6 

m að stærð og 
snýr austur-

vestur. Hér er 

líklega um hluta 

af stærra 

mannvirki að 

ræða en ekki er 

ljóst hvað það 

var. Því var 

raskað þegar 

skurðurinn var 

grafinn. Hleðslan er 0,5 m á hæð, 0,4 m á breidd og torfhlaðin. "Innan" hennar er jarðfall, líklega vegna mýrlendis 

sem þarna var. Þetta var mögulega áveitugarður eða vörslugarður. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
ÁR-018:026     Ósagrafir     náma     mógrafir 63°53.374N     20°44.015V 

"Sunnan Ósanna eru Ósadælur, suður af þeim Mórimi, þar suður af Staraflóðið.  Beggja vegna Ósanna eru 

mógrafir, einu nafni nefndar 

Ósagrafir" segir í örnefnalýsingu. 

Ósagrafir eru 1,1 km norðaustan við 

bæ 003 og rúma 200 m norðan við 

garðlag 047. Mógrafirnar sjást enn 

sem og þrjár tóftir þeim tengdar. 

Stórþýfður mói er allt umhverfis 

mógrafirnar en vatn rennur ennþá í 

Ósunum. Móinn er framræstur en 

mýrlendur. Ósarnir eru 

lækjaruppsprettur í miðri mýri og 

renna í Þjórsá. Þetta eru nokkrir lækir 

sem eru djúpir og mýrlendir. 
Mógrafirnar eru á svæði sem er 

330x160 m að stærð og snýr norður-suður. Svokallaður Ós, sem er 

lækjardrag, rennur þvert í gengum svæðið og mór var tekin beggja 

vegna þess. Á vettvangi eru mógrafirnar grasivaxnar og sjást lítið. 

Svæðið er framræst og vatn í mýrinni hefur minnkað mikið. Á 

loftmynd sjást mógrafirnar vel og fjöldi þeirra er mikill. Ekki er 
hægt að áætla fjölda þeirra, þær skipta tugum ef ekki hundruðum. 

Áttahorf mógrafanna er misjafnt sem og stærð þeirra. Einnig er 

mögulegt að torf hafi verið rist hér, á loftmynd má greina ílangar 

og mjóar rákir inn á milli mógrafanna. Þrjár tóftir eru við 

mógrafirnar, austan við Ósana á þurrum rima. Þetta eru svokölluð 

móstæði. Þar var móhraukum staflað upp til þurrkunar. Tóft A er austan við Ósana, nánast fyrir miðju svæðisins. 

     

Mynd 60. Hleðsla 018:025, horft til norðvesturs. 

 

  

Mynd 61. Tóftir 018:026a og b, horft til norðurs. 
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Hún er 8x3 m að stærð, einföld og snýr NNV-SSA. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð og algrónir. Líklega eru þeir 

grjóthlaðnir en gróið yfir steinana. Ekkert op sést inn í tóftina. Tóft B er 3 m norðan við tóft A. Hún er 4x3 m að 

stærð og snýr NNV-SSA. Veggirnir eru 0,3 m á hæð og algrónir. Hvergi sést op. Eftir tóftinni endilangri liggur 

bakki, mögulega voru hér tvö hólf. Tóft C er 60 m sunnan við tóft A. Hún er mun stærri en hinar tóftirnar og 

mögulega um beitarhús að ræða sé tekið mið af lagi og gerð hennar. Staðsetningin bendir hins vegar til þess að 

þetta sé mó- eða heystæði. Það afar ólíklegt að fjárhús hafi verið á miðju mógrafasvæði. Tóftin er 7x5 m að stærð, 

einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,4 m á hæð og algrónir. Hvergi sést glitta í grjót í þeim. Tóftin 

er opin til suðausturs. Ósarnir er 6 m vestan við tóftina sem er á þurrum rima. Fyrir austan tóftina er laut, mögulega 

til að geyma hey. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 4. 

 

ÁR-018:027     náma 63°52.832N     20°44.161V 
"Í mýrinni austan vegarins er flóð, sem heitir Melaflóð.  Austan hennar er Hellholt […] Hellholtið nær að bökkum 

Þjórsár og dregur nafn sitt af klettum, sem auðveldlega voru klofnir niður í hellur.  Eins voru hellur, stórar og 
smáar, dreifðar þar um allt, en vegna þess, hve mikið var tekið af þeim áður fyrr, bæði í stéttar, flóra og fleira, þá 

eru aðeins smáhellublöð eftir þar nú, svo og nokkrir klettar," segir í örnefnalýsingu. Hellholt er fremur lágt og 

lætur ekki mikið yfir sér. Það er rúmum 900 m suðaustan við bæ 003 og vegslóði liggur alveg að því. 
Hellholt er náttúrulegt grjótholt, um 1-1,5 m á hæð og 400 m langt. Allt umhverfis holtið er sandur með 

gróðurtorfum. 
Engin skýr ummerki hellutaksins eru greinileg á yfirborði eða mannvirki því tengd. Víða eru klettar, steinar og 

hellur sem liggja í sandinum. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 4. 

 

ÁR-018:028     tóft     stekkur   63°53.345N     20°45.482V 

Tóft er rúmlega 550 m norðvestan 

við bæ 003 og rúmlega 300 m 
sunnan við Grænuborg 021. Að 

sögn Jóns Kristjánssonar, 

heimildamanns, voru þetta líklega 

fjárhús frá Helli (sjá 003) eða 

stekkur. Ekki er ólíklegt að 

Litlulækjargata 007 hafi legið í 

þessi hús. Tóftin er í laut eða dragi, 

norðvestan við hólbarð. Svokallað 

Hátún er uppi á barðinu. 
Fast vestan við tóftina er vegslóði 

á milli tveggja rima. Gróið, 

óræktað svæði er allt umhverfis 
tóftina. 
Tóftin er 9x7 m að stærð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Veggirnir 

eru algrónir og hvergi glittir í grjót. Þeir eru 0,4-0,6 m á hæð og signir. Líklega var op til suðvesturs. Mögulega 

skiptist tóftin í tvö hólf en það nyrðra horfið. Beinn bakki afmarkar innri veggi til norðurs. 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
 

ÁR-018:029     Akur     heimild  kálgarður 63°52.319N     20°44.665V 

"Þar austur af eru Austurengjarnar.  Efst eru Inndælurnar, sem ná að gamalli kálgarðsgirðingu, sem Akur heitir," 

segir í örnefnalýsingu. Akur er 1,4 km SSA við bæ 003 og 1 km suðvestan við Hellholt 027. Að sögn Jóns 

Kristjánssonar, heimildamanns, voru ekki hlaðnir garðar umhverfis Akur. Á síðustu árum hefur korni yfirleitt verið 
sáð í túnið. 
Akur er í dag slétt, grasivaxið tún afgirt með vírgirðingu. Allt umhverfis túnið eru grónir sandhólar og grónir 

flákar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 5. 

  

  

Mynd 62. Stekkur 018:028, horft til VNV. 
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ÁR-018:030     Grafarteigur     örnefni     mógrafir 63°52.513N     20°46.075V 
" ... Teigsskurður.  Nær hann alla leið frá Skúfslæk og upp í Villingaholtsvatn.  

Hann dregur nafn sitt af engjum þeim, sem liggja vestan við hann.  Heita engjar 

þessar Grafarteigur," segir í örnefnalýsingu. Örnefnið Grafarteigur bendir til þess 
að mótekja hafi verið á þessum slóðum. Jón Kristjánsson, heimildamaður, man 

ekki eftir mógröfum á svæðinu en hafði heyrt af því sögur. Grafarteigur er tæpa 

500 m vestan við Borg 033 og rúma 750 m vestan við bæ 001. Hann tilheyrir 

nýbýlinu Grund. 
Grafarteigur er flöt, deiglend og stórþýfð mýri. Ekki sjást ummerki um mótekju en 

víða eru sléttir flákar í móanum. 
Engin ummerki mótekju sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 6. 

 

ÁR-018:031     garðlag     áveita 63°52.138N     20°46.227V 
"Áður var þar [í Grafarteig] lækur, sem hét Lækurinn, oft nefndur Gamlilækurinn, 

en hann heitir ýmsum nöfnum á leið sinni til Þjórsár. Þetta eru gulstararengjar, 

sléttar, nokkuð blautar, en véltækar.  Veitt var á þær úr vatninu. Teignum, eins og 

hann er oftast kallaður, var skipt niður í hólf með handhlöðnum flóðgörðum," segir 

í örnefnalýsingu. Að sögn Ómars Breiðfjörð, heimildamanns, var vatni hleypt á 

Grafarteig á haustin. Á veturna varð mýrin ísilögð og var vatninu þá hleypt undan. 

Við það varð Grafarteigur sléttari með árunum. Grafarteigur er mýri sem afmarkast 
af vélgröfnum skurðum til allra átta nema norðurs, þar er Villingaholtsvatn. 

Áveitan var gerð af Jóni Gestssyni sem bjó í Villingaholti frá 1893-1931. Hún var 

gerð á grunni eldri flóðgarða sem fyrir voru en ekki er vitað hvenær þeir voru í notkun. Jón gróf skurð og hlóð 

ofan á eldri flóðgarða. Áveitan er 2 km suðvestan við bæ 003, innan nýbýlisins Grundar. 
Grafarteigur er flöt, þýfð mýri. Mýrin er lítið sem ekkert nýtt. 
Grafarteigur er 800x300 m að stærð og snýr norður-suður. Áveitan er í suðurhluta mýrinnar og flóðgarðarnir sjást 

enn. Áveitan er 500x240 m að stærð og snýr norður-suður. Þar sjást a.m.k. átta flóðgarðar sem allir eru eins að 

gerð og lögun. Þeir eru lágir, mjóir og sjást ekki vel á yfirborði þar sem Grafarteigur er gróinn og ekki beitt þar. 

Að sögn Ómars skiptist áveitan í þrjú stykki sem lágu lárétt, Efsta-, Mið- og Framstykki. Skurðurinn liggur norður-

suður en flóðgarðarnir austur-vestur. Flóðgarðarnir eru allir eins að gerð og lögun, 0,2-0,3 m á hæð og 0,5 m á 

breidd. Þeir eru algrónir og renna sést víða við þá þar sem vatni var veitt inn á engin. Ekki er útilokað að fleiri 
flóðgarðar leynist hér. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 6. 

 

ÁR-018:032     mannvirki     kálgarður 63°52.578N     20°45.349V 
"Uppi á holtinu [Sléttaholti] hafa verið gerðir kálgarðar, sem hætt er að nota, en þegar þeim sleppir, taka við tún," 

segir í örnefnalýsingu. Ekki er ljóst hvort að kálgarðarnir eru gamlir eður ei. Þeir fá þó að njóta vafans og hafðir 
með í þessari skrá. Kálgarðarnir eru rúmum 900 m sunnan við bæ 003 og 160 m suðaustan við Borg 033. Kálgarðar 

eru ennþá á þessum slóðum og slétt tún en það fer eftir árum hvar ræktað er. 
Slétt, grasivaxið tún er á uppi á holtinu. Kálgarðar eru á vesturhluta þess. Þar er ræktað korn og kartöflur. Það eru 

eingöngu kálgarðar sem nú eru í notkun sem ennþá sjást. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 6. 

 

ÁR-018:033     Borg     tóftir     býli 63°52.621N     20°45.536V 
„Túnið, sem nær upp að skólalóðinni, heitir Borgartún.  Dregur það nafn sitt af koti, sem Borg hét og stóð rétt 

sunnan við Borgartúnið.  Tóftabrotin sjást enn, og eru þau kölluð Stekkurinn," segir í örnefnalýsingu. Hér er 

mögulega um sama stað að ræða og hjáleigan Stekk 014 sem getið er í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 

frá 1708 en nánari heimildir þarf til þess að staðfesta það. Borg er tæpum 300 m vestan við bæ 001 og 650 m SSV 

við Torfholt 018. Tóftirnar sjást enn, uppi á háholtinu. Flóaskóli og félagsheimilið Þjórsárver eru 300 m norðar. 

Þar á milli eru grasivaxin tún. Fyrir vestan tóftirnar er óræktað tún og trjárækt. Til annarra átta eru slétt, grasivaxin 

tún. 
Vegslóði er fast sunnan við tóftirnar. Þær eru á túnbletti og víðsýnt til allra átta. 

 

Mynd 63. Grafarteigur 
018:030-031. Áveitan er 
sýnd með bláum línum. 
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Í Borg eru fjórar tóftir á 80x40 m stóru svæði sem snýr norður-

suður. Var hverri þeirra gefin bókstafur í lýsingu þessari til 

aðgreiningar. Lýsingin hefst nyrst, þar er hóll A. Þetta er 

bæjarhóllinn sem er 26x12 m að stærð, 0,3 m á hæð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Hann er grasivaxinn og greinilegt að 

mannvist er hér undir sverði. Á hólnum er útflött tóft eða þúst. 

Hún er 20x10 m að stærð, 0,2 m á hæð og snýr norður-suður. 

Þústin er hæst til norðurs og fjarar út til annarra átta. Hvergi 

mótar fyrir greinilegum veggjum eða hleðslu. Til suðurs er 

þústin bein og stafnar líklega snúið í þá átt. Óljóst mótar fyrir 
hólfi til vesturs í þústinni. Þar er dæld, 4x3 m að stærð og snýr 

hún norðvestur-suðaustur. Tóft B er sunnan við bæjarhól A, 8 

m langur bakki tengir þær hins vegar saman. Tóftin er 18x16 

m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún skiptist í þrjú 

hólf. Hólf 1 er suðvestast og er 16x16 m að innanmáli. 

Veggirnir eru 0,3-0,7 m á hæð og grasivaxnir. Suðurhliðin er 

röskuð og einungis mótar fyrir henni sem þýfðum bakka. 

Hólfið er slétt að innan og grasivaxið. Op var líklega á 

suðurhlið. Þetta var líklega kálgarður. Hólf 2 er suðaustan við 

hólf 1. Það er 5x3 m að innanmáli og snýr norðvestur-

suðaustur. Veggirnir eru 0,3 m á hæð og algrónir. Op er á 
suðurhlið. Hólf 3 er norðan við hólf 2. Það er 7x3 m að 

innanmáli og veggirnir eru 0,3 m á hæð. Þeir eru grasivaxnir 

og úrflattir. Ekkert op er sjáanlegt á yfirborði. Tóft C er 9 m 

suðaustan við tóft B. Hún er 12x10 m að stærð, snýr austur-

vestur og skiptist í þrjú hólf. Tóftin er röskuð fyrir miðju og samhengi hólfanna vantar. Til norðausturs er hólf 1. 

   

Mynd 64. Borg 018:033a horft til norðvesturs og 033b, horft til norðurs. 

 

    

Mynd 65. Tóft 033c, horft til suðausturs og tóft 033d, horft til norðurs. 
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Það er 8x8 m að innanmáli, veggirnir eru grasivaxnir, 0,3 m á hæð  og hvergi glittir í grjót. Op var í suðausturhorni. 

Hólf 2 er vestar en einungis vesturveggurinn er varðveittur. Hann er 0,3 m á hæð og algróin. Hólfið var opið til 

suðurs. Hólf 3 er sunnan við hólf 1. Það er 3x2 m að innanmáli, snýr norður-suður og veggirnir eru 0,3 m á hæð. 

Það var opið til suðurs. Tóft D er 20 m suðvestan við tóft B. Hún er afar sigin og veggirnir útflattir. Tóftin snýr 

norðaustur-suðvestur og skiptist í tvö hólf. Vírgirðing liggur yfir hana miðja. Tóftin er 24x8 m að stærð, veggirnir 

eru 2 m breiðir og 0,2-0,3 m á hæð. Þeir eru mosavaxnir og algrónir. Hólf 1 er suðvestar. Þar er 6x2 m að innanmáli 

og snýr norðaustur-suðvestur. Ekkert op sést þar inn. Það er grasivaxið að innan er veggirnir mosavaxnir. Hólf 2 

er norðaustar. Það er 8x2 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Ekkert op sést inn í tóftina. Þúst er fast 

suðaustan við hólf 1. Hún er 4x4 m að stærð, 0,3 m á hæð og algróin. Greinilegt að þar er mannvist undir sverði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 6. 

 

ÁR-018:034     Brunnmýri     heimild  brunnur 63°52.666N     20°45.618V 
"Kippkorn vestan við Stekkinn  [sjá 033] er mýrarblettur, sem heitir Brunnmýri.  Markar enn fyrir brunninum, 

sem fólkið á Borg sótti vatn sitt í," segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað með vissu hvar mýrarbletturinn er nú. Allt 
þetta svæði er fremur mýrlent og kjarr vex þar víða. Líklega var brunnurinn 100 m norðvestan við Borg 033, í 

vesturenda Villingaholtsins. Þar er mýrarblettur sem er um 30 m í þvermál. 
Mýrin er stórþýfð, blaut og vaxin sinu og mosa. Hún er slétt í miðjunni. Allt umhverfis vex víðigróður. 
Engin ummerki brunnsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 6. 

 

ÁR-018:035     Draugahella     þjóðsaga     draugur 63°52.662N     20°45.157V 
"N[orð]au[stur] af hólnum [001] er smáhella, sem Draugahella heitir.  Sagan segir, að eitt sinn hafi verið vakinn 

upp draugur þarna í garðinum.  Ætluðu þeir, sem það gerðu, að hafa eitthvað gott af honum, en draugsi var 

útlendur og skildi ekki orð.  Kom þá prestur til hjálpar, og kvað hann draugsa niður og skellti hellublaðinu yfir," 

segir í örnefnalýsingu. Draugahella var fast norðaustan við bæjarhól 001 og kirkju 002. Hún var inni í 

kirkjugarðinum. Bæði muna systkinin Jón og Þórunn Kristjánsbörn eftir henni sem börn. Nú er gróið yfir helluna 

og hún horfin af yfirborði. 
Grasivaxið tún í halla er til austurs frá kirkjugarðinum. Þar var hellan. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 6-7. 

 

ÁR-018:036     Katrínarlind     lind     vatnsból 63°52.820N     20°45.172V 
"Rétt við veginn, mitt á milli skólans og Þjórsárvers, er lind, 

sem lengi var tekið úr neyzluvatn.  Hún er alltaf kölluð 

Katrínarlind," segir í örnefnalýsingu. Katrínarlind er tæpa 450 

m sunnan við bæ 003 og 10 m vestan við þjóðveginn. 
Grasivaxin, þýfður mói er allt umhverfis lindina. Hún er á 50 

m breiðu svæði milli vírgirðinga og þjóðvegs. Hún sést illa fyrr 
en að er komið. 
Umhverfis lindina er steyptur kassi, líklega gerður þegar 

neysluvatn var tekið hér. Kassinn er 2,5x1 m að stærð og 

rúmlega 0,5 m djúpur. Hann er fullur af vatni og greinilega 

mikið vatn í lindinni. Dren liggur úr lindinni og er veitt undir 

þjóveginn. 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 7 

 

 

 
ÁR-018:037     Skyggnir     heimild     63°52.762N     20°45.256V 
"Svo sem 7-8 faðma n[orð]au[stur] af skólahúsinu var varða, sem hét Skyggnir.  Árið 1905 var sett í hana land-

mælingarmerki.  Eftir það var hún kölluð Merkið," segir í örnefnalýsingu. Varðan er horfin. Hún sést á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og var 550 m sunnan við bæ 003. Hér er nú malbikað bílaplan 

fyrir framan Flóaskóla og félagsheimilið Þjórsárver. 
Varðan er horfin. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 7; Bæjarteikning danskra landmælingamanna 1906 

 

 

Mynd 66. Katrínarlind 018:036, horft til 
norðausturs. 
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ÁR-018:038     Gamlistekkur     tóftir     stekkur 63°53.261N     20°45.838V 
"Nú fer ég yfir holtið, sem þarna vestan til er þýft og heitir Þýfðaholt, og stefni fram í Hvamm.  Fast norðan við 

hann er Gamlistekkur.  Það eru leifar af stekkjartóftum frá Borg [033]," segir í örnefnalýsingu Villingaholts. Í 

svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Gamlistekkur:  Helgi Eiríksson í Villingaholti 
byggði hann, eftir að Borg fór í eyði.  Varðandi fráfærur hafði Gestur [Jónsson] eftirfarandi að segja: Hálfs 

mánaðar gömlum var lömbunum stíað frá sem kallað var. Fyrst voru þau rekin inn í stekkinn ásamt mæðrum sínum. 

Lítill kofi var inn af stekknum með smágati, sem renniloka var fyrir. Þar voru þau höfð yfir nóttina, en ánum var 

hleypt út. Ærnar voru síðan mjólkaðar inni í stekknum kl. 6 að morgni, en smávegis skilið eftir í þeim handa 

lömbunum. Síðan var hleypt saman, þ. e. lömbum og ám. Þannig gekk þetta í um hálfan mánuð, og var, eins og 

áður sagði, kallað að "stía frá". Síðan hófust hinar eiginlegu 

fráfærur, sem var hætt hér um slóðir 1920-1925. Einnig voru 

notaðar svokallaðar færikvíar; það voru grindur, sem voru færðar 

til, þegar óþrifalegt var orðið í kvíunum. Þeir blettir spruttu vel að 

sumrinu. En það þótti ókostur, hve lítið skjól þær veittu fyrir 

veðrum. Færikvíar voru ekki notaðar í Villingaholti í Gests minni," 

segir spurningum og svörum við örnefnalýsingu Villingaholts. Í 

bókinni Landið, fólkið og þjóðtrúin segir: "Seinna var á þessum 

slóðum nautagirðing kúabænda í Villingaholtshreppi og má sjá 

skammt frá Hamarsholti gamla hleðslu, skeifulaga, sem hlaðin var 
til að skapa nautunum skjól í sunnanátt." Tóftirnar eru 650 m 

norðvestan við bæ 003 og 1,3 km NNV við Borg 033. Þær eru 

skráðar hér saman vegna nálægðar við hvor aðra en þess ber að 

geta að Jón Kristjánsson, heimildamaður, taldi stekkinn og 

nautaréttina sama staðinn. 
Tóftirnar eru uppi á svokölluðu Hamarsholti 020. Þar er stórþýfður mói og trjárækt um 10 m suðaustan við tóft B. 

Brekka er til austurs frá tóftunum, niður holtið og endar í svokölluðum Hvammi. 
Tvær tóftir eru á svæði sem er 35x20 m og snýr austur-vestur. Tóft A er suðaustar og er fyrrnefnt nautaskjól. Hún 

er grjóthlaðin, 10x5 m að stærð og snýr austur-vestur. Tóftin er einföld og opin til norðurs. Veggirnir eru 0,4-1 m 

á hæð, grasivaxnir að utan en að innan sjást 4-6 umför. Ekkert þak var á tóftinni enda um skjólgarð að ræða. Tóft 

B er 8 m norðvestan við tóft A. Jón Kristjánsson vissi ekki af tóftinni enda er hún afar sigin og útflött. Tóftin er 
11x10 m að stærð og ferköntuð. Veggirnir eru 0,3 m á hæð, 3 m á breidd, mosavaxnir og þýfðir. Ekkert op sést 

inn í tóftina en líklega er þetta stekkurinn þrátt fyrir að hólfaskipting sé horfin. 
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 7; Ö-Villingaholt, sp. og svör, 2; Landið, fólkið og þjóðtrúin, 125 

 

ÁR-018:039     heimild  traðir 63°53.025N     20°45.126V 
Traðir eru merktar að bæ 003 úr norðri, í gegnum túnið að austurvegg kirkjugarðs 004 á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Við kirkjugarðinn beygðu traðirnar til austurs. Traðirnar lágu fast upp við túngarð 

013 í heimatúninu en ekki er vitað hvort að þær voru upphlaðnar eða veggir beggja vegna við þær. Malarvegur að 

bæjarhúsunum liggur á sama stað og traðirnar lágu áður. 
Malarvegur liggur að kirkjunni frá núverandi þjóðvegi og áfram að bænum. Allt umhverfis hann eru slétt, 

grasivaxin tún. 

  

Mynd 67. Nautaskjól 018:038a, horft til suðurs og tóft 038b, horft til vesturs. 
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Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-018:040     garðlag     kálgarður 63°53.056N     20°45.159V 
Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906, fast sunnan og vestan við bæ 003. 

Einungis austurveggur kálgarðsins sést enn, innan bakgarðs 

íbúðarhússins í Villingaholti I, aðrir hlutar eru komnir í slétt tún 

eða hefur verið raskað vegna byggingaframkvæmda á 20. öld. 
Kálgarðurinn var stór en búið að raska honum, m.a. með 

trjárækt, byggingum og túnasléttun. 
Austurveggurinn er 15 m langur, 0,5 m á hæð og grasivaxinn. 

Það glittir í 1-2 umför af grjóthleðslu í honum. Fyrir vestan 

vegginn er búið að planta trjám og runnum innan bakgarðs 
íbúðarhússins. Aðrir hlutar eru í sléttu túni. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

 

 

ÁR-018:041     heimild  útihús 63°53.094N     20°45.165V 

Samkvæmt bæjarteikingu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 30 m norðan við bæ 001. Það var 

líklega sambyggt túngarði 013 og var innan túnsins. 
Núverandi fjós er á þessum slóðum og bygging þess olli miklu jarðraski. Útihúsið var undir norðausturhorni 

fjóssins. 
Engin ummerki útihússins sjást og lítilla ummerkja að vænta undir sverði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-018:042     þúst     útihús 63°55.014N     20°45.032V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús syðst á holti, um 40 m sunnan við 

útihús 043 og rúmum 150 m suðaustan við bæ 003. Samkvæmt Jóni Kristjánssyni, heimildamanni, voru þessi hús 

rifin en það mótar enn fyrir veggjabrotum í túninu. Útihúsið er rúmum 20 m sunnan við bakgarð íbúðarhússins í 

Villingaholti II, innan landsvæðis þeirrar jarðar. 

Slétt, grasivaxið tún. Útihúsið er sunnarlega á hólbarði og lega túngarðs 013 sést fast sunnan tóftarinnar sem lág í 

túninu. 
Tóftin er 8x5 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Tóftin er opin til suðurs en veggirnir eru útflattir og 

grasivaxnir. Þeir eru 0,2-0,3 m á hæð og 2-3 m á breidd. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 
ÁR-018:043     heimild  útihús 63°53.034N     20°45.073V 

 

Mynd 68. Kálgarður 018:040, horft til austurs. 

 

          

Mynd 69. Útihús 018:042, horft til NNA. 
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Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús nyrst á holti, um 100 m suðaustan við bæ 001 

og 40 m norðan við tóft 042. Útihúsið er horfið, íbúðarhúsið í Villingaholti II er byggt á þessum sama stað. 

Íbúðarhúsið er byggt 1968, nyrst í hól sem þarna var. Jón Kristjánsson, heimildamaður, mundi ekki hvort að tóftin 

var þá enn uppistandandi né hvert hlutverk hennar gæti hafa verið. 

Engin ummerki útihússins eru sjáanleg á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-018:044     heimild  útihús 63°53.040N     20°44.994V 
"Austan í nyrðri hólnum er lítill hvammur, mjög brattur, heitir hann Hvammur. Gizkað hefur verið á, að hann sé 

munni á helli þeim, sem hjáleigan Hellir [sjá 003] hafi dregið nafn sitt af," segir í örnefnalýsingu. Hvammur er 

160 m ASA við bæ 003 og tæpum 60 m norðaustan við þúst 042. Hellirinn er hafður hér með enda líklegt að hann 

hafi verið nýttur sem útihús ef hann var á þessum slóðum. 
Hóllinn sem og hvammurinn er grasivaxinn. Líklega er búið að slétta yfir svæðið. Trjám hefur verið plantað 

skammt sunnar. 
Engin ummerki um helli, hvorki uppistandandi né fallinn eru á þessum slóðum. Í brekkunni, sem er 2 m há er L-

laga stallur eða hleðsla, 2,5x1 m að stærð. Hún snýr austur-vestur, fram í brekkubrún. Hún er 0,1 m á hæð að utan 

en 0,3 m há að innan. Þetta hefur í gegnum árin verið talið hluti af fyrrnefndum helli án þess að tengslin séu skýr.  

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Villingaholt, 1-2. 
 

ÁR-018:045     heimild  útihús 63°53.009N     20°45.194V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 180 m sunnan við bæ 001. Jón 

Kristjánsson, heimildamaður, man eftir hól á þessu svæði sem var sléttaður út fyrir allöngu síðan. Hann mundi 

ekki hvort að mannvirki hefðu verið á hólnum. 
Malbikuð bílastæði við kirkju 004 eru fast austan við áætlaða staðsetningu útihússins og túngarður 013 er þar á 

milli. Slétt, grasivaxin tún eru til annarra átta. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-018:046     heimild  útihús 63°53.012N     20°45.238V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 

1906 var útihús um 100-110 m suðvestan við bæ 001. Hér er 

afar líklega um sama stað og getið er sem Lambhúshóls í 

örnefnalýsingu. Þar segir: "Vestan til í túninu eru þrír hólar.  

Sá stærsti hét Lambhúshóll,". Lambhúshóll er á milli 

þvottastaðar 017 og túngarðs 013. Þar er stærsti hóllinn í 
túninu en hafa ber í huga að það hefur verið sléttað. 
Lambhúshóll er í sléttu, grasivöxnu túni. Hóllinn er á 

náttúrulegu rimabarði sem afmakaði vesturhlið heimatúnsins 

áður en það var sléttað. Neðan þess var mýri. Hóllinn er um 

0,5 m á hæð.  Hvergi sér til dælda, veggjabrota eða annars 

sem bendir til uppsafnaðra mannvistarlaga. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 

1906; Ö-Villingaholt, 2. 

 

ÁR-018:047     garðlag     áveita 63°53.328N     20°44.018V 
Þrír áveitugarðar eru við svokallaða Ósa, um 1 km austan við bæ 003. Að sögn Jóns Kristjánssonar, 

heimildamanns, er hér líklega um hluta af áveitu sem Jón Gestsson gerði í mýrinni umhverfis Ósana. Hann bjó i 

Villingaholti á árunum 1893-1931.  Áveitan náði allt að Egilsstaðavatni í landi Egilsstaða. Einungis einn 

garðurinn var skráður á vettvangi, hinir sáust á loftmynd og ekki er útilokað að fleiri garðar leynist á þessu svæði. 
Áveitugarðarnir eru í deiglendi. Til norðurs er mýri við svokallaða Ósa sem ennþá er vot. Til suðurs er sendið, 

gróið svæði. 

 

Mynd 70. Hóll 018:046, horft til vesturs. 
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Á svæði sem er 820x470 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur eru þrír áveitugarðar. Var þeim gefin bókstafur 

til aðgreiningar í lýsingu þessari.  Áveitugarður A er 

suðvestastur en var rakað þegar malarvegur var lagður 

þvert í gegnum hann. Garðlagið sést vel sunnan við 

malarveginn sem liggur áfram í átt til Egilsstaða ÁR-005 

og að Urriðafossi ÁR-004. Garðlagið er L-laga og er 

310x35 m langt. Það liggur ASA-VNV og sveigir síðan til 

norðurs, að Ósunum þar sem það endar. Hann er 1 m á 
breidd, 0,3-0,4 m á hæð og algróinn. Garður B er norðan 

við garð A, norðan við Ósana. Það sést á 90 m löngum kafla 

en hverfur við læk á merkjum við Egilsstaði. Garður C er 

nyrstur og afmarkar svæðið þar. Hann er 580 m langur og 

liggur norður-suður. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-018:048     garðlag     áveita 63°51.862N     20°45.981V 
Þriðja áveitan í landi Villingaholts tilheyrir nú nýbýlinu Grund. Sem fyrr var hún gerð af Jóni Gestssyni sem bjó í 

Villingaholti á árunum 1893-1931. Áveitan er í grónum móa en lækir runnu þar yfir áður. Svæðið er ekki mjög 

mýrlent. Áveitan er austast í landi Grundar og nær að Efri-Gróf ÁR-017 til austurs og Skúfslæk ÁR-015 til suðurs. 
Allt svæðið er gróið og nýtt undir hrossabeit. Þar eru lágir hólar en víða er það flatt. 
Áveitan er á 720x380 m stóru svæði sem snýr norður-suður. Skurður sker svæðið í tvennt og þar var vatninu veitt 

á flæðiengin. Alls voru skráðir 11 flóðgarðar en þeir gætu verið fleiri, ekki var gengið skipulega yfir allt svæðið. 

Einnig var ein flóðgátt skráð þrátt fyrir að ummerki hennar væru horfin. Í lýsingu þessari er hverju mannvirki gefin 

bókstafur til aðgreiningar. Áveitugarður A liggur í sveig í gegnum mitt svæðið. Garðurinn er 0,3 m á hæð, 440 m 

að lengd, torfhlaðinn og liggur til suðausturs frá skurðinum. Síðan sveigir garðurinn til suðurs og endar við 

landamerki Skúfslækjar. Renna er meðfram annarri hlið hans. Garður B liggur suðausturs frá garði A og endar við 
Skálatjörn. Hann er tæplega 150 m að lengd og eins að gerð og lögun og garður A. Garður C er á norðurbakka 

Skálatjarnar. Hann er tæplega 70 m að lengd og liggur ANA-VSV. Þessi garður var ekki skoðaður á vettvangi er 

en eflaust eins að gerð og lögun og hinir áveitugarðarnir. Áveitugarður D liggur til SSV frá áveitugarði A, þvert á 

garð B og endar í miðjum garði C, á bakka Skálatjarnar. Hann er 180 m að lengd og var ekki skoðaður á vettvangi. 

Hann er eflaust eins að gerð og lögun og hinir garðarnir. Áveitugarður E liggur til austurs frá Skálatjörn. Hann fer 

yfir í land Efri-Grófar og hverfur þar. Garðurinn er tæplega 30 m langur og var ekki skoðaður á vettvangi.  Garður 

F er austastur á svæðinu, fyrir austan garð A. Hann liggur til norðurs frá dæl á landamerkjum Efri-Grófar og er 

rúmlega 80 m langur. Hann var ekki skoðaður á vettvangi. Garður G liggur til norðausturs frá garði A, þar sem 

hann sveigir til suðurs. Garðurinn er rúmlega 90 m langur og endar við lækjarfarveg þar sem stífla K var. Garðurinn 

er torfhlaðinn, 0,3 m á hæð og 0,8 m á breidd. Renna er við aðra hlið hans. Garður H liggur til vesturs frá nyrsta 

hluta garðs A. Hann er tæplega 20 m langur og hlykkjast austur-vestur. Sem fyrr er hann torfhlaðinn, 0,3-0,4 m á 
hæð og 1 m á breidd. Garður I er sunnan við garð H. Hann er um 55 m að lengd og liggur suðvestur-norðaustur. 

Hann er eins að gerð og lögun og hinir garðarnir. Skurður J liggur í gegnum þvert svæðið. Hann liggur austur-

vestur og er vélgrafin. Hann var handgrafinn í upphafi. Stífla K var austarlega á skurðinum, þar má enn greina 

lækjarfarveg/rennu inn á flæðiengin. Áveitugarður L er norðan við skurð J og snýr norðaustur-suðvestur. Hann er 

nánast beint norðan við hesthús Ómars sem þarna er. Garðurinn er tæplega 80 m langur, 1 m á breidd og 0,3 m á 

 

Mynd 71. Áveita 018:070, horft til austurs. 

 

    

Mynd 72.  Áveita 018:048, í báðum tilvikum er horft til austurs. 
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hæð. Garður M er norðaustan við garð J. Hann liggur fast austan við mýrardælu og til norðurs undir grónum rima. 

Hann er rofinn á einum stað. Hann er eins að gerð og lögun og hinir garðarnir. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-018:049     brunnur     brunnur 63°53.056N     20°45.173V 
Brunnur er 15 m sunnan við bæ 003 og var líklega innan 

kálgarðs 040. Að sögn Jóns Kristjánssonar, heimildamanns, 

var brunnurinn djúpur og m.a. klappaður í gegnum móberg. 

Brunnurinn var hlaðinn en fyllt upp í hann fyrir mörgum 

árum. 
Gróinn bakgarður íbúðarhússins í Villingaholti er  fyrir 

sunnan núverandi bæjarhús. Brunnurinn er þar, nærri 

vírgirðingu sem aðskilur garðinn og nærliggjandi tún. 
Spónaplata liggur yfir brunnopinu og hylur það. Brunnurinn 

er ennþá óraskaður þrátt fyrir fyllingu. Ekkert var hægt að 
segja til um stærð eða dýpt brunnsins. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

 

 

 

 

ÁR-018:050     Útgarður     tóft     beitarhús 63°51.907N     20°46.116V 
" Útgarðar. [Helzta ágiskun er fyrirhleðsla kringum hey á vætusumrum, þegar ekki var fært að koma heyi vestur 

að Kolsholti [ÁR-021] fyrir vatni. Þá hlaðið úr þarna og geymt til vetrar], segir í örnefnalýsingu Grundar. Í 

örnefnaskrá Kolsholts ÁR-021 er örnefnið Útgarður talið upp í örnefnaskrá Brynjúlfs Jónssonar. Hér er líklega um 

sama stað að ræða enda er þetta nærri gömlu merkjum Villingaholts og Kolsholts. Nýbýlið Grund er byggt úr landi 

beggja jarðanna og Útgarður tilheyrir því. Ómar Breiðfjörð, heimildamaður, vissi hvar staðinn var að finna og 

hafði þekkingu sína frá fyrsta ábúanda á Grund. Sá maður var uppalinn í Villingaholti og sagði þetta vera gamalt 

örnefni. Útgarður er 2,3 km suðvestan við bæ 003 og 1,6 km suðvestan við bæ 001. 

Þýfður, gróinn mói er á þessum slóðum. Skurður á merkjum Villingaholts og Skúfslækjar er 6 m vestar. 
Útgarður er hringlaga hóll í móa, líklega að mestu uppsöfnuð mannvistarlög. Móinn er sendinn og blautir 

mýrarpollar eru víða. Áveita 048 er fyrir austan hólinn. Hóllinn kallast Útgarður, er 1 m á hæð og 26 m í þvermál. 

Hann er algróinn og lítið þýfður. Hann er hærri en nánasta umhverfi en sést illa fyrr en að er komið. Ofan á hólnum 

er tvískipt, sigin tóft. Hún er 16x13 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og skiptist í tvö hólf. Lýsingin hefst í 

hólfi 1 sem er sunnar. Það er 9x4 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,3-0,6 m á hæð, 2-

3 m á breidd og grasivaxnir. Ekkert op sést inn í hóflið. Hólf 2 er norðar. Það er 10x4 m að innanmáli og snýr 
suðaustur-norðvestur. Veggirnir eru 0,3 m á hæð en til norðurs og austurs eru þeir óskýrir. Fyrir norðan hólfið er 

jarðvegsbunki, mögulega veggjahrun. Hólfið er opið til suðurs. Fyrir austan tóftina er dæld uppi á hólnum og var 

þar mögulega annað hólf eða tóft. Miðað við lag og gerð tóftarinnar var hér um beitarhús að ræða. 
Hættumat: engin hætta 

 

Mynd 73. Brunnur 018:049, horft til suðurs. 

 

            

Mynd 74. Útgarður 018:050, horft til norðurs. 
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Heimildir: Ö-Kolsholt BJ, 1; Ö-Grund,1 

 

ÁR-018:051     frásögn     traðir 63°52.648N     20°45.162V 
Bær 001 og kirkja 002 voru skoðuð árið 2004 í tengslum við skráningu á bænhúsum og kirkjum. Í lýsingu á 
kirkjunni [sjá 002] segir: "Traðir eða heimreið upp að bæ 001 eru fast sunnan við kirkjuna." Traðirnar tengdust 

þjóðleið, 611:008 lá þarna niður með Þjórsá. Önnur þjóðleið, leið 611:023, lá uppi á Villingaholtinu sjálfu, milli 

bæjarins og Borgar 033. 
Slétt, ræktuð tún eru allt umhverfis bæjarhólinn og erfitt er að greina nákvæma legu þeirra vegna gróðurfars. 

Líklega voru þær upphlaðnar. 
Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

ÁR-018:052     heimild     leið 63°52.508N     20°45.178V 
Á herforingjaráðskorti frá 1908 er merkt leið til suðurs frá svokölluðum Villingaholtshól. Þar eru nú m.a. Flóaskóli 

og fleiri byggingar. Leiðin lá fast vestan við bæ 001, þvert yfir leið 611:0  og sameinast leið 611:008 við Þjórsá. 

Þar sem leiðin lá er uppblásið svæði sem að hluta er gróið aftur til suðurs. Þar er mikill sandur sem Þjórsá ber með 

sér. Til norðurs eru slétt, grasivaxin tún. 

Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði.  

Hættumat: engin hætta 
Heimildir: LMÍ 1:50000 
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ÁR-019     Vatnsendi 

 

1686, 17 hdr. 40 al., Skálholtsstólsjörð. The old Icelandic land registers, 106. 1708, jarðardýrleiki óviss, 

Skálholtsstólsjörð. 1847, 23 2/3 hdr., bændaeign. JJ, 54. 

1708: "Fóðrast kann vi kýr, xl ær, xx lömb, vi hestar. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga bjargleg. Móskurður 
hefur að fornu verið, brúkast ei. Silúngsveiðivon hefur verið í Vantsendalæk, en brugðist í margt ár. Skóg til 

kolagjörðar í almenníngi ut supra. Engjunum grandar Vatnsendagil með landbroti til stórskaða. Hætt er kvikfje á 

vetur fyrir Vatnsenda-gili og -læk." JÁM II, 171 
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ÁR-019:001     Vatnsendi     bæjarhóll     bústaður 63°53.191N     20°46.482V 
Núverandi íbúðarhús í Vatnsenda er rúmum 50 m 

vestan við bæjarhólinn samkvæmt bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906. Mikið rask 
hefur átt sér stað umhverfis bæjarhólinn, aðallega 

vegna byggingaframkvæmda. Sökum þessa er 

bæjarhóllinn horfinn af yfirborði að stórum hluta. Árið 

1914 var hús byggt í hólinn en það hefur verið rifið og 

öll ummerki þess horfin. Ofan á miðjum bæjarhólnum 

er reykkofi og búið að planta þremur öspum. 

Bæjarhóllinn líkist helst grænni eyju innan um 

mannvirki og malarvegi. Kjúklingabú er sunnan og 

austan við bæjarhólinn. 
Trjám hefur verið plantað í allar hliðar bæjarhólsins 

en þau til vesturs og suðurs eru dauð. Fyrir norðan 
hólinn er malarplan, malarvegur til vesturs og 

byggingar tengdar kjúklingabúi til annarra átta. 
Bærinn var uppi á náttúrlegu holti. Bæjarhóllinn er 

30x10 m að stærð og snýr NNA-SSV. Hann er 1-2 m 

á hæð og gróinn. Hann er þýfður og víða mótar fyrir 

beinum bökkum og óljósum veggjabrotum án þess að um greinileg mannvirki sé að ræða. Skjólbelti úr víði er eftir 

endilangri norðvesturhlið hólsins og aspir austan þeirra. Reykkofi er í norðausturhlutanum. Stafnar bæjarins snéru 

líklega til suðausturs. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-019:002     heimild  legstaður 63°52.971N     20°46.808V 
"... eru, i Plátze nokkru, skamt frá Bænumm Vatnsenda, í Villinga holts Sókn, 17 Þufur Tals, Gardi edur Girding 

ummgirdtar, ej ólíkar Fornmanna Leidumm; Mér er og sagt, effter rettordumm Manne, nílega Dánumm, hann lesid 

hafi í gamalli Sögu Bók, ad: af Hesta Ati, á Svartabakka, vid Villingaholts Vatn, hafi Bardagi orsakast, mun þvj 

ei ótruleg Gáta áminstar Þufur, Leidum ej olíkar, muni Strags áminstra," segir í skýrslu Illuga Hannessonar frá 

1820 sem birt er í bókinni Frásögur um fornaldarleifar. Svartibakki er á landamerkjum Vatnsenda og Vatnsholts 

ÁR-020 en mikið landbrot hefur orðið þar. Svartibakki er tæpum 500 m suðvestan við bæ 001, niður við 
Villingaholtsvatn. 
Slétt, grasivaxin tún eru fyrir norðan, austan og vestan Svartabakka. Landinu hallar til suðurs, að vatninu. 

Svartibakki er 2-3 m hár, snarbrattur og mói þar ofar í átt að túnunum.  Moldarbarð er að vatninu. Tugum aspa 

hefur verið plantað í móanum næst vatninu og engin mannvirki sjáanleg þar. 
Engin ummerki um hringlaga gerði né þúfur sjást á yfirborði við Svartabakka. 
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 
Heimildir:FF, 193 

 

ÁR-019:003     garðlag     landamerki 63°53.213N     20°45.985V 
"Landamerki eru bugða frá Tvíþúfu í norðvesturhorn 

á gömlu Nautagirðingu, þaðan eftir garðbrotinu niður 

í vatnið skammt vestan við Illukeldu," segir í 

örnefnalýsingu. Garðlagið sést ennþá liggja til suðurs, 

niður Hamarsholt [sjá 018:020] og eftir brún holtsins 

til norðausturs yfir í land Villingaholts. Garðlagið nær 

allt að þjóðveginum en sunnan hans er vélgrafin 

skurður í deiglendi á merkjum jarðanna. Vírgirðing er 

á garðlaginu endilöngu. 
Garðlagið er í stórþýðum móa. Þar vex gras og mosi. 

Næst vatninu er framræst mýri. 
Garðlagið 310 m að lengd og liggur bæði í landi 

Vatnsenda og Villingaholts. Garðlagið lá áður frá 

Villingaholtsvatni en er horfið þar í vélgrafin skurð. 

Það sést liggja upp (norður) Hamarsholtið og endar 

þar við norðausturhorn holtsins. Garðlagið er 0,6-1 m 

á hæð og 2 m á breidd. Það er torfhlaðið og rof eru 

víða. Uppi á Hamarsholti liggur leið 611:019 fast 

 

Mynd 75. Bæjarhóll 019:001, horft til norðausturs. 

 

 

Mynd 76. Landamerkjagarður 019:003, horft til suðurs. 
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norðan við garðlagið. Hér hefur það eflaust verið varnargarður, bæði fyrir búfénað og ferðamenn. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 2. 

 

ÁR-019:004     Stöðull     heimild  kvíar 63°53.222N     20°46.511V 
"Stöðull heitir grasbalinn í Lóninu rétt fyrir sunnan Gilbrúna.  Eins og nafnið bendir til, voru þarna á Stöðlinum 

mjólkaðar ær og kýr, á meðan sá siður hélzt að mjólka á stöðli, eða fram yfir 1920," segir í örnefnalýsingu. 

Stöðullinn var rúma 60 m norðan við bæ 001, á stórþýfðu svæði við lækinn. Ekki er vitað um neina tóft á þessu 

svæði. 
Mikið af öspum hefur verið plantað sunnan við lækinn. Inni á milli þeirra er gras og óræktað, þýft tún. 
Engin ummerki kvía sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 2. 

 

ÁR-019:005     Lindin     lind     vatnsból 63°53.132N     20°46.690V 
"Lindin er suðaustast í Heiðartúninu. Þaðan var neyzluvatn tekið frá 1949, þar til samveitan leysti Lindina af 

hólmi," segir í örnefnalýsingu. Vatnsbólið telst ekki til fornleifa í lagalegum skilningi en ekki er útilokað að vatn 

hafi verið tekið þaðan mun fyrr. Lindin fær að njóta vafans og höfð hér með í fornleifaskrá. Lindin er rúma 200 m 

ASA við bæ 001. Ennþá má sjá ummerki um brunninn og mannvirki honum tengd í túninu. 
Slétt, framræst tún í aflíðandi halla til suðausturs. 
Umhverfis Lindina var steypt brunnhús og lagnir þar ofan í. Lindin sést ekki á yfirborði af þeim sökum. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 2. 

 

ÁR-019:006     Stykki     heimild  áveita 63°53.282N     20°47.054V 

"Stykki heita frá Heiðinni að Kolsholtsvegi. Nafnið er þannig til komið, að þarna voru hlaðnir flóðgarðar og veitt 

á vatni, sem leitt var eftir skurði, er grafinn var ofan úr Flatholtsmýri (Ytra-Flatholt, með vatni úr Dýjakróknum)," 

segir í örnefnalýsingu. Þarna voru nokkrir flóðgarðar sem búið er að slétta út fyrir löngu að sögn Þórunnar 

Kristjánsdóttur, heimildamanns. Hún mundi ekki hvenær þar var gert en þarna er nú slétt, framræst tún. Þetta var 

heimaáveita og var um 500 m vestan við bæ 001. 
Slétt, grasivaxin tún er meðfram Kolsholtsvegi og að fyrrnefndri heiði. 
Engin ummerki áveitunnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 2. 

 

ÁR-019:007     Kastastaðir     náma     mógrafir 63°53.307N     20°46.884V 
"Kastastaðir eru austast á holtstanganum, sem liggur austur af Heiðinni (Heiðartúni), austur undir 

Villingaholtsvegi, suðaustan við Stykki.  Nafnið Kastastaðir mun dregið af móköstum.  Þarna mun hafa verið 

þurrkaður mór og hlaðið til geymslu (sögn Þórarins Sigurðssonar, sem ólst upp að mestu á Vatnsenda)," segir í 

örnefnalýsingu. Kastastaðir eru tæpum 400 m VNV við bæ 001, á náttúrulegu holti. Mógrafirnar eru hins vegar 
"bak við" Höfðabrekku sem er nýbýli í landi Vatnsenda, um 350 m norðaustan við bæ 001. Þar má greina mógrafir 

á tveimur stöðum meðfram læknum. 
Villingaholtsvegur liggur fast norðaustan við holtið eða túnið þar sem mórinn var þurrkarður. Vegurinn sker 

svæðið í tvennt, mógrafirnar eru norðan við veginn. Það er óræktað, deiglent svæði nýtt til hrossabeitar. 
Ummerki mógrafanna eru á 450x150 m stóru svæði sem snýr norðaustur-suðvestur. Þar sem Kastastaðir voru er 

slétt, grasivaxið tún. Þar var mórinn þurrkaður en ekki er vitað hvort að mannvirki hafi verið gerð til þess. 

Mógrafirnar eru hins vegar illgreinlegar, bæði vettvangi og á loftmynd. Mógrafir B eru 60 m norðan við 

þjóðveginn, sunnan við lækinn. Þar má greina ummerki mótekju á loftmynd en ekki á yfirborði sökum mikils 

gróðurs. Mógrafirnar eru á 90x30 m stóru svæði sem liggur austur-vestur. Ekki er hægt að greina hversu margar 

mógrafirnar voru eða nánari stærð þeirra. Mógrafir C eru 260 m norðar, upp með læknum. Þar má sjá ummerki 

mótekju austan við lækinn, á 70x15 m stóru svæði. Svæðið liggur meðfram læknum en sem fyrr erfitt að segja til 
um nákvæman fjölda vegna gróðurs og deiglendis. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 2. 

 

ÁR-019:008     Sauðhús(tóft)     tóft     beitarhús 63°53.806N     20°46.963V 
"Sauðahús(tóft) er austast á Flatholtsendanum.  Þar voru fóðraðir sauðir Sigmundar, er á Vatnsenda bjó fram til 

1912 eða 1913 og var orðlagður sauðabóndi á sinni tíð," segir í örnefnalýsingu. Sauðahúsin sjást á 
herforingjaráðskorti frá 1908. Sauðahúsin eru 1,2 km norðvestan við bæ 001 og rúmum 70 m vestan við tóftir 023. 
Tóftin er í stórþýfðum móa, á suðurbrún Flatholts. Uppsprettur koma víða þar upp og renna til suðurs í mýrina 
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fyrir neðan holtið. Holtið er algróið og hvergi sér til kletta. 
Tóftin er 17x9 m að stærð, snýr NNV-SSA og skiptist í tvö hólf. Lýsingin hefst til suðurs, í hólfi 1. Það er 8x2 m 

að innanmáli og snýr NNV-SSA. Veggirnir eru 0,3 m á hæð og þar sést eitt umfar grjóthleðslu. Ekki sér til garða 

eða jötu. Hólfið er opið til suðurs og þar er sléttur, grasivaxin flötur fyrir framan tóftina. Líklega var efni borið úr 

veggjum eftir að tóftin féll úr notkun. Hólf 2 er NNV og var hlaða. Það er 6x5 m að innanmáli og snýr ANA-VSV. 

Gólfið er 0,2 m dýpra en í hólfi 1 og veggirnir 0,5-0,6 m á hæð. Þeir eru grasivaxnir og hvergi glittir í grjót. Allt 

umhverfis tóftina er moldarrof og deiglendi. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 2; LMÍ 48 1:50000 

 

ÁR-019:009     Mógrafir     náma     mógrafir 63°53.411N     20°46.362V 
"Um miðja vegu frá Þvergili að Gilbrú á austurbakka Vatnsendagilsins sér fyrir mótöku.  Þar heita Mógrafir.  

Þetta er allstórt svæði, því þarna var talið gott mótak.  Þarna 

veit ég, að fengu að taka mó, eftir að ég man eftir, menn af 

mörgum bæjum, jafnvel úr öðrum sveitum," segir í 

örnefnalýsingu. Mógrafirnar eru rúma 400 m norðan við bæ 

001 og 300 m vestan við beitarhús 013. Mógrafirnar eru fast 
austan við malarveg að Þingdal/Vælugerði ÁR-036 og 

djúpur, vatnsmikill skurður er þar á milli. 
Mógrafirnar eru í stórþýfðri, blautri mýri. Landinu hallar 

lítillega til suðurs, niður að gilinu. 
Mógrafirnar eru enn sjáanlegar þrátt fyrir að fyllt hafi verið 

upp í þær að mestu og mýrin ræst fram. Mótekjusvæðið er 

75x55 m að stærð og snýr norður-suður. Mógrafirnar eru 20-

40 talsins en erfitt er að áætla nákvæman fjölda þeirra. Bæði 

eru hér stakar grafir en aðrar renna saman. Áttahorf og stærð 

þeirra er einnig misjafnt. Minnstu grafirnar eru 2x1 að stærð 

en þær stærstu 9x3 m. Allar eru mógrafirnar blautar, um 0,3-

07 m djúpar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 3. 

 

ÁR-019:010     Gilvaðið     heimild  vað 63°53.263N     20°46.576V 

"Gilvaðið er vað á Gilinu rétt norðan við heimreiðina.  Þar lá gamli Ásavegurinn [sjá 611:019] yfir Gilið," segir í 

örnefnalýsingu. Gilvað er 150 m norðvestan við bæ 001 og 320 m sunnan við mógrafir 009. Villingaholtsvegur 

liggur nú þar sem eldri vegurinn var áður og hann horfinn. Ræsi er undir veginum þar sem gilið er og lækurinn 

rennur þar í gegn. Vaðið var notað á leið 611:019 og tröðum 018. 
Grasivaxin vegöxl og malbikaður vegur er á þessum stað nú. 
Engin ummerki vaðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: stórhætta, vegna vegagerðar 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 3. 

  

        

Mynd 77. Fjárhús 019:008, horft til norðurs. 

 

 

Mynd 78. Mógrafir 019:009, horft til vesturs. 
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ÁR-019:011        63°53.671N     20°46.170V 
Við yfirferð loftmynda sást tóft rúmum 100 m norðaustan við Erasmusartóft 012 og tæpum 1 km norðan við bæ 

001. Tóftin er á austurbrún Litlaholts og kindastígur liggur við vesturhlið hennar. Samkvæmt loftmyndinni er tóftin 
10x7 m að stærð, einföld og snýr NNA-SSV. Tóftin er líkega opin til suðurs en ekki er hægt að segja til um nánara 

lag hennar.  
 

ÁR-019:012     Erasmusartóft     þúst     hesthús 63°53.639N     20°46.281V 
"Á Litlaholtinu, á miðju suðurbrúnar, er tóftarbrot, sem heitir Erasmusartóft. Þar hafði Erasmus Gíslason hross, en 

hann var á Vatnsenda nokkur ár milli 1920 og 1930. Var hann þá meðal annars að gera tilraunir með verkun á 
votheyi, sem hann dældi yfir köldu vatni, er það hitnaði," segir í örnefnalýsingu. Erasmusartóft er 850 m norðan 

við bæ 001 og 560 m ASA við tóftir 023. Hér er um óskýra þúst að ræða, syðst á lágri holtsbrún. 

Holtsbrúnin er 2-3 m á hæð og hallar til suðurs niður í framræst mýrlendi. Þar er stórþýfður mói og kindastígur er 
skammt sunnan við tóftina. Lausaganga hrossa setur mark sitt á gróðurfar, þar er mikið um paldra og moldarrof. 
Þústin er 5x5 m að stærð og 0,5-0,8 m á hæð. Hún er hæst til suðurs, fram í brekkuna. Það glittir víða í grjót án 

þess að um eiginlega hleðslu sé að ræða. Einnig er greinilegt að náttúrulegir klettar voru notaðir í veggi og hlaðið 

að þeim. Þakið hefur fallið inn í tóftina og mótar ekki fyrir innri brún veggjanna. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 3. 

 

ÁR-019:013     Ærhúsrimi     tóftir     fjárhús 63°53.389N     20°45.994V 
"Ærhúsrimi heitir riminn, þar sem Ærhúsin 

stóðu," segir í örnefnalýsingu. Fjárhúsin 

eru rúma 550 m norðaustan við bæ 001 og 

tæpa 350 m austan við mógrafir 009. 

Fjárhúsin eru sýnd á herforingjaráðskorti 

frá 1908 ásamt vallargarði umhverfis þau. 

Að sögn Þórunnar Kristjánsdóttur, 

heimildamanns, voru síðustu húsin úr 

bárujárni og þau rifin fyrir alllöngu. 

Malarnáma er tæpum 200 m sunnan við 
tóftina, undir Ærhúsrima. 
Svæðið umhverfis tóftina kallast 

Ærhústún. Það er slétt og grasivaxið en 

ekki slegið lengur. Umhverfis túnið er 

stórþýfður mói. 
Á Ærhústúni eru tvær tóftir á svæði sem er 40x27 m að stærð og snýr norður-suður, vallargarðurinn er horfinn. 

Tóft A er vestar og er niðurgrafin. Hún er 16x13 m að stærð, snýr norður-suður og skiptist í 2 hólf. Hólf 1 er 

sunnar. Það er 10x9 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,5-0,7 m á hæð og má sjá 5 umför 

grjóthleðslu í þeim. Veggirnir sjást ekki að utan. Jata er í miðju hólfinu en mikið þýfi og járnabrak gerir hana 

óskýra. Hólfið er opið til suðurs og er víðsýnt til allra átta. Hólf B er norðar. Það er 9x4 m að innmáli og snýr 

austur-vestur, Veggirnir eru 0,8 m á hæð og gólfið 0,3 m dýpra en í hólfi 1. Ekkert op sést inn í hólfið. Að sögn 

           

Mynd 79. Erasmusartóft 019:012, horft til NNA. 
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Þórunnar er hlaðan ekki nema nokkurra áratuga gömul. Tóft B er 30 m austan við tóft A. Þetta er líklega tóftin 

sem er sýnd á herforingjaráðskortinu og er í miðju túninu. Hér er um dæld að ræða. Hún er 5x3 m að stærð og snýr 

norðvestur-suðaustur. Hún er 0,2 m djúp og grasivaxin. Óljóst mótar fyrir útveggjum en ekki opi. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 3; LMÍ 1:50000 

 

ÁR-019:014     heimild  kálgarður 63°53.174N     20°46.473V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæ 001. Hann er 

horfinn og var líklega sambyggður bæjarhúsunum að hluta. Traðir 018 lágu að kálgarðinum til norðvesturs, alveg 

við bæjarhúsin. Syðsti hluti kálgarðsins var í brekku sem hallaði til suðurs, niður holtið sem bærinn er á. 
Malarvegur liggur yfir vesturhluta kálgarðsins en kjúklingabú er yfir öðrum hlutum að mestu. 

Kálgarðurinn er horfin af yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-019:015     heimild  útihús 63°53.180N     20°46.631V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 120 m VSV við bæ 001. Útihúsið 

var sléttað út fyrir löngu en nánara hlutverk þess er ekki þekkt. 

Slétt, grasivaxin tún nýtt til sláttar eru á þessu svæði. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-019:016     heimild  útihús 63°53.204N     20°46.625V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 130 m norðvestan við bæ 001. Það 

er vitað hvar útihúsið stóð en það var sléttað fyrir löngu. 

Slétt, grasivaxin tún nýtt til sláttar. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-019:017     heimild  hesthús 63°53.242N     20°46.730V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús um 150 m norðvestan við bæ 001, við 

norðurmörk túns. Það var sambyggt túngarði sem afmakaði norðvesturhorn gamla heimatúnsins. Þórunn 

Kristjánsdóttir, heimildamaður, segir þetta hafa verið fjárhús og hesthús sem voru sléttuð um 1980. Þarna var 

steinsteypt  fjárbað nokkurra næstu bæja. Skammt norðan við húsin hafi verið dæla sem nú er þurr. Fjárhúsin voru 

rúmum 220 m norðvestan við bæ 001. 

Slétt, grasivaxin og framræst tún eru á þessum slóðum. Öll ummerki túngarðsins sem og útihúsanna eru horfin. 

Engin ummerki fjárhúsanna né túngarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

  

    

Mynd 80. Tóft 019:013a, horft til suðurs og tóft 013b, horft til norðvesturs. 
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ÁR-019:018     heimild  traðir 63°53.232N     20°46.590V 

Traðir eru merktar á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, úr norðri. Ekki er vitað hvort þær voru 

upphlaðnar eða ekki. Núverandi malarvegur að bænum liggur á sama stað. Traðirnar beygja til vesturs á 

bæjarteikningunni og sameinuðust leið 611:019 utan túnsins. 

Malbikaður vegur að bænum liggur yfir tröðum og raskaði þeim að fullu. 

Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-019:019     heimild  útihús 63°53.190N     20°46.504V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús um 20 m norðan við bæ 001, fast vestan við 

traðir 018. Útihúsið er horfið. Traðir 018 lágu að útihúsinu úr norðri sem og túngarður 017. 

Slétt, malarplan er þar sem útihúsið var. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-019:020     tóft+garðlag     óþekkt 63°54.076N     20°47.040V 
Þýfð, hringlaga tóft er skammt sunnan við landamerki Vatnsenda og Þingdals/Vælugerðis ÁR-036. Tóftin er 1,7 

km NNV við bæ 001 og 500 m norðan við tóftir 023. Vélgrafin skurður er 2-3 m norðan við tóftina. 

Skurðruðningurinn er beggja vegna við skurðinn nema á móts við tóftina, þar er hann allur til norðurs. 
Tóftin er í stórþýfðum móa, fast sunnan við holt sem liggur úr landi Þingdals/Vælugerðis ÁR-036. Ekkert mýrlendi 

er á þessum slóðum. 

Tóftin er hringlaga og er 16x14 m í þvermál. Hún er einföld og ekkert op má greina á yfirborði. Veggir tóftarinnar 

eru 0,5 m á hæð og 0,8-1 m á breidd. Þeir eru afar óskýrir að innan sökum stórþýfis sem þar er. Umhverfis tóftina 

er slétt, grasivaxið svæði sem sker sig vel úr annars stórþýfðum móa. Sléttlendið er meðfram allri tóftinni og er 2-

3 m á breidd. Þar var mögulega tekið torf við gerð tóftarinnar. Ekki sér til uppsafnaðra mannvistarlaga við, innan 
eða undir tóftinni á yfirborði. Hlutverk tóftarinnar er óþekkt en mögulega er um heimarétt að ræða eða heytóft. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-019:021     garðlag     vörslugarður 63°53.244N     20°46.196V 
Garðlag er tæpum 20 m norðan við Villingaholtsveg og 230 m ANA við bæ 001. Vegur 

611:019 liggur nokkrum metrum norðan við garðlagið og mögulega voru tengsl á milli 

þessara mannvirkja en þau nú horfin. Garðlagið er horfið á stórum kafla vegna 
malarnámu sem þarna er. Líklega er um vörslugarð að ræða. 
Garðlagið er neðan við Ærhúsrima, í grónum móa. 
Garðlagið er í þremur hlutum sem rofnir eru í sundur m.a. vegna malarnámu. Í heildina 

var það um 230 m langt en ekki er vitað hvað það náði langt til vesturs. Garðlag A er 

vestast. Það er 40 m langt, 2 m breitt og 0,7 m á hæð. Það er torfhlaðið og gróið. Ekki 

eru ummerki efnistöku meðfram því, einungis paldrar eftir lausagönguhross. Garðlag 

B er 5 m austan við garðlag A. Það er eins að gerð og lögun nema mun styttra, eða 15 

m langt. Garðlag C er 120 m austan við garðlag B. Það er sem fyrr eins að gerð og 

lögun. Það er 40 m langt og liggur upp vesturhlið Hamarsholts ÁR018:020. Til austurs 

    

Mynd 81. Tóft 019:020, horft til suðvesturs. 

 

 

Mynd 82. Garður 
019:021, horft til 
austurs 
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endar það um 5 m vestan við landamerkjagarð 003. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

ÁR-019:022     gata     leið 63°53.800N     20°47.039V 
Leið sést liggja til vesturs frá beitarhúsum 008, uppi á 

svokölluðu Flatholti. Tvær útgáfur leiðarinnar eru til en 

mögulega er sú syðri tilkomin vegna lausagöngu hrossa. Hún 

fær þó að njóta vafans og höfð hér með. Hér er um engjaveg 

að ræða. 
Stórþýfður mói er uppi á Flatholti. Í hlíðum holtsins er 

mýrlent og lækjaruppsprettur víða. 
Leiðirnar fá bókstaf til aðgreiningar í lýsingu þessari. Leið A 

sést liggja til VNV frá beitarhúsum 008 á tæplega 120 m 

löngum kafla. Leiðin hverfur við kartöflugarð sem er uppi á 

miðju Flatholti en lá norðan í holtinu. Leiðin er 1-0,5 m á 
breidd og er niðurgrafin vegna umferðar og lausagöngu 

búfjár. Hún er 0,5-1,3 m á dýpt og það má greina 2-3 paldra 

með mold í botninum. Ekki er vitað hvert hún lá. Syðri leiðin, 

leið B, liggur til suðvesturs frá beitarhúsum 008, eftir brún 

Flatholts. Hún sést á 450 m löngum kafla og hverfur við 

deiglendi.  Þaðan lá leiðin líklega yfir mýrar að bænum og 

yfir Gilvað 010. Þessi leið er minni og í raun einungis 

kindastígur. Á milli leiða A og B má greina götu sem lá á milli þeirra. Hún sést sunnan við kartöflugarðinn, nánast 

fyrir miðju holtsins. Þar liggur hún til suðvesturs á 80 m löngum kafla og sameinast leið B. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-019:023     tóftir     beitarhús 63°53.815N     20°46.875V 
Þrjár tóftir eru skammt norðaustan við Flatholt, 

á brún náttúrulegs rima. Tóftirnar eru 1,2 km 

norðvestan við bæ 001 og tæpa 80 m austan við 

beitarhús 008. Þetta voru beitarhús, líklega 

eldri útgáfa sauðahúsa 008. 
Tóftirnar eru í stórþýfðum móa. Svæðið er 
mýrlent og uppsprettur koma víða undan 

rimabrúninni. 
Þrjár tóftir eru á svæði sem er 65x40 m að stærð 

og snýr austur-vestur. Lýsingin hefst á tóft A 

sem er vestust. Hún er 10x6 m að stærð, einföld 

og snýr norður-suður. Veggirnir eru 2 m á 

breidd, 0,4 m á hæð og hvergi glittir í grjót. Í 

austurhluta tóftarinnar er veggjahrun og hvergi 

sér til jötu né garða. Tóftin er algróin sinu og stórþýfð. Hún er opin til suðurs. Tóft B er 15 m suðaustan við tóft 

A. Hún er 11x9 m að stærð, snýr austur-vestur og skiptist í þrjú hólf. Tóftin er sigin, algróin og það glittir í grjót á 

tveimur stöðum í veggjum. Hólf 1 er vestast. Það er 4x3 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru 

 

Mynd 83. Leið 019:022, horft til vesturs. 

 

 

  

Mynd 84. Tóft 019:023a horft til suðausturs og tóft 023b, horft til norðvesturs. 
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grasivaxnir, 0,4-0,5 m á hæð. Rof er víða í þeim. 

Hólfið er opið til suðurs. Hólf 2 er suðaustar. Það er 

4x3 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir 

eru 0,4 m á hæð og grónir. Tóftin er opin til suðurs. 

Inni í hólfinu eru stakir hleðslusteinar og óljóst 

veggjabrot sem afmörkuðu hólf 3 til norðurs. Það er 

3x2 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Veggirnir 

eru eins að gerð og lögun og í hólfi 2.  Fyrir framan 

tóftina er slétt, grasivaxið svæði fram á brún rimans. 
Tóft C er 18 m norðaustan við tóft B. Hún er 7x7 m 

að stærð og nánast útflött. Óljóst mótar fyrir 

útveggjum sem eru 0,3-0,5 m á hæð en að innan sést 

eingöngu óljós bakki. Fyrir suðaustan tóftina er 

moldarflag, mögulega var þar annað hólf. Fyrir 

sunnan tóftir B og C er búið að gera "dren" niður 

brekkuna, líklega til að veita vatni frá tóftunum. Vatn og mold eru í því. 
Hættumat: engin hætta 
 

  

 

Mynd 85. Tóft 023C, horft til norðurs. 
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ÁR-020     Vatnsholt 

 

1686, bændaeign, 14 hdr. The old Icelandic land registers, 106. 1708, jarðardýrleiki óviss, Skálholtsstólseign. 

1847, 16 2/3 hdr., bændaeign. JJ, 54.1981: "Tvíbýli var í Vatnsholti til 1946 en næstu 11 árin bjó Einar Kristjánsson 

einn á allri jörðinni, uns Magnús sonur hans tók við þessum hluta. Árið 1974 seldi Magnús óskyldum aðilum 

mestallt Vatnsholt II en tók landspildu undan fyrir nýbýlið Vatnsholt III." SB II, 61. 

1708: "Fóðrast kann vi kýr, xx ær, xii lömb, iiii hestar. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga bjargleg. Móskurður 

til eldiviðar hefur verið að fornu en brúkast nú ei. Silúngsveiðivon lítil í Villíngaholtsvatni, að öngvu gagni í 

nokkur ár. Skóg brúkar jörðin til kolgjörðar í almenníngi ut supra. Enginu grandar Villíngaholtsvatn með landbroti. 

Landþröng er mikil, og kaupir ábúandi haga af Önundarholti og geldur fyrir beitina xx álna fóður árlega, vide 

supra Önundarholt. Hætt er kvikfje fyrir holgryfjulækjum, sem víða eru í landinu til stórmeina." JÁM II, 172. 
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ÁR-020:001     Vatnsholt     bæjarhóll     bústaður 63°52.747N     20°47.228V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 voru tveir bæir sambyggðir á bæjarhólnum. 

Bærinn var sunnarlega á bæjarholtinu og stafnar hans snéru til suðausturs. Bærinn var rifinn fyrir löngu. Nú er 
þríbýli í Vatnsholti en engin bæjanna er á bæjarhólnum. Vatnsholt 1 er 60 m vestar og Vatnsholt 2 tæpum 140 m 

norðaustar. Vatnsholt III er norðarlega á jörðinni. Landamerki Vatnsholts I og II liggja þvert yfir hólinn og er 

vírgirðing á merkjum. Mikið rask hefur átt sér stað á bæjarhólnum og hann nánast horfinn. Fast ASA við hann er 

nýlega (árið 2013) búið að setja upp lítil smáhýsi á stöplum í tengslum ferðaþjónustu. Í norðurhluta bæjarhólsins 

er bárujárnsklætt fjárhús með malarplani umhverfis. Haughús úr fjósi sem nú er horfið er í suðvesturhorni hólsins. 

Vesturhluti bæjarhólsins er minnst raskaður þrátt fyrir að sléttað hafi verið þar yfir. 
Gamla heimatúnið var uppi á svokölluðu Bæjarholti og í brekkum þess. Bærinn var í suðausturhluta túnsins. 
Til suðvesturs má sjá bæjarhólinn á 20x20 m stóru svæði. Erfitt er að greina náttúrulega upphækkun frá mannvist 

þar sem mikið jarðrask og framkvæmdir hafa orðið á svæðinu og brött brekka er fast til suðurs. Hóllinn er þó 
líklega 2 m hár allra syðst, þar sem fyrrnefnt haughús er. Hliðar bæjarhólsins eru brattar og grýttar.  

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-020:002     Hólf     garðlag     áveita 63°52.487N     20°46.764V 
"Hólf.  Ferköntuð hólf sem slegin voru, og voru hlaðnir garðar í kringum þau," segir í örnefnalýsingu. Svæðið 
sem gengur undir nafninu Flóð er suðvestan og vestan við Villingaholtsvatn. Þetta er áveitukerfi en ekki er vitað 

hvenær það var gert. Mögulega er hún gerð í tengslum við 

áveitu 018:032 í Villingaholti sem og Flóaáveitunni. 

Nokkrir áveitugarðar sjást ennþá á svæðinu en ekki er 

hægt að greina á milli þeirra og áveitugarða 

Flóaáveitunnar. 
Svæðið er flatt, blautt og víða búið að gera skurði. Þrátt 

fyrir það eru ennþá blautir pollar hér og þar. Svæðið er 

nýtt undir hrossabeit. 
Svokölluð hólf eru á svæði sem er 640x470 m að stærð og 

snýr norðvestur-suðaustur. Svæðið afmarkarkast til 

vesturs af áveitugarði sem liggur norðaustur-suðvestur en 
stór bugur er í miðju hans. Þar suðaustar eru a.m.k. fimm 

áveitugarðar sem mynda hólf, sem snúa norðvestur-

suðaustur. En sem fyrr segir getur verið að þetta svæði 

tengist svipuðum kerfum í landi Villingaholts ÁR-018, 

Kolsholts ÁR-021 og Jaðarkots ÁR-022. Það væru 

áhugavert að rannsaka nánar. Áveitugarðarnir eru allir 

eins að gerð og lögun. Þeir eru torfhlaðnir, 0,3-0,4 m á 

hæð, 1 m á breidd og renna við aðra hlið þeirra. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsholt, 1. 

  

       

Mynd 86. Bæjarhóll 020:001, horft til norðausturs. 

 

 

Mynd 87. Hólf 019:002, horft til vesturs. 
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ÁR-020:003     Flóðgátt     heimild  áveita 63°52.553N     20°46.381V 

"Flóðgátt.  Þarna var nokkurs konar úrtöppunarsvæði þar sem vatninu af engjunum var hleypt út af áveitunni [sjá 

002] til sjávar, þegar engin voru orðin hæfilega sprottin," segir í örnefnalýsingu. Flóðgátt er tæpa 800 m suðaustan 

við bæ 001, við skurðinn á milli Vatnsholts og Villingaholts ÁR-018 (nú Grundar). Kristján Einarsson, 

heimildamaður, taldi að flóðgáttin hefði verið nærri vatninu en sé horfin, líklega í skurð. 
Gróinn, þýfður mói er hér. Áður voru hérna blautar mýrar en svæðið nú framræst. 
Engin ummerki flóðgáttarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsholt, 2. 

 

ÁR-020:004     Torfholt     náma     rista 63°52.628N     20°46.874V 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 

1708 segir að torfrista og stunga sé bjargleg á 

jörðinni. "Torfholt.  Þegar torf var skorið í mýrinni 
var því hlaðið upp á og þurrkað á þessu holti," segir í 

örnefnalýsingu. Torfholt er rúma 350 m suðaustan 

við bæ 001 og 100 m suðaustan við beitarhús 011. 

Torfið var líklega skorið í mýrinni þar til suðurs og 

suðausturs, þar eru sléttir flákar í móanum. 
Gróinn, stórþýfður mói. Rimar eru hér og þar. Svæðið 

er framræst með djúpum skurðum. Nautgripir eru hér 

í lausagöngu og gefið hey við Torfholt. Það hefur 

valdið tjóni og svæðið útsparkað. 
Sléttir flákar eru í mýrinni sunnan við Torfholt. Milli 

þeirra eru þýfðir, mjóir bakkar. Flákarnir eru grunnir 

og ekkert niðurgrafnir. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:JÁM II, 170; Ö-Vatnsholt, 2. 

 

ÁR-020:005     Brjúðhjónastígur     vegur     
leið 63°52.648N     20°46.766V 
"Brúðhjónastígur/Kirkjustígur.  Ábúendur í Vatnsholts- og Kolsholtshverfi voru vanir að stytta sér leið yfir 
mýrina þegar farið var til kirkju.  Það þótti afar hvimleitt að þurfa að ösla blauta mýrina á fínum "blankskóm" og 

tóku þeir sig því saman og hlóðu upp göngustíg fyrir kirkjugesti en kirkjan stóð þá uppi á holtinu í beinni línu af 

þessum stíg," segir í örnefnalýsingu. Hér er átt við kirkju í Villingaholti en ekki fylgir sögunni hvort átt er við 

kirkju 018:002 eða 018:004. Að sögn Kristjáns Einarssonar, heimildamanns, er ekki vitað með vissu hvar leiðin lá 

eða hvenær hún var gerð. Hér hlýtur þó að vera átt við mýrina fyrir sunnan Villingaholtsvatn. Þar sést upphlaðinn 

vegur liggja til suðausturs frá Torfholti 004 og endar við Grafarteig 018:031. Stefnan er þó ekki beint á kirkjuna. 
Mýrin er grasivaxin, stórþýfð og búið að ræsa hana fram með skurðum. Víða sjást sléttar dælar og mýralækir. 
Hér er um upphlaðinn veg að ræða sem liggur ASA-VNV og er nánast beinn. Hann liggur frá Torfholti og er 430 

m að lengd. Vegurinn er 2-3 m á breidd, 0,3 m á hæð, grasivaxinn og líklega torfhlaðinn. Beggja vegna hans sjást 

grunnar rennur eftir efnisttöku. Ekki eru rásir ofan á veginum né mold. Veginum var líklega haldið við og fær 

dráttarvélum. Ekki er ljóst hvort eða hvar vegurinn lá í landi Villingaholts. 
Heimildir:Ö-Vatnsholt, 2. 
 

ÁR-020:006     Brjúðhjónastíflur     heimild  brú  63°52.526N     

20°46.404V 

"Brúðhjónastíflur.  Stíflur í markaskurði milli Vatnsholts og 

Villingaholts voru notaðar sem brú yfir skurðinn," segir í 

örnefnalýsingu. Þessi brú var notuð á leið 005. Hún er horfin í skurð og 

Kristján Einarsson, heimildamaður, man ekki eftir henni. Brúin var um 

800 m suðaustan við bæ 001 og var mögulega hluti af áveitukerfi 002. 

Slétt, framræst og gróin mýri. Inn á milli eru lágir rimar. 

Engin ummerki brúarinnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsholt, 2. 

  

 

Mynd 88. Rista 020:004, horft til suðvesturs. 

 

 

Mynd 89. Vegur 020:005, horft til ASA. 
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ÁR-020:007     Nátthagi     heimild  nátthagi 63°52.675N     20°47.537V 

"Nátthagi.  Þar lágu kýrnar yfir nóttina," segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað hvort að nátthaginn var afmakaður 

með hlöðnum görðum eða ekki. Þetta örnefni fær að njóta vafans og haft hér með. Að sögn Kristjáns Einarssonar, 

heimildarmanns, er nátthagi slétt tún. Hann er rúma 280 m vestan við bæ 001 og 100 m vestan við Lind 008. 
Slétt, grasivaxið tún. 
Engin ummerki garðlaga sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Vatnsholt, 2. 
 

ÁR-020:008     Lindin     lind     vatnsból 63°52.672N     20°47.372V 
"Lindin.  Vatnsuppspretta sem notuð var til vatnsöflunar fyrir fólk og fénað," segir í örnefnalýsingu. Lindin er 

180 m suðvestan við bæ 001 og 160 m VSV við tóft 027. Malarnáma er þar sem Lindin var og lagnir sjást þar í 

rofi. Til norðurs frá malarnámunni sést 90 m löng renna, líklega lagnaskurður í vatnsbólið. 
Innan í malarnámunni er vatn sem sprettur þar upp. Náman er 20-30 m í þvermál og 3-4 m djúp. Allt umhverfis 
hana er slétt tún 
Engin ummerki Lindarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Vatnsholt, 2. 

 

ÁR-020:009     tóftir     beitarhús 63°53.300N     20°47.459V 
"Hrútholt. Þarna voru beitarhús fyrir hrúta er vænlegir þóttu til undaneldis," segir í örnefnalýsingu. Beitarhúsin 
eru merkt inn á herforingjaráðskort frá 1908. Beitarhúsin eru 1,1 km norðan við bæ 001, í suðurbrekkum Hrútholts, 

nánast fyrir miðju holtinu. Tóftirnar eru signar og sjást ekki fyrr en að er komið. Þær eru á gróinni tungu sem liggur 

til suðurs frá lágu klettabelti. 
Í suðurhlíðum Hrútholts eru lág klettabelti efst. Gróin tunga liggur þar niður og eru tóftirnar á henni. Í brekkunni 

er þýfður, gróinn mói. Moldarflög eru inn á milli. 

Tvær tóftir eru á svæði sem er 35x15 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Lýsingin hefst til suðurs, á tóft A. 

Hún er neðan við brekkuna, í þýfðum móa á lágum hól. Tóftin er 18x10 m að stærð, snýr NNV-SSA og skiptist í 

tvö hólf. Hún er sigin og útflött. Til SSA er hólf 1. Það er 8x5 m að innanmáli og snýr SSA-NNV. Veggirnir eru 

2 m á breidd og 0,4 m á hæð. Þeir eru greinilegri að innan og þar sést glitta í eitt umfar grjóthleðslu í vesturvegg. 

Að utan eru veggirnir aflíðandi og grasivaxnir. Ekki sér til jötu eða garða. Hólfið er opið til suðurs. Hólf 2 er 

norðar. Það er 6x4 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Það er grafið inn í brekkuna til norðurs. Veggirnir eru 

0,4 m á hæð, 2 m á breidd og það sést glitta í grjót á einum stað. Ekkert op sést á yfirborði. Tóft B er 20 m 
norðvestan við tóft A. Hún er í miðri brekkunni, á 0,4 m háu hólbarði. Tóftin er 6x5 m að stærð, einföld og snýr 

austur-vestur. Veggirnir eru 0,6 m á hæð, algrónir og þýfðir. Þeir eru óskýrir sökum rask sem er í þeim á nokkrum 

stöðum. Tóftin er opin til suðurs. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsholt, 3; LMÍ 1:50000 

  

          

Mynd 90. Tóftir 020:009 horft til suðurs. Tóft B er nær. 
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ÁR-020:010     Heilagihóll     náttúrumin     legstaður 63°52.727N     20°47.169V 
"Heilagihóll.  Þarna er talið að kona hafi verið dysjuð," 

segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 
Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Heilagi hóll er í túni 

og það mátti ekki slá hann því þá átti að verða slys á fólki 

á bænum. Sagan segir að kaupamaður nokkur hafi slegið 

hólinn einu sinni og hafi hann lærbrotnað og verið frá 

vinnu það sem eftir var sumars." Heilagihóll er 60 m 

suðaustan við bæ 001, rétt utan gamla heimatúnsins. Hann 

er nú á merkjum Vatnsholts I og II og vírgirðing liggur 

þvert yfir hólinn. 
Hóllinn er í óræktuðu túni, neðan við brekku til suðurs 

niður bæjarholtið. 
Heilagihóll er um 8 m í þvermál, 2 m á hæð, grasivaxin og 
þýfður. Hóllinn er hærri til austurs og hliðar hans brattar. 

Til vesturs er hann lægri og fjarar út. Inn á milli eru 

moldarrof í hólnum og sést grjót þar. Hóllinn er 

náttúrulegur og hvergi sjást mannvirki í honum á 

yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Vatnsholt, 2; Ö-Vatnsholt, sp. og svör, 2. 

 

ÁR-020:011     heimild  fjárhús 63°52.847N     20°47.004V 

"Ólafshóll/Berghóll.  Talið er að þessi hóll sé kenndur við sauðamann er eitt sinn var í austurbæ, en beitarhús 

stóðu þar fyrir ofan og stóð þessi Ólafur þá á hólnum [og] kallaði á sauði sína," segir í örnefnalýsingu. Beitarhúsin 

og hóllinn eru suðaustar á sömu holtsbrún og bær 001. Þar er hóll og fyrrnefnd beitarhús voru þar samkvæmt 
uppdrætti sem fylgir örnefnalýsingunni. Beitarhúsin voru 250 m norðaustan við bæ 001 og 90 m austan við 

Mettuborg 013. Hóllinn sést enn en tóftin horfin. 

Beitarhúsin voru efst (nyrst) á hól sem gengur til suðurs úr náttúrulegu holti. Þar er mikið jarðrask og rusl dreifist 

um allan hólinn. Það hefur verið gert þegar svæðið var sléttað. Þetta eru m.a. bein, gler, járn, hleðslugrjót, og 

steypa. Allt sést þetta í moldarfagi á hólnum. Neðst í brekkunni, fyrir neðan hólinn er yngri tóft, frá miðri 20. öld 

að öllum líkindum, grafin inn í hlíðina. 

Beitarhúsin eru horfin af yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Vatnsholt, 3. 

 

ÁR-020:012     Djúpugötur     heimild  leið 63°52.844N     20°47.298V 
"Djúpugötur.  Áður en Bæjarholtið var sléttað voru götur milli Vatnsholts og Vatnsenda [ÁR-019] og voru þær 

svo djúpar að ekki sá í bakið á hestunum þegar riðið var um þær," segir í örnefnalýsingu. Sléttað var yfir holtið 

um miðja síðustu öld.  Leið 611:019 er sýnd á herforingjaráðskorti frá 1908 og þar lá hún fast norðan við heimatún 

Vatnsenda ÁR-019, Vatnsholts og áfram til suðvesturs að Kolsholti ÁR-021. Hér er líklega um sömu leið að ræða 

en það þarfnast ítarlegri heimilda. 

Leiðin er horfin á Bæjarholtinu, þar eru nú slétt, grasivaxin tún. Ekki mótar fyrir lág þar né öðru sem ber henni 

vitni. 

Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Vatnsholt, 3; LMÍ 1:50000 

 

ÁR-020:013     Mettuborg     þúst     býli 63°52.868N     20°47.102V 
"Mettuborg.  Húsakot norður í túnhalanum á Bæjarholti þar sem bjó kona nokkur er Metta hét og var hún 

Vigfúsdóttir (f.1801 - d.1879).  Metta þessi var allfræg og var ort um hana skopkvæði, "Mettukvæði" og var það 

lengi húsgangur í sveitinni en það fjallaði aðallega um hjónabandserjur hennar og siðferðilegar veilur," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Það er hóll í túninu þar sem rústir 

Mettuborgar voru." Mettuborg er 250 m norðaustan við bæ 001 og 100 m norðaustan við útihús 022. Sléttað var 

yfir hólinn og öllum rústum þar rutt út fyrir löngu. 
Slétt, grasivaxin tún eru á þessu svæði. Lágir hólrimar og lágir eru í túninu. 
Mettuborg er 8x6 m að stærð og snýr NNV-SSA. Hann er 0,6-0,9 m á hæð og algróinn. Hann er hærri til vesturs 

en austurs. Ekki sér til veggjabrota en óljóst mótar fyrir beinni brún í norðvesturhorni. Hóllinn fjarar út til suðurs 

og austurs. 

 

Mynd 91. Heilagihóll 020:010, horft til norðvesturs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Vatnsholt, 3; Ö-Vatnsholt, sp. og svör, 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-020:014     Mógrafarstykki     heimild  mógrafir 63°52.922N     20°47.341V 

"Mógrafastykki.  Mýrarspilda þar sem var mótekja frá Vatnsholti og Vatnsenda [ÁR-019] en varð ræktað tún í tíð 

Magnúsar Einarssonar," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: 

"Stungurnar í Mógrafarstykki voru ca. 5-6 talsins.  Hætt var að taka upp mó um 1940,". Mógrafirnar voru um 350 

m norðan við bæ 001. Þær eru allar horfnar sökum sléttunar og fyllingar. 
Slétt, framræst og grasivaxið tún nýtt til sláttar er á þessu svæði. 

Engin ummerki mógrafanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Vatnsholt, 3; Ö-Vatnsholt, sp. og svör, 2. 

 

ÁR-020:015     Húsholt     heimild  beitarhús 63°53.013N     20°47.583V 

"Lambhúshóll.  Á þessum hól stóð hús sem lengi var notað fyrir lífslömbin. […] Húsholt.  Þar voru beitarhús en 

nú stendur þar býlið Vatnsholt III," segir í örnefnalýsingu. Samkvæmt Kristjáni Einarssyni, heimildamanni, er um 

sama stað að ræða, þ.e. Lambhúshól og Húshól. Beitarhúsin voru rúmum 550 m norðvestan við bæ 001, uppi á 

holtinu. 

Íbúðarhúsið í Vatnsholti III er á þessum stað og gróinn bakgarður umhverfis það. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna byggingar 

Heimildir:Ö-Vatnsholt, 2-3. 

 

ÁR-020:016     heimild  mógrafir 63°53.257N     20°47.867V 

"Gildruás.  Þarna voru gildrur sem lömbum hætti við að farast í," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Gildrurnar við Gildruás voru hættur fyrir búfé.  Mógrafir, pyttir og svo 

Lambalækurinn sem rennur við ásinn.  Þessar hættur sjást enn en eru þó að miklu leyti uppþornaðar." Mógrafirnar 

eru rúmum 1 km norðvestan við bæ 001 og 500 m norðvestan við beitarhús 015. Ekki er vitað hvar nákvæmlega 

við Gildruás mótekjan fór fram en allt svæðið umhverfis hann var mýrlent og eflaust hægt að taka mó víða. 

Gróinn, þýfður og framræstur mói er nú sunnan og austan við Gildruholt. Ekki mótar fyrir mógröfunum á yfirborði 

en blaut mýrardrög eru hér enn. 
Engin ummerki mótekjunnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Vatnsholt, 3; Ö-Vatnsholt, sp. og svör, 2. 

 

ÁR-020:017     heimild  skemma 

Gömul sögn um mannabeinafund tengist Vatnsholti. Í bókinni Landið, fólkið og þjóðtrúin segir: "Um aldamótin 

1900 fannst í Vatnsholti í Flóa beinagrind sem mönnum sýndist vera af kvenmanni. Voru bein þessi í kofavegg af 

mjög gömlum taðkofa og var ákveðið að láta þau liggja þar áfram. Út frá þessum fundi rifjaðist upp […] saga þar 

sem það gerðist meira en öld áður eða einhvern tíma fyrir aldamótin 1800. Vinnuhjú voru þá í Vatnsholti, piltur 

og stúlka og voru þau heitbundin. Um vertíðina sendi bóndi pilt til sjávar svo sem venja var. Fór svo að hann 

drukknaði en þann sama dag og löngu áður en fréttist um mannskaðann, týndist unnusta hans. Hafði húsfreyja sent 
hana fram í eldhús með aska en sá hana aldrei eftir það. Var mikið leitað en mörgum árum síðar fundust bein 

stúlkunnar í taðkofaveggnum þegar hann var hlaðinn upp. Var stúlkan uppistandandi með askana í kringum sig og 

snéri höfuðið eins og hún hefði verið að líta um öxl. Hafði hún augljóslega gengið rakleitt inn í taðkofann en þar 

opnast villudyr, sem hún hafði gengið í og veggurinn umlukt hana á augabragði. Þótti einsýnt að unnustinn sjódauði 

hafi verið valdur af þessum gerningum. Bein stúlkunnar voru við þennan fyrsta fund lögð til í veggnum og hann 

hlaðinn upp og þannig fundust þau einhvern tíma um eða laust fyrir aldamótin 1900. […] Nú er taðkofinn gamli í 

 

Mynd 92. Mettuborg 020:013, horft til norðurs. 
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Vatnsholti löngu horfinn og fer engum sögum fer að menn hafi rekist á beinin oftar." Ekki er vitað hvar taðkofinn 

var en líklega var það nærri bæjarhúsunum eða hann sambyggður þeim. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Landið, fólkið og þjóðtrúin, 125-126 

 

ÁR-020:018     heimild  kvíar 63°52.841N     20°47.278V 

"Stöðull var til þar sem kýr voru mjólkaðar á kvöldin.  Var hann norður af bænum en er nú kominn undir tún," 

segir í svörum við spurningum Örnefnastofnunar. Kvíarnar voru um 150 m norðan við bæ 001 og líklega rétt utan 

heimatúnsins að sögn Kristjáns Einarssonar, heimildamanns. Útihúsin í Vatnsholti II eru 40 m austan við áætlaða 
staðsetningu kvíanna. Ekki er þekkt tóft á þessum slóðum svo líklega var um færikvíar að ræða. 

Slétt, grasivaxið tún nýtt undir tjaldsvæði er á þessum slóðum. 

Engin ummerki kvía sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Vatnsholt, sp. og svör, 2. 

 

ÁR-020:019     Bæjarholt     álagablettur 63°52.984N     20°46.980V 

"Einnig var talað um að það mætti ekki taka svokallað Bæjarholt til ræktunar því þá átti að verða slys á fólki á 

bænum.  Seinna var þetta bann brotið en ekki er vitað til þess að neitt illt hafi hlotist af þeim völdum," segir í 

svörum við spurningum Örnefnastofnunar. Bæjarholtið er stórt holt, það nær allt frá Kolsholtshverfi að Vatnsenda.  

Slétt, grasivaxin tún eru á Bæjarholti, í landi Vatnsholts. 
Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Vatnsholt, sp. og svör, 2. 

 

ÁR-020:020     heimild  kálgarður 63°52.737N     20°47.209V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan og vestan við bæ 001. 

Traðir 026 lágu þvert í gegnum kálgarðinn vestan við bæ 001. Kálgarðurinn var í brekkunni til suðurs frá bænum, 

niður Bæjarholtið. Kálgarðurinn var líklega sléttaður við túnasléttun. 

Slétt, tún er uppi á holtinu og í brekkunni sjálfri. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-020:021     heimild  traðir 63°52.792N     20°47.281V 

Traðir eru merktar að bæ 001 úr norðri á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Ekki er vitað hvort 

að traðirnar voru upphlaðnar eða ekki. Á bæjarteikningunni eru þær 100 m langar. Traðirnar eru komnar í slétt tún 

og ekki mótar fyrir lág þar. Þær sameinuðust Djúpugötu 012 vestan við heimatúnið. 

Slétt, grasivaxið tún er þar sem traðirnar lágu. Túnið er framræst til norðurs. 

Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-020:022     heimild  útihús 63°52.802N     20°47.106V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús um 100-110 m norðaustan við bæ 001. Útihúsið 
er horfið, þar er nú malarplan fyrir framan (norðan) íbúðarhúsið í Vatnsholti II. Fyrir norðan áætlaða staðsetningu 

útihússins er fjós þar sem nú er rekin ferðaþjónusta. 

Slétt malarplan nýtt sem bílastæði fyrir ferðaþjónustu og annan atvinnurekstur á jörðinni. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-020:023     heimild  útihús 63°52.831N     20°47.111V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 170 m norðaustan við bæ 001 og 

um 50 m norðan við útihús 022. Þar er malarplan norðan við gamla fjósið sem nýtt er undir ferðaþjónustu. Þetta 

er einnig geymslusvæði fyrir tæki. 
Slétt malarplan. Hér er m.a. geymt timbur og gámar. Malarplanið er afmarkað með bárujárnsgirðingu. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
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ÁR-020:024     heimild  útihús 63°52.838N     20°47.239V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús 180 m norðan við bæ 001, við 

norðurmörk heimatúnsins. Rúmum 40 m sunnan við áætlaða staðsetningu útihússins er athafnasvæði leiktækjasölu 

og smáhýsi sem leigð eru til ferðamanna. 

Þar sem útihúsið var er slétt, grasivaxið tún nýtt til sláttar. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-020:025     heimild  útihús 63°52.793N     20°47.260V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús 80-90 m norðan við bæ 001 og um 10 

m austan við traðir 021. Útihúsið er horfið og tún nýtt sem tjaldsvæði er þar nú. 

Túnið er grasivaxið og slétt. Þar er leikvöllur fyrir börn og tjaldsvæði fyrir gesti ferðaþjónustunnar. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-020:026     heimild  traðir 63°52.737N     20°47.253V 

Traðir eru merktar á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 að bæ 001 úr vestri. Þær sameinuðust 
líklega Djúpugötu 012 utan við heimatúnið og lágu áfram að Kolsholti ÁR-021. Traðirnar eru horfnar og 

malarslóði liggur sama stað niður Bæjarholtið. Ekki er vitað hvort að traðirnar voru upphlaðnar. 

Gróið tún er í suðurhlíðum Bæjarholtsins. Þar er malarvegur niður að óræktuðum túnum í framræstri mýri. 

Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-020:027     tóft     fjárhús 63°52.709N     20°47.194V 

Fjárhús eru tæpum 80 m sunnan við bæ 001, rétt utan gamla heimatúnsins neðst við brekku til suðurs frá bænum. 

Fjárhúsin eru ekki sýnd á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og ekki nýtt þá. Vírgirðing er 

skammt sunnan við tóftina og vélgrafin skurður. 
Grasivaxið tún í halla til suðurs. Túnið er smáþýft á köflum. 

Tóftin er 12x8 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Hún er grafin inn í brekku til norðurs. Veggirnir eru 

óljósir, þeir eru 0,3 m á hæð að utan en 1 m að innan. Þeir eru algrónir og hvergi glittir í grjót. Bárujárnsþak var 

yfir tóftinni og er hluti þess sjáanlegur í grasinu. Tóftin er opin til suðurs. Þar er brattur bakki neðst í brekkunni, 

líklega náttúrulegur. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

ÁR-020:028     frásögn     mógrafir 63°52.525N     20°46.555V 

Að sögn Erlings Péturssonar, heimildamanns, var mótekja víða í mýrinni fyrir sunnan bæ 001, þar sem áveita 002 

er. Þær sjást ekki lengur en víða má greina slétta fláka sem mögulega eru ummerki þessa. 

Mýrin sunnan við bæ 001 er framræst. Þar eru óræktuð beitarhólf fyrir hross og vélgrafnir skurðir. Einu mannvirkin 
þar eru áveita 002 og leið 005 en líklega var fyllt upp í mógrafirnar. 

Engin ummerki mógrafanna sjást á yfirborði. 

     

Mynd 93. Fjárhús 020:027, horft til suðurs. 

 



88 
  

Hættumat: engin hætta 

 

ÁR-020:029     heimild  túngarður 63°52.837N     20°47.294V 

Túngarður afmarkar norðurhlið og hluta af suðurhlið heimatúnsins á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 

frá 1906. Ekki er ljóst hvað réði afmörkuninni til suðurs og suðvesturs en líklega var það mýri neðan við 

Bæjarholtið. Túngarðurinn er horfinn af yfirborði vegna túnasléttunar. 

Slétt, grasivaxið tún er þar sem túngarðurinn var. 

Engin ummerki túngarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
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ÁR-021     Kolsholt 

 

1686, 37 hdr. 40 al. The old Icelandic land registers, 106. 1708 standa tveir bæir á gamla bæjarstæðinu Eystri- og 

Vestribær og er eystri bærinn kristfésjörð sem tíundast ekki en Vestari bærinn var 20 hdr og í bændaeign. 1847, 

30 hdr., helmingur bændaeign og helmingur fátækraeign. Árið 1524 fær Ögmundur biskup Dagstyggi Helgasyni 

jörðina Kolsholt í Flóa til fullrar eignar fyrir jarðirnar Hárlaugsstaði og Hús í Holtum, DI IX, 256. 
KOLSHOLT Í FLÓA (Á) -Maríu (VILLINGAHOLTSÞING) - HÁLFKIRKJA 
[haustið 1269]:  [úr Villingahollti] er songur a eigil stadi oc jcols hollt oc ij merckur caûps j hûorûm stad Þeira; 

Máld DI II 62-63 
1397:  a .x. hundrud j heimalandi portio Ecclesiæ vmm .xx. är halft Þridia hundrad. Hun a j portionem vmm .x. 

ar fimmtan aura; Máld DI IV 59-60. 
[um 1480]:  Kolsholltt fornn maldage. Mariu kirkia j kolsholltti a x hvndrvd j heimalandi .ij. kyr. Alltarisklæde 
vontt. Alltaris stein .ij. kluckur. kross yfer Alltari. marius kript. Thomas skript. porcio ecclesie vm v ar medan Jon 

Þorvalldzson helltt. xix alnar vadmals.  Máld DI VI, 319 
[AM 263 fol. bl. 54; Þjsks Bps A II, 1, bl. 126b].    "Í hverfinu hafa verið frá fornu fari fjórir bæir, tvíbýli á 

Kolsholti og fylgdi ein hjáleiga hvorri hálflendu, Jaðarkot austurbæ [ÁR-022], en Kolsholtshellir vesturbæ [ÁR-
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023]. Þar að auki tilheyrði jörðin Saurbær [ÁR-014] torfunni. Sú jörð var byggð í úthögum fjarri hinum og gegndi 

fyrirsvari sem hálflenda samkvæmt gömlu mati," Ö-Kolsholt ÁM, 1 
1709: "Eystre bærenn ... Fóðrast kann vii kýr, ii úngneyti, xxx ær, xx lömb, iiii hestar. ... Vestre Bær, ... Fóðrast 

kann vii kýr, ii úngneyti, xxx ær, xx lömb, iiii hestar. ...  Torfrista og stúnga næg, erfið til að sækja. Reiðíngsrista 

í betra lagi, brúkast ekki nema til bússnauðsynja. Móskurður til eldiviðar hefur verið en brúkast ei. Skóg til 

kolgjörðar í almenníngi ut supra. En munnmæli eru, að hún skyldi eiga skógarpart nokkurn í þessum almenníngi , 

þar sem hjeti Mosfell, en enginn veit að þessi jörð hafi þann skóg brúkað um nálælgan tíma; hann er nú og mjög 

eyddur. Engi sem liggur undir heimajörðina, spillist stórlega af yfirferð Austanmanna, sem að sækja Eyrarbakka 

kaupstað og fisk á Suðurnes, og reka lestarnar þvert yfir um engið sitt sinn hverjum stað. Hætt er kvikfje fyrir 
holgryfjulækjum, afætudýjum, leirpyttum og fornum torfgröfum, sem oft verður mein að. Engjaveg lángan og 

blautan þarf að brúa með erfiði stóru." JÁM II, 158-160. 

 
ÁR-021:001     Kolsholt     bæjarhóll     bústaður 63°52.416N     20°48.518V 
Samkvæmt Jarðabók Árna og Páls virðast bæði Eystri- og Vestari bæirnir standa saman á hinu forna bæjarstæði. 

Svo virðist einnig vera á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Bæjarhóllinn er syðst á núverandi 
bæjarstæði, fast norðvestan við nýtt íbúðarhús í Kolsholti III (byggt e. 2000). Eldra hús sem eyðilagðist í 

jarðskjálftanum 2000 stóð vestar og ofar á suðvesturhorni bæjarhólsins - þar er nú regluleg geil í hann. 
Gróinn hóll, brekka norður af til SA, hlað sunnan og vestan við. Gömul útihúsasamstæða í norðurjaðri hólsins. 
Lítil hólbunga - nú kölluð Heygarður, um 36x21 m stór. Elsta timburhúsið stóð framan við hlaðið (sennilega norðan 

við núverandi íbúðarhús). Grjóthleðsla sést í SV hlið hólsins. Bærinn sneri stöfnum til suðausturs. 
Heimildir:JÁM II, 158-159; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906 

 

ÁR-021:002     tóft     kirkja 63°52.380N     20°48.614V 
KOLSHOLT Í FLÓA (Á) -Maríu (VILLINGAHOLTSÞING) - HÁLFKIRKJA 
[haustið 1269]:  [úr Villingahollti] er songur a eigil stadi oc jcols hollt 

oc ij merckur caûps j hûorûm stad Þeira; Máld DI II 62-63. 
1397: a .x. hundrud j heimalandi portio Ecclesiæ vmm .xx. är halft 

Þridia hundrad. Hun a j portionem vmm .x. ar fimmtan aura; Máld 

DI IV 59-60. 
[um 1480]:  Kolsholltt fornn maldage. Mariu kirkia j kolsholltti a 

x hvndrvd j heimalandi .ij. kyr. Alltarisklæde vontt. Alltaris stein 

.ij. kluckur. kross yfer Alltari. marius kript. Thomas skript. porcio 

ecclesie vm v ar medan Jon Þorvalldzson helltt. xix alnar vadmals.  
Máld DI VI, 319. 
[AM 263 fol. bl. 54; Þjsks Bps A II, 1, bl. 126b].  "Kirkjuhóll var 

sunnarlega í Kinn. Þar mun hafa verið bænhús á miðöldum," segir 

í örnefnaskrá. Kirkjuhóll er þar sem síðast stóð hesthús um 95 m 

vestan og neðan við bæjarstæðið 001, fast norðan við gömlu 

heimreiðina. Þar stóð hesthús fram á 20. öld. 

Kirkjuhóll er í sléttu túni sem er að hlaupa í þúfur og er nú nýttur 

sem bithagi. 
Tóftin snýr suðvestur-norðaustur. Hún er um 8x6 m stór. Hún er 

einföld en ekkert op er greinilegt á henni. Tóftin er meðfram 

gamalli heimreið að bænum (sjá 034) og er eini hóllinn á umræddu 

svæði í Kinn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 5; DI II, 62-63; DI IV, 59-60; 

DI VI, 319; AM 263 fol. bl. 54; Þjsks Bps A II, 1, bl. 126b. 

 

ÁR-021:003     Tólfhundraðatjörn     þjóðsaga 63°53.315N     20°49.926V 
"Tólfhundraðatjörn var mikið fen, áður en skurður var grafinn austan hennar. […] Saga er um, hvernig nafn 
tjarnarinnar er til orðið. Segir sagan, að þarna hafi sendimaður á vegum Skálholtsbiskups farið ofan um ís. Bjargazt 

sjálfur við illan leik, en látið eftir í foræðinu sjóð þann, er hann var sendur með. […] Sumir vildu nú meina, að 

sendimaður hefði falið peningana annars staðar, en komið sökinni á tjörnina. Hvað um það, hún fékk af þessu 

fágætt nafn," segir í örnefnalýsingu Súluholts. Tólfhundraðatjörn er rúmum 900 m suðvestan við bæ 001 og er 

afgirt vélgröfnum skurðum til allra átta nema vesturs. Tjörnin er á landamerkjum Önundarholts ÁR-024, Súluholts 

ÁR-025 og Kolsholts. 
Heimildir:Ö-Súluholt, 16 
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ÁR-021:004     garðlag     túngarður 63°52.330N     20°48.395V 
Í bókinni Manngerðum hellum á Íslandi segir: „Við 

suðvesturhorn Bjallans eru tveir sandsteinsbogar sem 

skríða má undir. Þetta eru Gaparnir [030] [...] Milli 
gapanna gengur gamall garður, túngarður eða 

vörslugarður, á ská upp í holtið. Stóri-Gapi er innan 

(túnmegin) við garðinn en Litli-Gapi utan við hann. 

E.t.v. er þessi afstaða garðsins og hellanna ekki tilviljun. 

Trúlega er Stóri-Gapi leifar af hlöðuhelli, enda stutt á 

töðuvöllinn, og Litli-Gapi leifar af fjárhelli sem tengdist 

hlöðunni enda er stutt í bithagann í mýrunum austur af 

holtinu en garðurinn hélt fénu frá túninu." Á 

bæjarteikningu danskra landmælinamanna frá 1906 er 

túngarður sýndur umhverfis allt gamla heimatúnið og er 

um sama túngarð að ræða. 
Túngarðurinn liggur niður suðvesturhlíðar Kolsholtsins. 

Lágt klettabelti er efst í brekkunni en annars er þar 

grasivaxin brekka með náttúrulegum pöldrum. 
Túngarðurinn sést á 115 m löngum kafla og liggur sem 

fyrr segir niður holtið. Hann kemur í ljós sunnan við slétt 

tún og liggur til suðvesturs. Túngarðurinn sveigir síðan meira til vesturs og fer á milli Gapanna og hverfur á 

láglendi neðan við holtið. Túngarðurinn lá líklega lengra til norðurs, allt af bæ 001. Á loftmynd má greina legu 

hans í sléttu túninu lengra til norðurs en á yfirborði. Túngarðurinn er 1,5 m á breidd og 0,4 m á hæð. Hann er 

torfhlaðinn og grasivaxinn. Á bæjarteikningunni er gamla heimatúnið um 380x250 m að stærð og snýr norðvestur-

suðaustur. Búið er að slétta aðrar hliðar túngarðsins út og engin ummerki hans sjást vegna þess sem og annarra 

framkvæmda til norðurs. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Manngerðir hellar, 105; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

ÁR-021:005     þjóðsaga     huldufólksbústaður 63°52.621N     20°48.259V 
"Kolsholt: Upphlaðinn vegur [sjá 006] liggur af Kolsholtshlaði austur yfir holtið, sunnan Gæsatjarnar, við 

suðurbrún á Húsholti [020:015] og upp á Villingaholtsveginn norðan við Stykkin fyrir norðan Vatnsenda. 

Vegurinn var hlaðinn upp af Kolsholts-hverfismönnum og verkfæri voru skóflur og gafflar auk hestvagna. Möl til 
ofaníburðar var tekin úr holtinu austan við Skyggni (í landi Kolsholts I). Malarlagið þarna var um tveir metrar á 

þykkt, og nokkuð þurfti að taka ofan af mold. Það varð því æði mikið jarðrask þarna á holtinu frá 1938 og áfram 

næstu 25-30 árin, en þá mun bezta heiðarlandið næst bæjum hafa verið orðið að töðuvelli. Vonandi hefur 

huldufólkið verið viðbúið þessum breytingum; ekki teljum við annað merkjanlegt," segir í svörum við spurningum 

úr örnefnaskrá. Ekki er einn ákveðinn staður sem er tengdur við huldufólkið heldur allt holtið, allt að 

Vatnsholtsmörkum. 
Uppi á holtinu eru slétt, framræst tún nýtt til sláttar og beitar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi svör við spurningum, 3 

 

ÁR-021:006     vegur     leið 63°52.701N     20°48.031V 
"Kolsholt: Upphlaðinn vegur liggur af Kolsholtshlaði austur yfir holtið, sunnan Gæsatjarnar, við suðurbrún á 

Húsholti [sjá 020:015] og upp á Villingaholtsveginn norðan við Stykkin fyrir norðan Vatnsenda. Vegurinn var 

hlaðinn upp af Kolsholts-hverfismönnum og verkfæri voru skóflur og gafflar auk hestvagna. Möl til ofaníburðar 

var tekin úr holtinu austan við Skyggni (í landi Kolsholts I). Malarlagið þarna var um tveir metrar á þykkt, og 

nokkuð þurfti að taka ofan af mold. Það varð því æði mikið jarðrask þarna á holtinu frá 1938 og áfram næstu 25-

30 árin, en þá mun bezta heiðarlandið næst bæjum hafa verið orðið að töðuvelli," segir í svörum við spurningum 

úr  örnefnaskrá. Þetta er sami vegurinn og notaður er í dag. Hann er malarborinn og 5 m breiður. Ekki er hægt að 
greina hlaðna veginn enda líklega búið að endurvinna núverandi veg frá grunni. Elsti vegurinn var gerður 1938 en 

hafður hér með vegna forns byggingarlags. 
Slétt, grasivaxin tún eru umhverfis veginn. 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi svör við spurningum, 3 

 

ÁR-021:007     Gildruholt     örnefni     mógrafir 63°53.132N     20°48.157V 
"Gildruholt: Brynjólfur telur það vestan Lambalækjar, eins og landamerkjabréfið segir, og Gildruásinn fyrir austan, 

eins og allir vita. Fyrst núna kemur það fram, að nöfnin kennd við gildru séu tvö. Gildruholtið ætti því að vera 

 

Mynd 94. Túngarður 021:004, horft til ANA. 
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syðsti ásinn í Krikaholtunum (svo), ofan frá syðsta krika í Irpuholtslandi, og liggur þá suðvestur með Lambalæk 

vestan hans, og þá eru Prestsvörður og öll Lambanöfnin komin heim á Gildruholtið," segir í svörum við 

spurningum úr  örnefnaskrá.  Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar um örnefnaskrá Vatnsholts ÁR-020 

segir ennfremur: "Gildrurnar við Gildruás voru hættur fyrir búfé.  Mógrafir, pyttir og svo Lambalækurinn sem 

rennur við ásinn.  Þessar hættur sjást enn en eru þó að miklu leyti uppþornaðar." Milli Gildruáss til austurs og 

Gildruholts til vesturs er mýrardrag. Lambalækur rennur þar á milli þessara tveggja holta. Að sögn Guðjóns 

Sigurðssonar, heimildamanns, var mótekja þar. Mógrafirnar voru um 1,4 km norðan við bæ 001. 
Lambalækur rennur hér til suðurs í mýrlendi. Fyrir vestan lækinn er mýrin slétt og grasivaxin. Hvergi sér til 

mógrafa og mögulega var fyllt upp í þær. 
Engin ummerki mógrafa sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi svör við spurningum, 2;  Ö-Vatnsholt, sp. og svör, 2. 

 

ÁR-021:008     Prestsvarða     heimild  landamerki 63°53.149N     20°48.060V 

"Lambafellið  (Lambafellsþúfa, Lambahundsþúfa, Prestsvarða ) er þarna í austurbrún Krikaholtsins.  Holt þetta 

nær inn í Irpuholts-land og ekki annað vitanlegt, en það 

hefði þar sama nafn," segir í örnefnaskrá. "Prestsvarða.  

Hér mætast einnig þrjár jarðir, Vatnsholt [ÁR-020], 

Kolsholt og Irpholt [ÁR-024:015]. Þetta var 

landamerkjavarða," segir í örnefnalýsingu Vatnsholts. Í 
svörum við spurningum Örnefnastofnunar þeirrar jarðar 

segir enn fremur: "Prestvarða er varða sem þrjár jarðir eiga 

land að, þ.e.a.s. Yrpholt, Kolsholt og Vatnsholt.  Samanber 

orðið vegprestur (vegvísir)." Í örnefnaskrá Önundarholts 

segir: "Sunnan við Krikana er Lambafellið og 

Lambafellsvarða, Prestsvarða öðru nafni.  Bæði nöfnin eru 

notuð um þetta hornmark." Varðan var 1,4 km norðan við 

bæ 001 og 90 m austan við mógrafir 009. Austurendi 

Gildruáss er með lágu klettabelti og var varðan ofan á því 

að sögn Guðjóns Sigurðssonar, heimildamanns. 

Markagirðing liggur yfir klettabeltið en er norðvestar en 
varðan var. Varðan er horfin sem og allt grjót sem var í 

henni. 

Fyrir sunnan og vestan Gildruás er mýrardrag og Lambalækur í nokkuð djúpum farvegi. Ofan á holtinu er gróinn, 

stórþýfður mói. Ekki er ljóst hvenær varðan var rifin niður. 

Engin ummerki vörðunnar sjást á yfirbroði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 7; Ö-Vatnsholt, 4; Ö-Vatnsholt, sp. og svör, 2; Ö-Önundarholt, ÁM, 3. 

 

ÁR-021:009     Tjarnholtsvað     heimild  vað 63°52.867N     20°48.386V 

"Tjarnarholt er hæðin norðan tjarnarinnar nefnd.  Norðan 

Tjarnarholts er örmjótt mýrarsund.  Eftir því rennur 

Lambalækur.  Á læknum er Tjarnarholtsvað móts við 
mitt holtið," segir í örnefnaskrá. Tjarnholtsvað er 850 m 

norðan við bæ 001. Vaðið var notað á leið 611:021 yfir í 

Yrpuholt. Vélgrafin skurður liggur til suðurs frá vaðinu, 

sunnan við Lambalæk. 

Beggja vegna mýrarsundsins eru grasivaxin tún. Lægðin 

sjálft er fremur grunn, 2-3 m djúp og stórþýfð. 

Lambalækur rennur þarna til vesturs og breiðir úr sér þar 

sem vaðið er. Þar eru grynningar í læknum sem er um 2 

breiður. 

Fyrir sunnan lækinn sést lág að Lambalæk en ekki 

greinileg leið. 
Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 7 

 

  

 

Mynd 95. Prestvarða 021:008 var uppi á 
klettabeltinu. 

 

 

Mynd 96. Tjarnholtsvað 021:009, horft til suðausturs. 
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ÁR-021:010     Haugur Kols     heimild  legstaður 

Í sóknunum eru "Fiögur Fornmanna Leidi, nl: Kols á Kolsholte, Önundar Bilds, á Önundarholti [024:002], Hróars 

a Hröars-holte [028:003] og Arnar á Vælugerde [036:002], sem Landn: Part: 4d ummgètur," segir í skýrslu Illuga 

Hannessonar frá 1820 og birt er í bókinni Frásögur um fornaldarleifar. Ekki er vitað hvar leiði Kols er. Í 

örnefnaskrá segir þó: "Hafi þeir veitt Kol aðför og fellt hann ásamt húskarli í Bjallanum, sem er móbergshöfði með 

nokkrum hellum […] Syðst móbergsbogar tveir, eftirstöðvar hruninna hella, nefndir Stóri- og Litli-Gapi [sjá 030]. 

Þar var líkla Kolsbæli svonefnt,". Nánari heimildir þarf til að staðsetja minjastaðinn.  

Heimildir:FF, 193; Ö-Kolsgarður, 3 
 

ÁR-021:011     heimild  útihús 63°52.377N     20°48.339V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 160 m suðaustan við bæ 001 og 50 

m norðaustan við útihús 012. Það er horfið vegna niðurrifs og túnasléttunar. 

Slétt, grasivaxið tún er á þessu svæði. Víða eru náttúrulegir, lágir hólar þar og lautir. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-021:012     heimild  útihús 63°52.358N     20°48.382V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 170 m suðaustan við bæ 001 og 50 
m suðvestan við útihús 011. Það er horfið vegna sléttunar. Það var sunnarlega á Bæjarholtinu, þar sem land lækkar 

til suðurs. 

Slétt, grasivaxið tún er á þessu svæði. Víða eru náttúrulegir, lágir hólar þar og lautir. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-021:013     heimild  útihús 63°52.449N     20°48.664V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 170-180 m norðvestan við bæ 001 

og um 50 m vestan við útihús 014, í norðvesturhorni túns. Það er horfið. 

Þar sem útihúsið var eru nú mörk tveggja túna sem nýtt eru fyrir hross. Það er grasivaxið og slétt. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-021:014     heimild  útihús 63°52.453N     20°48.630V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 110 m norðvestan við bæ 001 og 

um 20 m suðvestan við útihús 015. Útihúsið er horfið af yfirborði, þar er nú beitarhólf fyrir hross. 

Sunnan við áætlaða staðsetningu útihússins eru útihús frá miðri 20. öld. Þar er nú hesthús. Þar sem útihúsið var er 

beitarhólf fyrir hross. Það er mikil mold þar vegna ágangs. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-021:015     heimild  útihús 63°52.460N     20°48.605V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús rúma 100 m norðan við bæ 001 og tæpum 50 m 

VNV við útihús 016. Það er horfið, þar eru nú útihús frá 20. öld. Þar er nú hesthús með áföstu gerði til norðurs. 

Mikið jarðrask er á þessu svæði. Þar er malarplan og steinsteypt útihús. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-021:016     heimild  útihús 63°52.454N     20°48.548V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús um 60-70 m norðan við bæ 001. Útihúsið var 
norðaustarlega innan túnsins. Það er horfið af yfirborði. 

Þar sem útihúsið var er grasivaxið svæði milli Kolsholts I og II. Malarslóði er fyrir sunnan túnið en malarplan til 

norðurs. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
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ÁR-021:017     Kolsgarður     garðlag     göngugarður 63°51.997N     20°48.217V 
"Sagan segir, að Kolur stórbóndi hafi komizt í kærleika við húsfreyjuna á Ragnheiðarstöðum [ÁR-090] og sótt á 

fund hennar oft og iðulega.  Er þar á milli löng leið og torfarin alla tíð.  Fyrst þvert suður Kolsholtsvöll og 
Saurbæjarland [ÁR-014].  Þaðan milli Galtastaða [ÁR-123] og Hamars [ÁR-124] og áfram um þvera 

Miklavatnsmýri niður á sjávarbakkann.  Þessi leið verður tæpast lögð undir fót af góðum göngumanni á skemmri 

stund en tveim klukkutímum.  Kolur átti því að hafa viljað létta sér fyrirhöfnina við að sækja heim ástkonu sína 

og skipað vinnuliði sínu að byggja gönguleið milli sín og hennar.  Þarna er um mannaverk töluvert að ræða, sem 

sjáanlega mótar enn fyrir og er kallað enn þann dag í dag Kolsgarður [ …] mest áberandi stað garðsins, sunnan 

austanverðs svokallaðs Langaflóðs, sem er 

heimarlega í Kolsholtsvelli austanverðum.  Þarna 

nær garðurinn alveg fremst á flóðbakkann og er 

töluvert hár.  Suður þaðan var hann alltaf auðséður, 

en að vísu misjafnlega útvaðinn eftir umferð.  Lá 

hann í beina línu og kom niður að Saurbæjarmörkum 
rétt vestan markanna milli Kolsholtsbæjanna, þar sem 

Sörlhólar heita í vellinum.  Virðist braut þessi eða 

brú hafa verið á breidd ekki ósvipuð engjabrúm 

vönduðum, er enn sjást víða frá seinni tímum og 

hefðu talizt nægilega breiðar fyrir hestvagn.  Þó 

skilur á milli um eitt atriði: Þær eru allar meira og 

minna hlykkjóttar, sem ég hef séð, en þessi má heita 

þráðbein.  Auðséð er enn, að efni til garðsins hefur 

verið tekið utan við beggja megin.  Sést með berum 

augum, að þarna á þessum kafla garðsins miðar hann 

beint suður í hól niður undir sjó, spottakorni vestur af 

bænum á Ragnheiðarstöðum.  Ef horft er eftir 
garðinum til norðurs, er stefnan beint á Hrafnabjörg (vestri) austan Jaðarkotsvegarins.  Hóllinn vestan 

Ragnheiðarstaðabæjar mun vera svonefndir Gömlu-Ragnheiðarstaðir  [ÁR-090:001] […] Líka sér móta fyrir 

samskonar garði heiman Langaflóðs, er í sveig fyrst austur á við, en virðist taka aftur stefnu á Hrafnabjörg, áður 

en hann hverfur undir ruðninga framræsluskurða við Tómasarskurð (Gaflsskurð). (…) Sú staðreynd, að garðurinn 

stefnir þráðbeint á djúpt flóð, virðist benda til þess að annaðhvort hafi þarna verið um vörzlugarð til varnar 

búpenings-ágangi að ræða […] Jóhann í Kolsholtshelli athugaði sumarið 1982, hvort öskulag frá Kötlugosi 1400 

(?) (Katla 1500) sæist við Kolsgarð utan hans, þar sem efni til hans hafði verið tekið.  Var það í lautinni nokkuð 

þykkt og virtist hafa fallið á algróið land líkt að ummerkjum og nú er, svo garðurinn virðist miklu eldri.  Kötlulagið 

frá 1400 er sagt töluvert þykkt um neðanverða sveit; mun þynnra hér í Súluholti," segir í örnefnalýsingu. Í 

athugasemdum við örnefnalýsingu segir: "Þegar fram fyrir Hamar kemur, eru garðarnir orðnir þrír. Vestast er 

garðlag milli Hamars og Galtastaða og áfram (órannsakað), í miðju beina línan á milli Hamars og Hamarshjáleigu 
[ÁR-125] […] Þriðja garðlagið er svo liggjandi suðaustur á Skógsnesland [ÁR-126] og áfram (ekki 

fullrannsakað),". Í grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1905 segir um Kolsgarð: 

"Eftir því sem tilhagar, virðist hann hvorki vera ætlaður til að vera landamerkjagarður né vörzlugarður. Mun það 

því rétt, að hann hafi verið göngugarður." Kolsgarður sést ennþá í landi Kolsholts. Hann tengist ekki þeim garði 

sem kallast Kolsgarður í Saurbæjarlandi, hann er 350 austar. Hér er greinilega um annað og meira en einn 

göngugarð að ræða og líkist þetta fremur gömlu áveitukerfi. Kolsgarður er rúmum 800 m SSA við bæ 001. 
Smáþýfð, slétt mýri er í Kolsholtsvelli. Inn á milli eru þurrir rimar. Svæðið er framræst en ennþá blautt. Áveita 

011 er í mýrinni. 
Kolsgarður sést beggja vegna við Langaflóð. Fyrir norðan þar er garðlagið rúmlega 110 m langt og liggur 

norðaustur-suðvestur. Fyrir sunnan flóðið er garðlagið 550 langt og liggur SSV-NNA. Það er 4-5 m á breidd, 0,2-

0,3 m á hæð og torfhlaðið. Garðlagið er víða raskað sökum ágangs búpenings og yngra áveitukerfis (Flóaáveitan) 

sem þarna er. Beggja vegna garðlagsins er renna eftir efnistöku. Hún er grasigróin og grunn. Garðlagið liggur á 
milli náttúrulegra mýrardæla og tjarna sem kallast einnig flóð í Flóanum. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kolsgarður, 1-3; Ö-Kolsgarður ath, 1; Árbók 1905, 22. 

 

ÁR-021:018     Lambabyrgi     heimild  fjárskýli 

"Vestur frá Leirfari er stórt flóð með tæru vatni, svonefnt Lambeyjarvatn.  Skammt norður af vatninu eru 

Lambabyrgi og Stórabyrgi [019] (hraunhólar undir)," segir í örnefnaskrá. Í spurningum og svörum við örnefnaskrá 

segir: " Stórabyrgi: Þessar tættur eru tvær samhliða. Minni tóftin er tvíhlaðin, þ.e. hlaðin utan og innan og fyllt upp 

í hleðsluna með smágrjóti. Stærð þessarar tóttar er u.þ.b. 12x20 fet, en það bendir til þess, að gert hafi verið yfir 

þessa tótt. Við hið hennar sér fyrir hleðslu allmiklu stærri (réttarbrot?). Jóhann í Kolsholti telur tvíhlöðnu tóttina 

 

Mynd 97. Kolsgarður 021:017, horft til SSV. 
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vera Lambabyrgi en stærri tóttina verða Stórabyrgi.  […] Jóhann telur einnig , að tvíhlaðna tóttin hafi verið 

sauðahús frá Kolsholtshelli, og stærðin á tóttinni bendir til þess. Hann telur einnig líkur á, að Jón Erlendsson, er 

fót að búa í Kolsholtshelli 1791, hafi byggt þarna sauðahús. […] Aðalsteinn Sveinsson bóndi í Kolsholti I segir 

eftir skoðunarferð […] Annað en  Stórabyrgi og Lambabyrgi […] gat ég ekki áttað mig á, hvar hafi verið,". 

Skrásetjari fann ekki Stórabyrgi þegar farið var yfir svæðið vorið 2013. Honum var vísað á rangan stað og fór því 

ekki á réttar slóðir. Bíða verður betri tíma til þess. Það á enn að vera varðveitt smbr. lýsingar í örnefnaskrám. 

Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 3; Ö-Kolsholtshverfi sp.og sv., 8, 10 

 

ÁR-021:019     Stórabyrgi     heimild  fjárskýli 
"Vestur frá Leirfari er stórt flóð með tæru vatni, svonefnt Lambeyjarvatn.  Skammt norður af vatninu eru 

Lambabyrgi og Stórabyrgi (hraunhólar undir)," segir í örnefnaskrá. Í spurningum og svörum við örnefnaskrá segir: 

" Stórabyrgi: Þessar tættur eru tvær samhliða. Minni tóftin er tvíhlaðin, þ.e. hlaðin utan og innan og fyllt upp í 

hleðsluna með smágrjóti. Stærð þessarar tóttar er u.þ.b. 12x20 fet, en það bendir til þess, að gert hafi verið yfir 

þessa tótt. Við hið hennar sér fyrir hleðslu allmiklu stærri (réttarbrot?). Jóhann í Kolsholti telur tvíhlöðnu tóttina 

vera Lambabyrgi (sjá 018) en stærri tóttina verða Stórabyrgi. […]  Aðalsteinn Sveinsson bóndi í Kolsholti I segir 

eftir skoðunarferð […] Annað en  Stórabyrgi og Lambabyrgi […] gat ég ekki áttað mig á, hvar hafi verið. Sá tvo 

eða þrjá rima með lausagrjóti rétt fyrir sunnan  Stórabyrgi, en þar var ekki neina hleðslu að finna,".  Skrásetjari 

fann ekki Stórabyrgi þegar farið var yfir svæðið vorið 2013. Honum var vísað á rangan stað og fór því ekki á réttar 

slóðir. Bíða verður betri tíma til þess. Það á enn að vera varðveitt smbr. lýsingar í örnefnaskrám. 

Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 3; Ö-Kolsholtshverfi sp.og sv., 8, 10 
 

ÁR-021:020     Litlabyrgi     heimild  fjárskýli 

Litlabyrgi er nefnt í örnefnaskrá Margríms Gíslasonar frá 1913.  Í spurningum og svörum við örnefnaskrá segir: 

[…] Eins og fram kemur í svari nr. 9, þá er ég ekki alveg sáttur með byrgin, en meiri vitneskju er ekki að fá. 

Örnefnaskrár nefna Lambabyrgi, Litlabyrgi og Stórabyrgi. Aðalsteinn Sveinsson bóndi í Kolsholti I segir eftir 

skoðunarferð […] Annað en  Stórabyrgi og Lambabyrgi […] gat ég ekki áttað mig á, hvar hafi verið. Sá tvo eða 

þrjá rima með lausagrjóti rétt fyrir sunnan  Stórabyrgi, en þar var ekki neina hleðslu að finna,". Litlabyrgi var 

líklega í svokölluðum velli en nánari upplýsingar vantar til þess að staðsetja minjastaðinn. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö- Kolsholtshverfi MG, 1; Ö-Kolsholtshverfi sp. og sv, 8-10 

 

ÁR-021:021     náma     mógrafir 63°52.199N     20°49.091V 
"Fyrir landaskiptin voru skákar á þessu svæði tilheyrandi ýmsum jarðapörtum torfunnar. Hellisskák var vestust, 

þá Saurbæjarskák nær bæjum [sjá 023:004 og 023:020]. Norðar að Kúalæk voru skákir Kolsholtsbæja, austurbæjar 

vestar, vesturbæjar austar [sjá 023:002].  Torfskákir munu hafa verið enn austar og norðar [sjá 023:006]. 

Reiðingsdælur voru austast í torflandinu, næst Helliskeldu.  Þar mátti einungis skera reiðing, en ekki heytorf," 

segir í örnefnalýsingu.  Ekki er vitað með vissu hvar reiðingurinn var skorinn. Líklegasta svæðið er fast austan 

við Pyttalæk, sem rennur í vélgröfnum skurði. Gerð hans skar svæðið í tvennt en hér eru mógrafir sem sjást vel. 
Mógrafirnar eru í svokölluðum Velli. Þar er mýrlendi og blaut flóð inn á milli gróinna rima. Svæðið er framræst 

og nýtt undir hrossabeit. 
Mógrafirnar eru á svæði sem er 230x50 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Sem fyrr segir, afmarkast það 

af vélgröfnum skurði til norðvesturs en svæðið náði líklega lengra í þá átt. Ekki er hægt að áætla fjölda mógrafa, 

þær skipta tugum. Þær eru misjafnar að stærð og lögun, margar þeirra renna saman í stóra fáka. Þær eru ennþá 

blautar í votviðri, 0,2-0,4 m á dýpt. Ekki sjást greinileg ummerki ristu. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 4 

 

ÁR-021:022     Flóðvað     heimild  vað 63°51.646N     20°49.583V 

"Úr Loðnuvörðu [ÁR-014:005] eru mörkin vestur í Sörlhóla, þaðan til vesturs í Flóðvaðið á Vorsabæjarlæk, þar 

er grjótstétt í botni af mönnum gerð. Þetta eru mörk milli Saurbæjar [ÁR-014] og Kolsholts," segir í örnefnaskrá. 
"Því gæti verið að Vorsabæjarlækur hafi verið "flóraður" í þeim tilgangi að beina umferð þar yfir, því ófær er 

lækurinn á móts við Völlinn nema á Flóðvaði. Þá vekur Flóðvaðsnafnið ekki síður vangaveltur, og í þokkabót er 

ekkert flóð þarna nærri, […] Trúlegast þætti mér, að vaðið hefði í upphafi við hellulögn heitið Flórvað og hitt væri 

latmælgi," segir í svörum og spurningum við örnefnaskrá. Vaðið er rúman 1,6 km suðvestan við bæ 001. 

Þegar skrásetjari var á ferð var mikið vatn í Vorsabæjarlæk og ekki var hægt að sjá grjót í botninum. Mögulega er 

það hægt þegar minna vatn er á þessu svæði. 

Engin ummerki vaðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi, 2; Ö-Kolsholtshverfi sp. og sv., 5 
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ÁR-021:023     heimild kálgarður 63°52.413N     20°48.472V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæ 001. Kálgarðurinn 

var fast sunnan við bæinn, líklega í suðurhlíðum bæjarhólsins. Núverandi íbúðarhús í Kolsholti III er byggt í 

suðvesturhluta kálgarðsins. 
Þar sem kálgarðurinn var eru gróin tún sunnan við bæ 001, malarplan og íbúðarhús frá seinni hluta 20. aldar. 
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-021:024     gata     traðir 63°52.388N     20°48.578V 
Traðir eru merktar á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906, að bæ 001 úr vestri. Þær lágu 

áfram út heimatúnið, til norðurs frá bænum. Vesturhluti 

traðanna sést ennþá sem lág í grónu túni. Þær koma í ljós 

fast vestan við vegslóða en fjara út í túninu, skammt frá 
vélgröfnum skurði. Að sögn Guðjóns Sigurðssonar, 

heimildamanns, voru veggirnir hlaðnir en sléttað var yfir 

þá við túnasléttun. Norðurhluti traðanna er horfinn vegna 

alls kyns framkvæmda, m.a. vegagerðar og bygginga.  
Slétt, grasivaxið tún í aflíðandi halla til  vesturs, niður 

holtið. 
Lágin er 3 m breið, um 70 m löng 0,2 m á dýpt og 

grasivaxin. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 

1906. 

 

ÁR-021:025     laug     þvottalaug 63°52.342N     20°48.542V 
"Kolsholt, vesturbær:  Syðsti hluti vesturbæjartúns nefnist 

Kinn.  Niður af Kinn skammt frá veginum er Þvottalind (15 

° C)," segir í örnefnaskrá. Lindin er 140 m sunnan við bæ 001 

og rúmum 90 m suðaustan við kirkju 002. Steyptur kassi 

(hús) er yfir lindinni og búið að bora í hana. 
Slétt, grasivaxið óræktað tún er við lindina. Vegslóði liggur 

fast vestan hennar, niður á Kolsholtsvöll. 
Húsið er 3x2 m á stærð og snýr austur-vestur. Hann er 1,3 m 

á hæð og gólfið er niðurgrafið um 0,5 m. Inni í húsinu eru 

leiðslur og brak. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 5 

 

 

 

 

 
ÁR-021:026     heimild  beitarhús 63°52.815N     20°48.597V 

"Norðan Lambalækjar er Húsholt; það er syðsti hluti Lækjarholtsins, sem er vestan Lambalækjar.  Á Húsholti 

voru beitarhús áður, tún ræktað í kring. Suðvestan þess túns var Nátthagi, áður umgirtur torfgarði.  Nátthagi var 

sléttur og sleginn með sláttuvél," segir í örnefnaskrá. Beitarhúsin eru 750 m norðan við bæ 001 og 200 m 

norðaustan við nátthaga 027. Að sögn Guðjóns Sigurðssonar, heimildamanns, eru þau horfin fyrir löngu. Þau voru 

líklega sléttuð út. 

Á Húsholti eru slétt, framræst tún. Malarslóði liggur upp á vesturenda holtsins. Túnin eru nýtt til beitar og sláttar. 

Engin ummerki beitarhúsanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 6 

 
ÁR-021:027     heimild  nátthaga 63°52.760N     20°48.816V 

"Norðan Lambalækjar er Húsholt; það er syðsti hluti Lækjarholtsins, sem er vestan Lambalækjar.  Á Húsholti 

voru beitarhús [sjá 026] áður, tún ræktað í kring.  Suðvestan þess túns var Nátthagi, áður umgirtur torfgarði.  

Nátthagi var sléttur og sleginn með sláttuvél," segir í örnefnaskrá. Nátthaginn var tæpum 700 m norðan við bæ 

 

Mynd 99. Þvottalind 021:025, horft til norðurs. 

 

 

Mynd 98. Traðir 021:024, horft til vesturs. 
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001 og 200 m suðvestan við beitarhús 026. Að sögn Guðjóns Sigurðssonar, heimildamanns, var nátthaginn slétt, 

framræst tún sem var það stórt að hægt var að ríða hesti þar í gegn. Hann minnir að torfveggir hafi verið umhverfis 

túnið. 

Grasivaxin, framræst tún eru á þessu svæði. 

Engin ummerki nátthagans sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 6 

 

ÁR-021:028     Fjárhellir     hellir     fjárhús 63°52.353N     20°48.232V 
Í Manngerðum hellum á Íslandi segir um hellinn, sem þar kallast hellir II: "Leifar þessa hellis sjást beggja vegna í 

hlöðutóft skammt suðvestan [vestan] við fyrrnefndan helli [sjá 029]. Hrunið er fyrir hann að norðan en að sunnan 

er eins og hlaðið hafi verið í opið. Hægt er að komast ofan í þann hellisenda um strompleifar, 60-70 cm víðar. Þar, 

inni í endanum, eru þrír einfaldir krossar rispaðir með hníf og sjá fjórði með breiðari strikum, 10 x 10 cm. Lofhæðin 

þarna hefur verið a.m.k. 2 m og sýnilega lækkað í átt að hlöðunni. Matthíasi Þórðarsyni var ekki kunnugt um 

þennan helli." Fjárhellir er 260 m suðaustan við bæ 001 og rúmum 
180 m austan við helli 030. Skógræktargirðing er skammt austar í 

sömu brekku. 
Hellirinn er í þýfðri brekku, til SSA niður af svokölluðum Bjalla. 

Brekkan er grasivaxin og með náttúrulegum pöldrum.  
Hellirinn og fjárhústóftin eru 14x7 m að stærð og snúa SSV-NNA. 

Minjarnar skiptast í þrjú hólf. Hellirinn er hólf 1. Hann er nyrstur, 

snéri austur-vestur og var um 8x3 m að stærð. Hellisþakið er 

hrunið niður, í hólf 2 sem er hlaðan og verður betur lýst síðar. 

Hlutar hellisins sjást austan og vestan til í hlöðunni. Til austurs 

sést op inn í hellinn, úr hlöðunni. Hrun er fyrir opinu og ekki hægt 

að fara þar inn. Þar er strompur í hellinum en ekki hægt að fara 
þar inn heldur. Miðað við lýsingar eru krossarnir þarna inni. Í 

vesturhluta hlöðunnar sjást klappaðir veggir sem tilheyrðu 

hellinum. Hólf 2 var hlaða og fer þvert í gegnum hellinn og snýr 

norður-suður. Það er 6x3 m að stærð og ekkert op sést á yfirborði. 

Hólfið er grafið inn í brekkuna og náði að hellinum. Veggirnir eru 

0,6-2 m á hæð og klappaðir inn í móberg til norðurs. Hleðslugrjót 

úr móbergi og hraungrýti eru ofan á útklöppuðum veggjunum. Til 

suðurs eru veggirnir eingöngu hlaðnir og þar eru 4-6 umför af 

grjóthleðslu. Hólf 3 er syðst og er fjárhús. Það er 8x7 m að 

innanmáli og snýr NNA-SSV. Veggirnir eru 0,4-0,6 m á hæð og má greina 3-4 umför af hraungrýti. Hólfið er opið 

til suðurs og jata liggur eftir hólfinu endilöngu. Hún er 0,2 m á hæð. Einn kross er höggvinn í móbergið, inni í 

hellinum. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Manngerðir hellar, 103-4. 

  

  

Mynd 100. Hellir 021:028, horft til SSA og norðurs. 
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ÁR-021:029     Fjárhellir     hellir     fjárhús 63°52.352N     20°48.162V 
"Austast er Fjárhellir.  Er hann vestarlega í núverandi skógarreit.  Trúlega er annað nafn á honum. Hellirinn er 

friðlýstur. " segir í örnefnaskrá. Í friðlýsingarskrá segir: "Hellir manngjörður, austan í holti því, sem er fyrir austan 

túnið." Í grein Matthíasar Þórarsonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags árið 1930-31 segir: " Í Kolsholti er 
fjárhellir austan- í holti því, sem er fyrir austan túnið. ... Forskáli er með dyrum mót suðaustri ... er 4 m. að lengd 

og 3/4-11/4 m. að breidd, veggir hlaðir dálítið saman, þrengstur efst og fremst. Þak er  yfir, með hellum og torfi 

á þverslám og 2 ásum, langsum. Virðist ekki gamall. 6 þrep lág og breið, niður ganga." Í bókinni Manngerðir hellar 

á Íslandi segir: "Nyrst í holtinu er lítil skógargirðing og innan hennar er eini hellirinn sem enn er vel uppi standandi. 

Forskálinn er hruninn og steyptir veggir sem voru fyrir munnanum eru fallnir þannig að torfært er ofan í hellinn. 

Hellishvelfingin er mjög regluleg  […] Leifar af hlaðinni jötu sjást þar á kafla með vinstri vegg. Hvelfingin víkkar 

og hækkar inn og er mjög fornleg og fágurð svo vart sjást þar för eftir meitla og axir. Fallegur strompur er til hægri 

við miðju, 1 m í þvermál. […] Hellirinn hefur verið dýpkaður á ská inn úr endanum. Þessi stúka er ögn lægri en 

aðalhellirinn og ekki eins snyrtilega höggvin. Allra innst hefur verið byrjað á strompi en ekki lokið við. [..] 

Hellirinn ber þess glögg merki að hafa verið fjárhús en síðustu árin sem hann var notaður var hann 

jarðávaxtageymsla. […] Matthías getur ekki um krossinn sem í hellinum er en nefnir hins vegar ártalið 1850 í 
hellisveggnum." Hellirinn er tæpum 60 m austan við helli 028 og rúmum 310 , austan við bæ 001. 
Hellirinn er í miðri brekku, til SSA niður af svokölluðum Bjalla. Brekkan er 10 m há. Skógræktargirðing er skammt 

austar og mikið af trjám innan hennar. 
Hellirinn er ennþá uppistandandi en forskálinn og hleðslur framan hans eru horfnar. Litlu er við lýsingu í bókinni 

Manngerðir hellar að bæta. Hann er 8x2,5 á breidd og snýr norður-suður. Hann er opinn til suðurs. Ennþá má sjá 

mikið af ristum inni í hellinum. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 6; ÁG, 63; Árbók 1930-31, 42-3; Manngerðir hellar,      103-4, ; 

Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

ÁR-021:030     Stóri- og Litli-Gapi     hellir     fjárhús 63°52.323N     20°48.435V  

Í Sýslu- og sóknarlýsingum Árnessýslu segir: "Hellirar eru og engnir merkilegir so menn viti, utan ef telja skal 

Dimmhellir í Kolsholtslandi, í hvörs framrunna er í mæli (þó á engum rökum), að kálfur skyldi hafa átt að fara, en 

úr komið hárlaus í Hestfjalli fyrir ofan Hvíta". "Kolsholt, austurbær: Syðst í gamla austurbæjartúni, sunnan 

bæjanna, er hár móbergsás, er Bjalli heitir. Á nafngift sú við vesturenda ássins. Í vesturenda Bjallans eru 

steinbogar, leifar hruninna hella.  Stóri-Gapi er vestastur, þá kemur Litli-Gapi, trúlega öðru nafni Kolsbæli," segir 

í örnefnaskrá.  Í grein Matthíasar Þórðarsonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags 1930-31 segir: "Vestan í 

holtinu eru bergloft eða steinbogar úr móbergi og má ganga undir þá; eru þeir sem bútar af miklum 
hellishvelfingum og sýnist hafa hrunið niður. Er annar innan túngarðs [004] og virðist sá hafa stefnt frá vestri til 

austurs og austur í hinn, sem er rétt fyrir austan túngarðinn og hefur stefnt frá suðri til norðurs. Hin fyrri hvelfingin 

er víð mjög og viðist varla gerð af mönnum; sú, sem er utangarðs, er minni, og hefur þó ekki heldur glögg merki 

þess að vera eftir menn, enda mjög stór. [ …] Sagnir eru um að hér hafi verið afarlangur hellir (náð fram í Hestfjall!) 

og er hann enn í dag kallaður Dimmhellir. Honum á að hafa verið lokað fyrir því að loft var svo óhollt í honum, 

að menn sýktust af." Í Manngerðum hellum á Íslandi segir: "Við suðvesturhorn Bjallans eru tveir sandsteinsbogar 

sem skríða má undir. Þetta eru Gaparnir ... Milli gapanna gengur gamall garður [004]. Stóri-Gapi er innan 

(túnmegin) við garðinn en Litli- Gapi utan við hann. E.t.v. er þessi afstaða garðsins og hellanna ekki tilviljun. 

  

Mynd 101. Hellir 021:029, horft til norðurs. Myndin til hægri er tekin inni í hellinum og sýnir stromp og meitlaför í 
veggjum. 
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Trúlega er Stóri-Gapi leifar af hlöðuhelli, enda 

stutt á töðuvöllinn, og Litli-Gapi leifar af 

fjárhelli sem tengdist hlöðunni enda er stutt í 

bithagann í mýrunum austur af holtinu en 

garðurinn hélt fénu frá túninu." 

Dimmhellir/Gaparnir eru sýndir tæpum 200 m 

SSA við bæ 001 á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 og er rúmum 170 

m vestan við helli 028. 
Hellirinn er suðvestarlega í holti. Þar eru klettar 

ofarlega og er hellirinn þar. Holtið er 10 m hátt 

og brekkan er grasivaxin og þýfð. Túnslóði er 

10 m vestan við hellinn. 
Litlu er við fyrri lýsingar að bæta. Enn er hægt 

að fara á milli hellanna, hæðin er um 1 m. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:SSÁ, 45; Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 6; 

Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 

1906; Árbók 1930-31, 43-44; Manngerðir 

hellar, 104-5. 
 

ÁR-021:031     kuml     legstaður 63°52.707N     20°47.968V 
"Austan við Jaðarkotsveg nefnist ásinn Bæjarholt.  Tvíþúfur voru austast og hæst á Bæjarholti.  Þar fannst dys 

fornmanns ásamt hrossbeinum, þegar jafnað var undir ræktun.  Bæjarholt er nú allt ræktað tún að austan, nefnt 

Tvíþúfutún," segir í örnefnaskrá. "Árið 1958 fundust leifar mannsbeina og hests að Kolsholti og gerðu Kristján 

Eldjárn og Gísli Gestsson rannsókn þar um haustið. Svo segir í skýrslu Kristjáns: "Norðaustur frá bænum gengur 

ávalur ás með holtagróðri og smáhækkar með langri aflíðandi brekku frá bænum. Gamall götuskorningur liggur 
um holtið norðanvert. Fundarstaðurinn er á háholtinu, rétt þar sem fer að halla austur af, í áttina til næsta bæjar, 

Vatnsholts, um 500 m frá bænum í Kolsholti, og er því sem næst miðja vega milli bæjanna. Kumlið hafði verið 

rétt sunnan við götuna, og hafði þar verið nokkuð stór þúfa, kölluð Tvíþúfa, af því að henni var eins og skipt í 

tvennt. Þúfunni hafði verið velt með jarðýtu norður í götuna, og við það komu beinin í ljós. Við tíndum saman 

hrossbein og fáein mannsbein í ýturuðningnum og reyndum að finna eitthvað óhreyft á kumlastæðinu, en það tókst 

ekki. Töluvert mikið aðflutt grjót var á staðnum, en um fyrirkomulag kumlsins verður ekkert sagt. Beinaleifar 

mannsins benda til, að þarna hafi verið heygð ung kona. Af haugfé fundust aðeins þrjú lítil járnbrot, 

óskilgreinanleg. Hugsanlegt er, að kuml þetta hafi verið rofið áður. Við þessa lýsingu er ekki öðru að bæta en því 

að Hildur Gestsdóttir hefur greint beinaleifarnar og telur aldur hafa verið 36-45 ár, en ómögulegt að ákvarða kyn," 

segir í Kumlum og Haugfé. Kumlið var tæpum 700 m norðaustan við bæ 001, uppi á háholtinu. 
Slétt, grasivaxið tún nýtt til sláttar er á þessu svæði. Ekki sér til neinna mishæða eða hólmyndunar þar. 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 7; KEKH 2000, 69. 

 

ÁR-021:032     Gamla-Stekkjartún     heimild  stekkur 63°52.737N     20°48.002V 

"Norðan Kolsholtsvegar er einu nafni kallað Norðurtún.  Austur undir Vatnsholtsmörkum, rétt norðan 

Kolsholtsvegar, er Gæsatjörn, nú alveg þurr vegna framræslu.  Gamla-Stekkatún var litlu suðvestan Gæsatjarnar," 

segir í örnefnaskrá. Gamla-Stekkjartún var 700-750 m norðaustan við bæ 001. Ekki er vitað nákvæmlega hvar 

stekkurinn var staðsettur en það var á þessu svæði að sögn Guðjóns Sigurðssonar, heimildamanns. 
Gæsatjörn er horfin af yfirborði. Hún var ræst fram með þremur skurðum. Allt umhvefis hana er slétt, grasivaxið 

tún með lágum ásum og hólum. 
Engin ummerki stekkjarins sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 7 

 

ÁR-021:033      heimild  útihús 63°52.436N     20°48.496V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 50 m suðaustan við úthús 016 og 

um 10 m norðan við bæ 001. Útihúsið var við norðurhluta traða 024, þar sem núverandi íbúðarhús í Kolsholti I er 

nú. Það var til austurs og mögulega notað sem hluti af þeim vegg í tröðunum. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði vegna bygginga og ólíklegt að ummerki þess séu undir sverði.  

 

 

  

 

Mynd 102. Stóri- og Litli-Gapi 021:030, horft til vesturs. 
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ÁR-022     Jaðarkot 
 

1708, hjáleiga frá eystri bænum í Kolsholti [ÁR-021]. 1847, 5 hdr., hjáleiga frá Kolsholti. 
1981:"Jaðarkot var áður Kristsfé eins og heimajörðin, austurbærinn í Kolsholti, og síðan í eigu 

Biskupstungnahrepps. ... Jörðin hefur verið lögð til heimajarðarinnar aftur. Byggingar eru nú engar. ... 1957. Jörðin 

fór þá í eyði." SB II, 66. Lögbýlið Jaðarkot byggðist upp aftur árið 2006. Íbúðarhúsið er uppi á sama holti og 

Kolsholt, langt frá eldra bæjarstæðinu. 
1708: "Fóðrast kann iii kýr, i geldnaut, xx ær, x lömb, ii hestar. ... Vatnsból á hjáleigunni Jaðarkoti bregst bæði 

sumar og vetur, og þá lángur og erfiður vatnsvegur, einkum á vetur þegar stirt viðrar." JÁM II, 159. 
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ÁR-022:001     Jaðarkot     bæjarhóll     bústaður 63°52.233N     20°47.962V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 var Jaðarkot innan 

stakstæðs túns, um 550 m suðaustur af Kolsholti ÁR-
021:001. Bærinn var á náttúrulegu holti, suðaustan 

við Bæjarholtið svokallaða sem Kolsholt ÁR-021 og 

Vatnsholt ÁR-020 eru á. Allt umhverfis holtið er 

deiglendi. Þegar skrásetjari var á ferð árið 2013 var 

nýbúið að plægja yfir holtið og um leið bæjarhólinn. 

Hann var eitt moldarflag og víða mátti sjá glerbrot, 

steinsteypu og hleðslugrjót. Ljóst er að skemmdirnar 

hafa verið miklar á síðustu 15 áum eða svo, á 

loftmynd sem hér er notuð má ennþá sjá ummerki 

(mögulega tófir) um bæinn uppi á holtinu. Þau eru nú 

öll horfin. 
Holtið og bæjarhóllinn eru nýtt til ræktunar að öllum 

líkindum. Til annarra átta eru óræktuð tún í mýrlendi 

sem nýtt eru til beitar.  Það svæði er flatt og þýft með 

blautum flákum inn á milli. 
Holtið er 2-3 m hátt, 230x90 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Það var allt plægt og raskið mikið. Uppi á 

miðju holtinu stóð bærinn, þar á 32x17 m stóru svæði eru hleðslusteinar, glerbrot, múrsteinar og önnur ummerki 

um búsetu. Ekki var hægt að greina uppsöfnuð mannvistarlög eða stærð bæjarhólsins. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-022:002     heimild  kálgarður 63°52.233N     20°47.946V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæ 001. Hann var 
fast sunnan við bæinn, í halla til suðausturs niður holtið. Holtið er um 2 m hátt og hlíðar þess aflíðandi. 

Þegar skrásetjari var á ferðinni vorið 2013 var búið að plægja holtið og bæjarhól 001. Öll ummerki um búsetu voru 

horfin af yfirborði. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-022:003     garðlag     áveita 63°51.957N     20°46.263V 
"Austurengjarnar, sem tilheyrðu austurbænum, 

eru heimar, og þar eru þessi örnefni helzt:  Í 

suður frá Ólafshól eru Ólafshóladælar.  Gap 

nefnist útrennsli úr flóðum austan við 

Vatnsholtsmörk.  Náði útrennsli þetta inn á 

Austurengjarnar og var notað í sambandi við 

áveitur fyrrum, þ.e. frá Villingaholtsvatni fyrir 

tíð Flóaáveitunna," segir í örnefnaskrá. Í raun má 

segja að allt landsvæðið sem er austarlega í landi 

Jaðarkots sé eitt áveitusvæði. Hluti þess er nú 
innan nýbýlisins Grundar. Það tengist áveitum í 

Villingaholti og í Vatnsholti sem og 

Flóaáveitunni. Það er ljóst að ekki er hægt að 

gera slíkum kerfum viðeigandi skil, til þess 

vantar miklu ítarlegri vettvangs- og 

heimildavinnu. En þrátt fyrir það er þetta afar 

mikilvægur minjastaður um landnýtingu þessa 

svæðis. 
Áveitan er í sléttum, stórþýfðum móa, Víða eru 

mýrardælur, þýfðir rimar og þurrir 

lækjarfarvegir. Ljóst er að svæðið hefur tekið miklum breytingum eftir að það var framræst. 
Á svæði sem er 1200x800 m að stærð og snýr austur-vestur eru áveitugarðar og skurðir sem voru hluti af áveitukerfi 

úr Villingaholtsvatni. Það er tímafrekt að ganga skipulega eftir öllum áveitumannvirkjunum á þessu svæði og af 

þeim sökum var hluti þeirra einungis rakinn á vettvangi. Samtals voru skráðir 20 áveitugarðar á þessu svæði og 

einn skurður. Gera má ráð fyrir að áveitugarðarnir séu fleiri eða að einhverjir þeirra hafi verið tvískráðir, þeir eru 

 

Mynd 103. Bæjarhóll 022:001, horft til suðausturs. 

 

 

Mynd 104. Áveita 022:003, horft til norðvesturs. 
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sumir lágir og sjást ekki á loftmynd. Einnig má sjá rennur á milli mýrardæla þar sem vatni var hleypt á flæðiengin. 

Þeir áveitugarðar sem skráðir voru á vettvangi voru 0,4-0,6 m á hæð, 0,6-1 m á breidd og torfhlaðnir. Þeir eru 

algrónir og renna meðfram annarri hlið þeirra. Þeir skurðir sem sáust voru 0,4-0,5 m á dýpt og þurrir. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 2 

 

ÁR-022:004     náma     mógrafir 63°52.243N     20°47.584V 
"Norðan við engjarnar var austastur Langhóll , 

Litlihóll milli fjárhússins og Langhóls.  Norðan við 

þá, við beygjuna á Austurálmu, voru Grafhólar.  

Þar var mótekja fyrrum (fyrir 1930)," segir í 

örnefnaskrá. Mógrafirnar sjást enn fyrir austan 

holtið sem bær 001 er á, til vesturs að landamerkjum 

við Vatnsholt ÁR-020. Mógrafirnar eru 200 m 

austan við bæ 001 og liggja í sveig á milli Langhóls, 
Litlahóls og Grafhóla. 
Stórþýfð, framræst mýri. Svæðið er nýtt undir beit. 
Mógrafirnar eru á svæði sem er 460x150 m að stærð 

og snýr austur-vestur. Þær liggja á milli lágs holts til 

suðurs og rima til norðurs. Grafhólar eru austast á 

honum. Mógrafirnar eru fjölmargar og erfitt að 

áætla nákvæman fjölda þeirra. Þær eru skipta tugum 

ef ekki hundruð talsins. Flestar, ef ekki allar, eru þær 

grasivaxnar og þurrar. Þær eru ekki greinilegar á 

yfirborði en sjást hinsvegar afar vel á loftmynd. 

Líklega var fyllt upp í þær að mestu. Mógrafirnar 

eru 0,2-0,4 m á dýpt en stærð og áttahorf er misjafnt. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 3 

 

ÁR-022:005     þúst     stekkur 63°52.181N     20°47.582V 
"Vestur af Austurengjum tekur við Jaðarkotsland [sjá ÁR-022].  Sú jörð var í ábúð fram undir 1960.  Kringum 

bæinn var u.þ.b. þriggja hektara tún.  Í Jaðarkotstúni 
minnast menn ekki örnefna.  Austur frá túninu er 

langur rimi (4-500 m).  Á rimanum eru a.m.k. tveir 

hólar.  Eystri hóllinn var nefndur Fjárhúshóll (sjá 

008] (þar var fjárhús).  Óljósar stekkjarleifar eru þar 

litlu sunnar.  Þar var svonefnt Stekkjarflóð," segir í 

örnefnaskrá. Hvar nákvæmlega stekkurinn var 

staðsettur er ekki vitað. Ekki tókst að finna 

heimildamann fyrir jörðina. Um 20 m suðaustan við 

fjárhús 008 og 320 m austan við bæ 001 er fyrrnefnt 

Stekkjarflóð. Þar við mótar með góðum vilja fyrir 

tóft. 
Riminn er 0,5-1 m á hæð, gróinn og þýfður. Á honum 
er ekki annar hóll er Fjárhúshóll 008. Stekkurinn var 

líklega á milli hans og Stekkjarflóðs, þar er flatur 

mói. Þarna mætast riminn og framræst mýrlendi. 
Óljós þúst er ASA við Stekkjarflóð. Hún er 7x5 m að 

stærð, gróin og snýr suðaustur-norðvestur. Hún er 0,3 

m á hæð og þýfð. Hún er hæst til vesturs og suðurs, 

þar sem hún skagar fram í mýrlendið. Ekkert er hægt að segja til um nánara lag né gerð tóftarinnar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 2 

 

ÁR-022:006     tóft     fjárhús 63°52.301N     20°47.459V 
Tóft er í Grafhólum, norðan við mógrafir 004. Tóftin er 430 m ANA við bæ 001 og mógrafir 004 ná alveg að 

hólnum til suðurs. Landamerki Vatnsholts ÁR-020 eru tæpum 100 m norðaustar. Tóftin var ekki skráð á vettvangi. 

Skrásetjara var ekki kunnugt um tóftina en fann hana við yfirferð loftmynda. Tóftin er uppi á hólnum, í viki sem 

þar er. Miðað við staðsetningu og stærð tóftarinnar er hér um fjárhús að ræða. 

 

Mynd 105. Mógrafir 022:004, horft til suðausturs. 

 

 

Mynd 106. Þúst 022:005, horft til suðvesturs. 
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Grafhólar eru við landamerki Vatnsholts, þar er nú skurður á merkjum. Hóllinn er um 2-3 m á hæð og algróinn. Í 

honum eru vik og lægðir, tóftin er líklega í einu slíku fyrst að skrásetjari varð hennar ekki var. 
Tóftin er um 8,5x4,5 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er líklega gerð úr torfi og grjóti líkt að aðrar 

tóftir á þessu svæði og einföld. Ekki er unnt að lýsa henni nánar án þess að fara á vettvang. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-022:007     heimild  túngarður 63°52.290N     20°47.933V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 sést 

túngarður afmarka heimatúnið til suðurs, vesturs og 
norðvesturs. Hann er nú horfinn af yfirborði vegna 

jarðrasks sem nýlega var þar. Túngarðurinn sést á loftmynd 

sem er 15-20 ára gömul. Þegar skrásetjari var þar á ferð var 

búið að plægja yfir holtið og þar einungis mold. Mýrlendi 

réð líklega afmörkun túnsins til annarra átta. Fyrir 

norðaustan holtið, á mörkum holtsins og mýrlendis eru 

samtals fjögur garðlög til viðbótar. Líklega voru þau hluti 

af áveitukerfi 004 en líka túngarður. Þetta eru mismunandi 

útfærslur sem sjást þarna enn. 
Túngarðurinn var uppi á holtinu til norðurs en til suðurs var 

hann á mörkum mýra. Umhverfis hin garðlögin er stórþýfð, 
framræst mýri með sléttum grasflákum sem tilheyrðu 

mógröfum 004. 
Túngarðurinn sem sést á bæjarteikningunni er horfinn. Á 

loftmynd má rekja hann til norðurs. Þar sést hann liggja 

eftir miðju holtinu fyrir norðan bæ 001. Hann er 260 m að 

lengd og liggur norðaustur-suðvestur. Syðsti hlutinn var horfinn þá. Fyrir norðaustan bæ 001 eru fjögur garðlög 

og hið fimmta er fyrir sunnan holtið sem bærinn var á. Þau eru líklega hluti af áveitukerfi 004 en líklega voru þau 

einnig túngarðar eða hlaðin undir girðingu. Það er stutt á milli þeirra, þau skarast og liggja samhliða. Garðlögin 

eru á svæði sem er 300x50 m að stærð og snýr norður-suður. Þau eru 1-2 m á breidd, 0,5 m á hæð og torfhlaðin. 

Renna er meðfram annarri hlið þeirra, vegna efnistöku eða fyrir vatn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-022:008     tóft     fjárhús 63°52.194N     20°47.596V 
"Vestur af Austurengjum tekur við Jaðarkotsland [sjá ÁR-022].  Sú jörð var í ábúð fram undir 1960.  Kringum 

bæinn var u.þ.b. þriggja hektara tún.  Í Jaðarkotstúni minnast menn ekki örnefna.  Austur frá túninu er langur 

rimi (4-500 m).  Á rimanum eru a.m.k. tveir hólar.  Eystri hóllinn var nefndur Fjárhúshóll (þar var fjárhús).  

Óljósar stekkjarleifar [sjá 005]  eru þar litlu sunnar.  Þar var svonefnt Stekkjarflóð," segir í örnefnaskrá. 

Fjárhúshóll er rúmum 300 m austan við bæ 001 og 20 m norðan við stekk 005. Tóft er á hólnum. 
Fjárhúshóll er austast á rima sem liggur frá bæjaholtinu. Eftir honum endilöngum liggur braut í fjárhúsin. Fjárhúsin 

ná þvert yfir rimann. 
Tóftin er 21x17 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún skiptist í þrjú hólf og hefst lýsing þessi til austurs, í hólfi 1. 

 

Mynd 107. Túngarður 022:007, horft til suðvesturs. 

 

         

Mynd 108. Fjárhús 022:008, horft til suðurs. 
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Það er 6x4 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,4-0,7 m á hæð og víða glittir í gjót án þess að 

um skýr umför sé að ræða. Op er á miðjum norðurvegg. Veggirnir eru algrónir og hærri að utan en innan. Hólf 2 

er vestan við hólf 1 og er hlaða. Hólfið er 9x4 m að innanmáli, snýr austur-vestur og ekkert op sést á yfirborði. 

Hólfið er niðurgrafið um 0,3 m en þakhrun er inni í hólfinu og fyllir það að mestu. Veggirnir eru 1-1,2 m á hæð 

og það glittir hér og þar í grjót án þess að um skýr umför sé að ræða. Veggurinn á milli hólfs 1 og 2 er lægri en 

aðrir veggir, hann er 0,4 m á hæð og þar má greina 2 umför grjóthleðslu. Hólf 3 er sunnan við hólf 2. Það er 8x4 

m að innanmáli og snýr norður-suður. Gólfið er hærra en í hólfum 1-2 og mögulega var það notað lengur en hin 

hólfin. Veggirnir eru 0,4-0,5 m á hæð og þar má sjá 3 umför grjóthleðslu. Hólfið er opið til suðurs. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi ÁM, 2 

 

ÁR-022:009     náma     mógrafir 63°52.209N     20°47.894V 
Mógrafir eru 70 m sunnan við bæ 001, sunnan við 

holtið sem bærinn var á. Þær eru ógreinilegar, í 

þurrum lækjarfarvegi, á mörkum mýrlendis og 
holts. 
Slétt, þýfð mýri er á þessu svæði. Hún er framræst 

en blaut í rigningu og á vorin. 
Á svæði sem er 50x15 m að stærð og snýr 

norðaustur-suðvestur mótar óljóst fyrir 

mógröfum. Beinir bakkar eru víða og renna þeir 

saman í slétta, mjóa fláka. 
Hættumat: engin hætta 
 

  

 

Mynd 109. Mógrafir 022:009, horft til suðvesturs. 
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ÁR-023     Kolsholtshellir 
 

 

 

1708, hjáleiga frá vestri bænum í Kolsholti [ÁR-021]. 1847, 5 hdr., hjáleiga frá Kolsholti. 
1708: "Fóðrast kann v kýr, x ær, x lömb, iiii hestar. Afrjett ut supra." JÁM II, 160. Torfrista og stúnga næg, erfið 

til að sækja. Reiðíngsrista í betra lagi, brúkast ekki nema til bússnauðsynja. Móskurður til eldiviðar hefur verið en 

brúkast ei. 
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ÁR-023:001     Kolsholtshellir     bæjarhóll     bústaður 63°52.435N     20°48.946V 
Bærinn er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, í suðvesturhorni heimatúnsins. 

Bæjarhólinn er mikið raskaður og lítil ummerki hans sjást á yfirborði. Íbúðarhús var byggt 1942, SSA við bæinn, 
í suðurhluta bæjarhólsins. Stutt var á milli eldri og yngri bæjarins. Fjós og hlaða voru byggð í norðurhluta 

bæjarhólsins á svipuðum tíma og íbúðarhúsið. Sú bygging var rifin en ennþá yngri hlaða/útihús er þar sunnar. 

Íbúðarhúsið er ennþá uppistandandi en ónýtt. Yngra hús var byggt 1980 rúmum 15 m austar og þar er nú búið. 

Engar sagnir fylgja um mannvistarlög né annað sem kom upp við þessar framvæmdir. Bærinn var á suðvesturenda 

holtsins sem Kolsholt ÁR-021 er á. Stafnar bæjarins snéru til suðvesturs, fram í brekkuna. Í bókinni Landið, fólkið 

og þjóðtrúin segir:  "Nátengt þessum átrúnaði á hólbúann voru þau álög að hafa yrði einn bás í fjósinu auðan, 

svokallaðan huldubás, innst í fjósinu. 1934 var gamla fjósið rifið og nýtt byggð og voru þá vonir bundnar við að 

þessi gömlu álög fylgdu ekki fjósinu. En þegar til kom vildi kýrin Laufa ekki stíga í nýja básinn sem var yfir gamla 

huldubásnum." 
Þar sem bærinn og bæjarhóllinn voru eru nú steinsteypt útihús, íbúðarhús og þrír gámar. Þeir eru líklega þar sem 
bæjarhúsin voru. Einnig eru heyrúllur, vélar og annað tilfallandi brak geymt á þessum stað. 
Stór hluti bæjarhólsins er horfinn af yfirborði og líklega er ekki mikið undir yfirborði vegna byggingaframkvæmda. 

Yfir bæjarhólinn miðjan liggur vegslóði sem notaður er til að fara út á engjar. Hluti af vegg úr gamla bænum er 

ennþá varðveittur fast norðan við gámana, mjótt sund er þar á milli. Veggurinn liggur til austurs frá yngstu 

hlöðunni. Veggurinn er 1 m á hæð, 8 m að lengd  og þar má sjá 2-3 umför grjóthleðslu þrátt fyrir gras og vélabrak. 

Hluti af eldri hlöðu sem tilheyrði eldri bænum sem sést á bæjarteikningunni er norðan við núverandi útihús. Hlaðan 

frá 1942 var byggð á sama stað en líklega mun stærri. Eldri hlaðan var opin og tyrft yfir heyið að sögn Brynjólfs 

Jóhannssonar, heimildamanns. Þar er niðurgröfur, 12x9 m að stærð og snýr suðaustur-norðvestur. Veggirnir eru 

útflattir, 0,2 m á hæð og 2 m breiðir. Ekkert op sést inn í hlöðuna. Allt svæðið er 30x24 m að stærð og snýr 

norðvestur-suðaustur. Ekki er hægt að sjá greinilegan bæjarhól, jarðraskið er það mikið. Fyrir sunnan hólf B sést 

aflíðandi brekka sem er 0,3 m á hæð og er það líklega hluti af bæjarhólnum. Mikið rusl og vélabrak er hér sem 
gerir hólinn og allt svæðið óskýrt. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906: Landið, fólkið og þjóðtrúin, 126-127. 

 

ÁR-023:002     náma     mógrafir 63°52.231N     20°49.596V 
"Fyrir landaskiptin voru skákar á þessu svæði tilheyrandi ýmsum jarðapörtum torfunnar. Hellisskák var vestust, 

þá Saurbæjarskák nær bæjum [sjá 004 og 020]. Norðar að Kúalæk voru skákir Kolsholtsbæja, austurbæjar vestar, 
vesturbæjar austar [sem hér er verið að skrá].  Torfskákir munu hafa verið enn austar og norðar [sjá 006]. 

Reiðingsdælur voru austast í torflandinu, næst Helliskeldu [sjá 021:021].  Þar mátti einungis skera reiðing, en ekki 

heytorf," segir í örnefnalýsingu. Svæðið sem um ræðir er suðvestan við Kolsholtshelli og afmarkast af Austurálmu 

til norðurs, Vorsabæjarlæk til vesturs og vélgröfnum skuði á merkjum Kolsholtshellis og Kolsholts til suðurs. 

Pyttalækur rennur í þeim skurði. Ekki er vitað hvar nákvæmlega hver skák var en suðurhluti þessa lands er 

sundurskorinn af mógröfum. Mógrafirnar eru rúmum 630 m suðvestan við bæ 001 og rúmum 450 m norðaustan 

við mógrafir 004. Mógrafirnar eru í framræstri mýri sem afmakast af skurði tilheyrandi Flóaáveitunni til norðurs 

og norðausturs, svokallaðri Austurálmu. Pyttalækur er einnig komin í skurð á merkjum Kolsholts og 

Kolsholtshellis. Þarna er einnig fjölmargir flóðgarðar. 

    

Mynd 110. Bæjarhóll 023:001, horft till suðvesturs. 
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Gróinn, stórþýfður mói. Víða eru blautir pyttir og mýrartjarnir. Svæðið er framræst og flatt. Ummerki 

Flóaáveitunnar setja sterkan svip á umhverfið. Þær eru norðan við mýrartjörn, nærri merkjum Kolsholts ÁR-021. 
Mógrafirnar eru fjölmargar og svæðið er a.m.k. 200x170 m að stærð. Flóðgarður liggur þvert norðaustur- 
suðvestur í gegnum svæðið. Erfitt er að áætla nákvæman fjölda mógrafanna. Það er stórt og þær renna saman í 

langa fláka. Þær eru eflaust vel yfir 100 talsins. Flestar snúa þær norðaustur-suðvestur en stærð og áttahorf er æði 

misjafnt engu að síður. Sumar mógrafirnar eru grónar og grunnar meðan aðrar eru dýpri og rakar. Mógrafasvæðið 

sést einna best á loftmynd. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi, 4. 
 

ÁR-023:003     Guðmundarbyrgi     heimild  mógrafir 

"Norðan við hólmann, á norðurbakka lítils flóðs, er móbyrgi, sem notað var af ábúanda Vorsabæjarhjáleigu [ÁR-

119].  Nefndist það Guðmundarbyrgi," segir í örnefnalýsingu. Allt þetta svæði er sundurgrafið að mógröfum (sjá 

m.a. 020, 004). Einnig eru fjölmargar mógrafir þarna skammt vestar, í landi Vorsabæjar [ÁR-117]. Skrásetjari 

gekk yfir svæðið án þess að vera byrgisins var en veður var slæmt, slydda, þoka og mikill raki. Byrgið er eflaust 

grjóthlaðið, ílangt og gert úr einfaldri grjóthleðslu líkt og önnur á svæðinu. Frekari heimildir eða vettvangsvinnu 

þarf til þess að staðsetja minjastaðinn. 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi, 5. 

 

ÁR-023:004     náma     mógrafir 63°52.064N     20°50.014V 
"Fyrir landaskiptin voru skákar á þessu svæði tilheyrandi ýmsum jarðapörtum torfunnar. Hellisskák var vestust, 

þá Saurbæjarskák nær bæjum. Norðar að Kúalæk voru skákir Kolsholtsbæja, austurbæjar vestar, vesturbæjar austar 

[sjá 002].  Torfskákir munu hafa verið enn austar og norðar [sjá 006]. Reiðingsdælur voru austast í torflandinu, 

næst Helliskeldu [sjá 021:021].  Þar mátti einungis skera reiðing, en ekki heytorf," segir í örnefnalýsingu. Svæðið 

sem um ræðir er suðvestan við Kolsholtshelli og afmarkast af Austurálmu til norðurs, Vorsabæjarlæk til vesturs 

og vélgröfnum skuði á merkjum Kolsholtshellis og Kolsholts til suðurs. Pyttalækur rennur í þeim skurði. Ekki er 

vitað hvar nákvæmlega hvar hver skák var en suðurhluti þessa lands er sundurskorinn af mógröfum. Hellisskák og 
Saurbæjarskák eru líklega á því svæði sem þessar mógrafir sem og mógrafir 020 eru. Mógrafirnar eru sunnan við 

mýrarflóð, skammt norðan við mót Pytta- og Kúalækjar. 
Framræst mýri. Svæðið einkennist af mannvirkjum tengdum Flóaáveitunni. Mýrin er gróin og þýfð. Víða eru 

mýrartjarnir og flóð. 
Mógrafirnar eru á svæði sem er um 80x65 m að stærð og snýr norður-suður. Þær eru grónar og sjást illa á yfirborði. 

Af þeim sökum var ekki hægt að áætla nákvæman fjölda þeirra. Svæðið er mjög rakt og mógrafirnar illa varðveittar 

af þeim sökum. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi, 5. 

 

ÁR-023:005     Stekkjarflóð     heimild  stekkur 63°52.474N     20°49.172V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 200 m VNV við bæ 001, á 

stakstæðum hól. "Stekkjarflóð er suður af vestanverðu Hólatúni," segir í örnefnalýsingu."Stekkjarhóll er u.þ.b. 200 

m vestur frá hellinum," segir í svörum og spurningum við örnefnaskrá Kolsholtshverfis. Hér er að öllum líkindum 

um sama stað að ræða.  Útihúsið var tæpum 200 m norðvestan við bæ 001 og 200 m suðvestan við helli 014. 
Hóllinn sést ennþá og er um náttúrlegan hólhrygg að ræða. Þar er nú ræktað tún, nýtt undir kúabeit. Þegar 

skrásetjari var á ferð var nýbúið að plægja hólinn með tilheyrandi jarðraski. Hvergi sáust ummerki um mannvist í 

moldinni. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Ö-Kolsholtshverfi, 5: Ö-Kolsholtshverfi, Svör við 

spurningum, 3 
 

ÁR-023:006     náma     rista 63°52.315N     20°49.628V 
"Fyrir landaskiptin voru skákar á þessu svæði tilheyrandi ýmsum jarðapörtum torfunnar. Hellisskák var vestust, 

þá Saurbæjarskák nær bæjum [sjá 004 og 020]. Norðar að Kúalæk voru skákir Kolsholtsbæja, austurbæjar vestar, 

vesturbæjar austar [sjá 002].  Torfskákir munu hafa verið enn austar og norðar. Reiðingsdælur voru austast í 

torflandinu, næst Helliskeldu [sjá 021:021].  Þar mátti einungis skera reiðing, en ekki heytorf," segir í 

örnefnalýsingu. Svæðið sem um ræðir er suðvestan við Kolsholtshelli og afmarkast af Austurálmu til norðurs, 
Vorsabæjarlæk til vesturs og vélgröfnum skuði á merkjum Kolsholtshellis og Kolsholts til suðurs. Pyttalækur 

rennur í þeim skurði. Ekki er vitað hvar nákvæmlega hver skák var en suðurhluti þessa lands er sundurskorinn af 

mógröfum en norðar eru ummerk um ristu. Torfristan er tæpum 600 m suðvestan við bæ 001, rúmum 50 m sunnan 

við Austurálmu. Vélgrafin skurður liggur þvert í gegnum svæðið. 
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Svæðið er framræst og nýtt undir beit hrossa og kúa. Það er gróið og þýft. Mannvirki Flóaáveitunnar setja mark 

sitt á umhverfið. 
Ristusvæðið er 145x50 m að stærð og snýr austur-vestur. Mögulega var það stærra en skurðurinn og ágangur búfjár 

hefur haft áhrif. Á svæðinu er ílangir flákar sem flestir hafa stefnuna NNA-SSV. Þeir eru 3 m breiðir, 50 m langir 

og grónir. Þeir skipta tugum og erfitt að áætla nákvæman fjölda þeirra. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi, 5. 

 

ÁR-023:007     heimild  kálgarður 63°52.427N     20°48.960V 
Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna  frá 1906, fast suðvestan við bæ 001. Hann 

var í halla til suðurs, niður holtið. Hann var líklega sambyggður bænum en fær að njóta vafans og hafður hér með. 
Þar sem kálgarðurinn var er nú malarplan með grónum bletti í miðjunni. Þarna er nú m.a. vélageymsla og vélabrak. 
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-023:008     hellir     útihús 63°52.536N     20°48.937V 
Kúalaut er 15 m norðaustan við helli 016 og 190 m 

norðan við bæ 001. Þetta eru ummerki um fallin helli, 

þarna er  "lág" á Hellishólnum. Í bókinni Manngerðir 

hellar á Íslandi segir: "Austar á hólnum, um 10 m frá 

forskálanum, er dæld sem Kúalaut nefnist og líklegt er 

að sé eftir fallinn helli. Dældin er 5 m að lengd og um 

3,50 m á breidd." 
Hellirinn var austast á Hellishólnum, allt umhverfis er 

grasivaxið tún nýtt til kúabeitar. Ekki hefur verið 

sléttað yfir Hellishól sem er móbergshryggur. Hann er 
algróinn og hvergi kemur grjót upp úr sverði. 
Dældin er 10x6 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Dældin er gróin og 0,5-1,2 m djúp. Op 

hellisins snéri að öllum líkindum til austurs. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Manngerðir hellar á Íslandi, 108. 

 

 

ÁR-023:009     heimild  túngarður 63°52.367N     20°48.896V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 sést túngarður afmarka heimatúnið til suðurs og suðvesturs. 

Ekki er ljóst hvað réði til annarra átta, mögulega var þar mýrlendi við holtsendann. Túngarðurinn er horfinn af 
yfirborði. 

Slétt, ræktuð tún eru fyrir sunnan og suðvestan bæ 001. Túnin eru nýtt til sláttar og beitar. Yfir vesturhluta 

túngarðsins eru 20. aldar byggingar. 

Engin ummerki túngarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-023:010     heimild  útihús 63°52.452N     20°49.001V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús 50-60 m norðvestan við bæ 001 og rúmum 140 

m austan við útihús 005. Útihúsið er horfið, þarna er nú tún sem hefur verið sléttað. 

Túnið er gróið og nýtt til kúabeitar. Útihúsið var á hólrima, fast vestan við blautt mýrardrag sem er norðan við 

núverandi hlöðu 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-023:011     Borgarrimar     heimild  fjárskýli 

"Borgarrimi og Langaflóð (annað en nr. 24) voru trúlega á Hellismýri en eru nú týnd örnefni," segir í 

örnefnalýsingu. Ekki tókst að staðsetja Borgarrima né eru þekktar tóftir sem gætu verið fjárborgir í Kolsholtshverfi. 

Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja minjastaðinn. 

Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi sp. og sv, 7 

 

 

Mynd 111. Kúalaut 023:008, horft til NNA. 
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ÁR-023:012     heimild  útihús 63°52.443N     20°49.172V 

Fyrir sunnan Stekkjarhól 005 en annar álíka hóll, á milli þeirra er lægð. Hóllinn er sýndur á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 en engin mannvirki þar. Að sögn Brynjólfs Jóhannssonar, heimildamanns, voru þarna 

móbergsholt sem grædd voru upp á 20. öld. Staðsetning og lag hólsins gefur til kynna að mannvist gæti leynst 

undir sverði og hann hafður hér með. Hóllinn er 185 m vestan við bæ 001, á mörkum holts og mýra. 
Grasivaxið tún, nýtt til beitar er á þessu svæði. 
Engin ummerki mannvistar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
ÁR-023:013     heimild  útihús 63°52.510N     20°49.048V 

"Suður af Kúalaut [sjá 008] eru Dimmhólar. 

Þarna er trúlega um að ræða hrunda hella," segir 

í örnefnalýsingu. Dimmhólar eru í 

norðvesturhluta heimatúnsins líkt og það er 

afmakað á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906. Dimmhólar eru 

160 m norðvestan við bæ 001 og tæpa 90 m 

suðvestan við Kolsholtshelli 016. Hér er um að 

ræða tvo hóla með grunnri lág á milli. 
Allt umhverfis hólana er slétt, gróið tún. Það er 
ekki ræktað heldur nýtt undir kúabeit. 

Náttúrulegar mishæðir eru í túninu. 
Dimmhólar eru ennþá varðveittir. Þeir eru um 

50x25 m að stærð, 1,5-2 m á hæð og snúa 

norðaustur-suðvestur. Laut liggur þvert í 

gegnum hólana og líkist hún föllnum helli á 

yfirborði. Hún er 1,5, djúp og 35x10 m að stærð. 

Dimmhólar eru vestasti huti móbergshryggsins 

sem hellir 016 og Kúalaut 008 eru á. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi,5 
 

ÁR-023:014     Öskuhaugur 63°52.519N     20°48.929V 
Í Manngerðum hellum á Íslandi segir: "Beggja vegna við hólinn eru öskuhaugar [sjá 015]. Þeir eru taldir tengjast 

hellinum því að ekki er vitað til að annað hús hafi 

nokkurn tíma verið nálægt þeim. Annar 

öskuhaugurinn er í um 20 m fjarlægð frá 

forskálanum, beint fram undan dyrunum. Hann er nú 
genginn niður túnið. Helmingur hans hefur verið 

grafinn upp og rannsakaður. […] Tvisvar hefur verið 

grafið í öskuhauginn sunnan við hellinn. Haustið 

1975 var að verki hópur undir stjórn Antons Holt ... 

Haustið 1985 var síðan gerð lausleg fornleifakönnun 

undir stjórn Guðmundar Ólafssonar 

fornleifafræðings. Í haugnum hafa fundist járn- og 

eirbrot, beinarusl og brotinn sleggjuhaus úr steini. 

Meðal þess sem fannst í haugnum 1975 var brot úr 

klébergspotti. Kléberg (tálgusteinn) finnst ekki í 

íslenskri náttúru en var flutt inn, mest frá Noregi. 

Klébergsfundir í rústum þykja merki um forna byggð 
í og í langflestum tilvikum frá því á 11. öld eða fyrr 

... Í jarðveginum ofan á haugnum var svart gjóskulag 

frá Kötlugosi sem varð einhvern tíma nálægt 1480. 

Haugurinn hefur verið uppgróinn þegar það féll." Í 

bókinni Um Manngerða hella á Suðurlandi segir að öskuhaugurinn hafi verið um 40 cm þykkur, rétt ofan við 

landnámslagið. Öskuhaugurinn er 140 m norðan við bæ 001 og rúma 20 m SSA við helli 016. 
Öskuhaugurinn er í sléttu túni, suðaustan við móbergshrygginn sem hellir 016 er í. Túnið er gróið og líklega sléttað 

að einhverju leyti. Túnið er mishæðótt og nýtt til beitar. 
Öskuhaugurinn er 3-4 m í þvermál, 0,2-0,3 m á hæð og gróinn. Hliðar hans eru aflíðandi og hann er sléttur. Í miðju 

hans er lág, líklega ummerki um uppgröft, hvergi glittir í mannvist á yfirborði og hann er ekki áberandi í 

 

Mynd 112. Dimmhólar 023:013, horft til norðvesturs. 

 

 

Mynd 113 Öskuhaugur 014, bakpokinn er í miðjunni. 
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landslaginu. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Manngerðir hellar, 108-9; Um manngerða hella á Suðurlandi, 20-21. 

 

ÁR-023:015     Öskuhaugur 63°52.532N     20°48.977V 
"Beggja vegna við hólinn eru öskuhaugar [sjá 014]. Þeir eru taldir tengjast hellinum […] Hinn öskuhaugurinn er 

skammt frá hellisopinu hinu meginn við hólinn." Öskuhaugurinn er 50 m norðvestan við öskuhaug 014 og rúmum 

180 m norðan við bæ 001. Ekki hefur verið grafið í þennan öskuhaug en hann var líklega öllu minni. 
Öskuhaugurinn er í sléttu túni, norðan í móbergshryggnum sem hellir 016 er í. Túnið er gróið og líklega sléttað að 

einhverju leyti. Túnið er mishæðótt og nýtt til beitar. 
Lítið sem ekkert sést til öskuhaugsins á yfirborði. Hann var norðarlega á Hellishólnum, í halla til norðvesturs. Þar 

sjást óljósar hólmyndanir en ekki skýr mannvist. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Manngerðir hellar, 109. 

 

ÁR-023:016     Kolsholtshellir     hellir     útihús 63°52.530N     20°48.950V 
Í grein Matthíasar Þórðarsonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags 1930-31 segir: "Í Kolholtshelli er hellir norður 

frá bænum í túninu. Hann er nú aflagður og er forskálinn svo sigin saman, að naumast verður skriðið inn; hann 

hefur verið hlaðinn saman í mæni. Hellirinn er hruninn innst og hefur verið hlaðinn þar þvergarður. Hann er 10 m. 

að lengd, 31/2 m. að breidd og 2 m. að hæð. Strompur er á miðju og heldur hann sér vel; eru í honum ártöl, 1791 

elzt, 1870, 1877 o.fl. Garði er eftir miðju gólfi. Útskot hefur verið vinstra megin, en nú er hlaðið fyrir það og heldur 

sú hleðsla sér. Smugur 2 eða strompar eru að auki, 
luktar að kalla nú. Hellirinn er alveg aflagaður sökum 

vatnsuppgangs og er tjörn á gólfinu, og það allt mjög 

blautt umhverfis garðinn." Í Manngerðum hellum á 

Íslandi segir ennfremur: "Bærinn Kolholtshellir 

stendur undir Kolsholti vestanverðu. Manngerður 

hellir er í túninu norður af bæ. Hann hefur verið þar 

áður en jörðin varð sjálfstætt býli og heitir bærinn 

eftir honum. Kolholtshellir er byggður út úr 

Kolsholti. ... Öskuhaugar sitt hvorum megin hellisins 

[014 og 015] hafa þótt benda til búsetu þar ... Þegar 

Matthías Þórðarson kannaði hellinn var hann 
hrörlegur og blautur ... Að sögn Jóhanns 

Guðmundssonar bónda var hann tekinn upp 1934 eða 

1936 og hafður undir fé til fjárskipta, árið 1952, en 

kartöflur eftir það. Nú hefur hann ekki verið notaður 

um nokkurra ára skeið. Forskálinn er hruninn að 

nokkru leyti, bæði þak og hægri veggur, en vinstri 

veggurinn, sem er steinsteyptur, stendur enn. ... Suður af hellismunnanum er dæld. Gerður var könnunarskurður 

um dældina. Þá kom í ljós að hellirinn hefur upphaflega náð lengra til suðurs en sá hluti hefur fallið niður fyrir 

langa löngu. Við uppgröftinn þar fundust leifar af húsdýraáburði. Smásjárskoðun á hárum, sem voru þar í, leiddi í 

ljós að þau voru af kúm. Kötlulagið frá um 1480 lá ofan á hellistóftinni. Gjóskan sýnir að hellirinn og haugurinn 

eru eldri en frá 1480. Hárin og örnefnið Kúalaut benda til að í hólnum hafi verið hellisfjós. Rétt innan við 

forskálann […] er lítill brunnur í gólfinu. Vatn úr brunni þessum er ókræsilegt." Litlu er við þessar lýsingar að 
bæta. Hellirinn er tæpum 180 m norðan við bæ 001 og 15 m suðvestan við Kúalaut 008. Forskálinn er hruninn og 

þakið fallið að hluta. Ekki er hægt að fara inn í hellinn nema skríðandi. Þó sést glitta í steypta vegginn, stromparnir 

sjást og inni í honum er alls kyns rusl og brak sem safnað hefur verið þangað í gegnum árin. 
Hellirinn er austan í Hellishól og sést opið þegar ekið er að bænum. Forskálinn er hruninn en tóftir hans sást enn. 

Hellishóll er í grónu túni. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Árbók 1930-31, 42; Manngerðir hellar, 108-9. 

 

ÁR-023:017     tóft     hesthús 63°52.428N     20°49.006V 
Tóft er 50 m vestan við bæ 001 og um 10 m SSV við núverandi fjós. Tóftin er full af rusli en vel varðveitt. Þetta 

er hesthús að sögn Brynjólfs Jóhannssonar, heimildamanns. Ekki er víst að hesthúsið teljist til fornleifa sökum 

aldurs en fær að njóta vafans og haft hér með. 
Tóftin er á óræktuðum túnbletti, fast vestan við malaplan. Rabarbari er ræktaður suðvestan við tóftina en girðing 

er til vesturs. 
Tóftin er 8x5 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Það er opið til suðurs en þar er hurð sem sett var þar af 

 

Mynd 114. Kolsholtshellir 023:016, horft til norðvesturs. 
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börnum að öllum líkindum. Hestarnir snéru rössunum saman inni í tóftinni, jötur sjást við báða gaflana. Þær sáust 

ekki vegna mikil gróðurs og drasl sem þarna er. Veggirnir eru 0,4-0,7 m á hæð, algrónir er hér og þar glittir í 1-2 

umför grjóthleðslu. Inni í tóftinni er steypt gólf, líklega tengt fjárbaði sem þar en það sást ekki vegna braks. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

ÁR-023:018     lind     vatnsból 63°52.480N     20°48.901V 
Að sögn Brynjólfs Jóhannssonar, heimildamanns, var vatn 

tekið úr lind tæpum 90 m norðaustan við bæ 001 og tæpum 

50 m sunnan við huldufólksbyggð 019. Vatninu var veitt 

inn í bæinn. Lindin þornaði upp eftir jarðskjálfta árið 2013 

en árið 2014 byrjaði vatn að seytla úr henni aftur. 
Lindin er ofarlega í brekku sem hallar til suðurs niður holt. 

Allt umhverfis er gróið tún nýtt til beitar. 
Lindin er afgirt og sést sem blautt moldarflag og rennur 

lækjarspræna til suðurs frá því. Grjót sést víða í flaginu og 
við upptökin. Hér var annað hvort brunnhús eða hlaðinn 

brunnur. Ekki sér til röra á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

 

 

 

ÁR-023:019     heimild  huldufólksbústaður 63°52.502N     20°48.874V 

Í bókinni Landið, fólkið og þjóðtrúin segir: "Ýmis boð og bönn hvíldu á Hellsihólnum í Kolsholtshelli og áttu 

ábúendur að virða þau. Ekki mátti stíga fæti upp á 

hólinn eftir að fór að skyggja og ekki máttu börn leika 
sér á honum. Þau ummæli fylgdu hólnum að hey hrekti 

þar aldrei og var því trúað að þurrkur kæmi fljótlega 

eftir að hann væri sleginn. […] Við heyskap á 

Hellishólnum átti húsfreyja að fara í betri fötin og 

aðeins mátti þar hreyfa hey eða slá að frumkvæði bónda. 

Talið var að í hólnum byggi Helliskona og átti hún til 

að vitja heimafólks í draumi. […] Gyða Oddsdóttir, 

húsfreyja í Kolsholtshelli stendur hér á klöppunum í 

heimatúni þar sem talin er huldufólksbyggð. 

Heimamenn hafa oft sé bláklæddri konu bregða fyrir á 

þessum stað og telja sumir þar vera Helliskonuna úr 
Hellishól." Klappirnar eru 140 m norðan við bæ 001 og 

tæpum 80 m austan við Kolsholtshelli 016. 
Slétt, ræktað tún. Í því eru hólhryggir og landið lækkar 

til suðausturs. Klappirnar eru norðan í lágum hólhrygg, 

        

Mynd 115. Hesthús 023:017, horft til vesturs. 

 

 

Mynd 116. Lind 023:018, horft til norðausturs. 

 

 

Mynd 117. Klettar 023:019, horft til austurs. 
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þeim hæsta fyrir utan Hellishól. 
Klappirnar eru lágar og í raun um staka steina að ræða sem koma uppúr sverði. Þeir láta ekki mikið yfir sér en 

óræktað svæði er umhverfis þá. Hellishóll er hryggurinn sem hellir 016 og Kúalaut 008 eru í. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-023:020     náma     mógrafir 63°52.158N     20°50.166V 
"Fyrir landaskiptin voru skákar á þessu svæði tilheyrandi ýmsum jarðapörtum torfunnar. Hellisskák var vestust, 

þá Saurbæjarskák nær bæjum [sjá 004]. Norðar að Kúalæk voru skákir Kolsholtsbæja, austurbæjar vestar, 

vesturbæjar austar [sjá 002].  Torfskákir munu hafa verið enn austar og norðar [sjá 006]. Reiðingsdælur voru 

austast í torflandinu, næst Helliskeldu [sjá 021:021].  Þar mátti einungis skera reiðing, en ekki heytorf," segir í 

örnefnalýsingu. Svæðið sem um ræðir er suðvestan við Kolsholtshelli og afmarkast af Austurálmu til norðurs, 

Vorsabæjarlæk til vesturs og vélgröfnum skuði á merkjum Kolsholtshellis og Kolsholts til suðurs. Pyttalækur 

rennur í þeim skurði. Ekki er vitað hvar nákvæmlega hver skák var en suðurhluti þessa lands er sundurskorinn af 

mógröfum. Hellisskák og Saurbæjarskák eru líklega á því svæði sem þessar mógrafir sem og mógrafir 004 eru. 

Mógrafirnar eru um 1,1 km vestan við bæ 001, við landamerki Sviðugarða ÁR-116. 
Gróinn, stórþýfður mói. Víða eru blautir pyttir og mýrartjarnir. Svæðið er framræst og flatt. Ummerki 

Flóaáveitunnar setja sterkan svip á umhverfið. 
Mógrafirnar eru á svæði sem er 155x90 m að stærð og snýr austur-vestur. Það afmarkast af Kúalæk (markaskurður) 

til vesturs, lækjardragi að austan og sunnan. Til norðurs er garður, mögulega tilheyrandi Flóaáveitunni en ástand 

hans er ekki eins. Líklega er þetta eldri garður.  Mógrafirnar eru ennþá mjög greinilegar og blautar. Þær eru 

fjölmargar og ekki hægt að áætla fjölda þeirra, þær skipta tugum. Áttahorf þeirra er margvíslegt. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kolsholtshverfi, 4. 
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ÁR-024     Önundarholt 

 

 

1686, 23 hdr. 80 al., Skálholtsstólsjörð. 1686, bændaeign. The old Icelandic land registers, 106. 1708, jaðardýrleiki 

óviss, Skálholtsstólsjörð. 1847, 34 1/3 hdr., bændaeign. 
Jarðarinnar er getið í Landnámu: "Önundur bíldr, er fyrr var getit, nam land fyrir austan Hróarslæk ok bjó í 

Önundarholti; frá honum er mart stórmenni komit, semm fyrr er ritat." ÍF I, 374. Hennar er einnig getið í 

Flóamannasögu, ÍS XII, 12. 
1708: "Aunundarholltz hjáleiga hefur í eyði legið í næstu 40 ár eður lengur, en bygð í fyrstu fyrir hjer um undir 60 
árum. Ekki vita nálægir með hverjum kostum þetta hrakkot bygðist, nje hvað fóðrast kunni, því hvað sem það 

brúkaði lítið eður mikið lagði heimabóndinn af, og brúkar það síðan heimajörðin. Ekki er hjer byggjandi, nema til 

rýrðar og skaða heimajörðinni." JÁM II, 157-8. 1981: "Breiðholt ... nýbýli byggt 1967-1970 í Önundarholtslandi." 

SB II, 68. 
1708: "Fóðrast kann viii kýr, iiii úngneyti, xl ær, xx lömb, v hestar. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga næg. 

Reiðingsrista sæmileg. Móskurður til eldiviðar hefur verið, en brúkast ei. Engjatak á jörðin í takmörkuðu plátsi í 

Súluholtsland, sem kallast almennilega Önundarholtshólmi, vide Súluholt supra. Beit selur ábúandi Vatnsholts 

mönnum fyrir xx álna f´ður árlega. Skóg til kolgjörðar í almenníngi ut supra. 
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ÁR-024:001     Önundarholt     bæjarhóll     bústaður 63°53.777N     20°49.486V 
Bærinn er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, nánast í miðju heimatúninu. Öll 

ummerki bæjarhóls eru horfin af yfirborði en nýtt 
íbúðarhús var byggt 1954, um 60 m suðaustan við 

bæjarhólinn. Bæjarhóllinn er raskaður vegna bygginga að 

stórum hluta. Í suðurhluta bæjarhólsins var reist skemma, á 

grunni eldri og minni skemmu, árið 2001 og hlaða var 

byggð í suðvesturhluta hólsins á 20. öld. Árið 2001 var 

komið niður á mannvistarlög. Bærinn er merktur á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, 

nánast í miðju heimatúninu. Öll ummerki bæjarhólsins eru 

horfin af yfirborði en nýtt íbúðarhús var byggt 1954, um 60 

m suðaustan við bæjarhólinn. Bæjarhóllinn er raskaður 

vegna bygginga að stórum hluta. Í suðurhluta bæjarhólsins 
var reist skemma árið 2001, á grunni eldri og minni 

skemmu.  Hlaða var einnig byggð í suðvesturhluta hólsins, 

líklega um miðja 20. öld. Árið 2001 var komið niður á 

mannvistarlög þegar grunnur skemmunnar var tekinn. Þar 

voru torfhleðslur og veggjabrot að sögn Brynjólfs 

Jóhannssonar, heimildamanns. Guðmundur Ólafsson og Kristinn Magnússon fóru á vettvang til að skoða þetta og 

í skýrslu þeirra segir: "Á norðurhelmingi vesturhliðar grunnsins reyndust vera leifar af allmiklum torfhleðslum. 

Þar hefur einhvern tíma staðið bygging sem nú er að mestu horfin. Að öðru leyti virtust mannvistarlögin helst vera 

öskuhaugur og blönduð mold. Í norðurhluta grunnsins voru mannvistarlögin að þynnast út." Stafnar bæjarins snéru 

til suðurs og víðsýnt var til allra átta þaðan.  

Grasivaxið, slétt tún er norðan við bæjarhólinn, núverandi íbúðarhús og malarplan til austurs og óræktað tún til 
vesturs. Á norðurhluta bæjarhólsins er slétt malaplan, nýtt sem geymslupláss fyrir vélar og rúllur. 
Bæjarhóllinn er horfinn af yfirborði. Árið 2001 voru miklar framvæmdir á suðurhluta bæjarhólsins og m.a. byggð 

ný skemma og gerður lagnaskurður. Við þær framkvæmdir var m.a. komið niður á kirkjugarð 002 og veggi undir 

skemmunni til norðurs og vesturs. Eldri, minni skemma, líklega frá 20. öld, var þar sem yngri skemman var reist. 

Fyrir norðan skemmuna og hlöðuna var um 2 m háum jarðvegshól rutt úr á sama tíma og má telja líklegt að það 

hafi verið hluti af bæjarhólnum. Á austurhlið hlöðunnar sést ennþá móta fyrir gafli eldri skemmu sem tilheyrði 

eldri bæjarhúsum. Þegar yngri hlaðan var byggð var sú eldri rifin. Ekki er ólíklegt að mannvist sé enn undir sverði 

í Önundarholti. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

ÁR-024:002     kirkjugarður     legstaður 63°53.757N     20°49.441V 
Þegar skurður var grafinn milli íbúðarhúss og fjóss í Önundarholti árið 2001 komu upp mannabein í þeim enda 

sem var nær íbúðarhúsinu. Guðmundur Ólafsson og 

Kristinn Magnússon athuguðu skurðinn á vettvangi og 

greindu þrjár grafir í sniði hans. Í skýrslu þeirra segir: 

"Með tilliti til afstöðu jaðarlaga má þó ætla að grafirnar séu 

líklegast frá 13.-17. öld. [ …] Grafreiturinn er vafalaust úr 

kristni þó að engar heimildir hafi fundist um kirkju eða 

bænhús í Önundarholti. Ólíklegt verður að teljast að þarna 
hafi staðið kirkja mjög lengi án þess að hennar sé neins 

staðar getið. Öðru máli gegnir um bænhús sem ekki nutu 

tíundar." Kirkjugarðurinn var um 60 m suðaustan við bæ 

001 og tæpa 15 m vestan við núverandi íbúðarhús. Þar er 

flatt malarplan, neðan við náttúrulega brún sem hallar til 

suðurs. 
Bakgarður íbúðarhússins í Önundarholti liggur fast vestan 

við grafirnar en engin ummerki þeirra sjást á yfirborði. 

Líklegt er að fleiri grafir séu undir sverði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Beinafundur í Önundarholti, 9. 
 

ÁR-024:003     Önundarleiði     heimild  legstaður 

Í sóknunum eru "Fiögur Fornmanna Leidi, nl: Kols á Kolsholte [021:010], Önundar Bilds, á Önundarholti, Hróars 

a Hröars-holte [028:003] og Arnar á Vælugerde [036:002], sem Landn: Part: 4d ummgètur," segir í skýrslu Illuga 

 

Mynd 118. Bæjarhóll 024:001, horft til suðurs. 

 

 

Mynd 119. Kirkjugarður 024:002, horft til austurs. 
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Hannessonar frá 1820. Önundarleiði er friðlýst. Í friðlýsingarskrá segir: "Önundarholt. Önundarleiði, svo nefnt og 

svipaðar þúfur umhverfis, á móabrún við mýri fyrir norðaustan túnið." Sigurður Vigfússon segir um leiðið í Árbók 

hins íslenska fornleifafélags frá 1882: "Dysin er þar í móunum fyrir austan túnið; hún er mjög einkennileg, og hefi 

eg hvergi séð þannig. Mannvirki þetta er sporöskjumyndað, ávalt að ofan, sem lítill bali, og svo hringr alt í kring. 

Fyrir innan hringinn var þá lægra enn fyrir utan, alt var þetta mjög reglulegt mannvirki. Þetta er fyrir innan hringinn 

14 fet á lengd, enn 7 fet á breidd; þar eru og fleiri þess konar nokkuð lík. Eg hugði rannsaka þetta, enn þegar til 

kom, fékk eg með engu móti að hreyfa við þessu, hversu sem eg reyndi að gera ljóst, að af slíku gæti þó á engan 

hátt nein hætta verið búin, enn þetta kom fyrir ekkert, var eg því að hverfa frá þessu." Brynjólfur Jónsson  kom 

einnig í Önundarholt og skrifar um leiðið í Árbók hins íslenska fornleifafélags árið 1905: "Ekkert getur Landáma 
um það, hvar Önundur bíldur var heygður. En leiði hans er sýnt á móaholti milli bæjarins og Orustudals [027] ... 

Sigurður Vigfússon hefir lýst þessu mannvirki ... Hann getur þess og, að þar séu fleiri mannvirki samskonar. Og 

er það satt, þau eru víst 10 ...Við grófum í 2 þeirra og var þar ekkert að finna, enda mjög grunnt ofan að óhreyfðri 

mold. Eg hefi áður séð svipuð mannvirki og þetta, og eru þau alstaðar kölluð leiði. ... Grunar mig að flest eða öll 

slík leiði séu aðeins upphækkanir til að setja á móhrauka eða heylanir...". Í skýrslu Guðmundar Ólafssonar og 

Kristins Magnússonar vegna beinafundar í Önundarholti (sjá 002, 027) árið 2001 segir ennfremur: "Búið er að 

slétta yfir Önundarleiði og telur Vilhjálmur [Guðmundsson] að það hafi verið gert fyrir löngu, þegar túnið var 

sléttað. Ekki er því vitað nákvæmlega hvar þessar minjar væru." "Önundarleiði er austan á Smalaholti, rétt fyrir 

innan túngarðinn," segir í örnefnalýsingu Jóns Brynjúlfssonar. Ekki er vitað með vissu hvar Önundarleiði var 

nákvæmlega en það var á holtinu milli bæjar 001 og Breiðholts, nýbýlis sem byggt var eftir 1960. rétt norðan við 

túngarð 014, uppi á holtinu. 
Engin ummerki Önundarleiðis sjást á yfirborði. 
Heimildir:FF, 193; ÁG, 63; Árbók 1882, 55; Árbók 1905, 23; Beinafundur í Önundarholti, 11; Ö-Önundarholt 

JB, 1 

 

ÁR-024:004     Borgartóftir     þúst     fjárskýli 63°53.923N     20°48.032V 
"Þar dálítið suðvestar við gamla Ásaveginn [ÁR-611:002] eru Borgartóftir, nú venjulega kallað Borgarhóll," segir 

í örnefnalýsingu. Borgarhóll er 1,2 km austan við bæ 001 og rúma 720 m norðaustan við Irpuholt 015. Um 70 m 
vestan við þústina er Villingaholtsvegur 305, malbikaður þjóðvegur. 
Flatt, óræktað tún nýtt til hrossabeitar. Svæðið er stórþýft og algróið. Hér og þar eru blautir pyttir. 
Borgarhóll er 23x19 m að stærð, 1 m á hæð og snýr austur-vestur. Girðingarstaur er austast á hólnum. Hóllinn er 

algróinn, hliðar hans brattar og þýfðar. Að ofan er hóllinn flatur og greina má ummerki um útflatta tóft. Þar sjást 

L-laga veggjabrot sem eru útspörkuð eftir hross. Veggirnir afmarka svæði sem er 10x7 m að stærð, 0,2 m á hæð 

og 1 m á breidd. Veggirnir eru mikið raskaðir og tóftin horfin til suðurs, þar er slétt svæði. Líklega var op til 

norðausturs. Hóllinn er uppsöfnuð mannvistarlög að mestu, víða sést glitta í hleðslugrjót í honum. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 2. 

 

ÁR-024:005     Önundarholtslaug     heimild  sundlaug 63°53.621N     20°49.105V 

"Laugarholtin eru sunnan og austan við Laugarnar. Þarna við þessar laugar var byggð sundlaug úr torfi og grjóti 

af Umf. Samhygð og Umf. Vöku. Þar var haldið sundnámskeið, og þar lærðu þó nokkrir að synda. Við nefndum 

     

Mynd 120. Borgarhólar 024:004, horft til austurs. 
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þetta Önundarholtslaug.  Hiti í uppsprettu er þarna nálægt 36-38°  C," segir í örnefnalýsingu. Önundarholtslaug 

er 420 m suðaustan við bæ 001 og 430 m vestan við Irpuholt 015. Sundlaugin var gerð á fyrrihluta 20. aldar. 

Gróinn, þýfður mói. Svæðið er mýrlent og framræst. Vírgirðing liggur þvert yfir vesturenda laugarinnar. 

Sundlaugin er 3-4 m á breidd og liggur í sveig. Fyrst eru 5 m sem liggja austur-vestur og síðan eru tæpir 10 m sem 

liggja norður-suður.  Hún er grunn, 0,2 m djúp og ekki ísköld. Til norðausturs er grjóthrúga, mögulega úr 

sundlauginni. Sundlaugin er fallin saman og erfitt að geta sér til um nákvæma stærð hennar. Ekki er víst að um 

rétta staðsetningu sé að ræða, skrásetjari fékk afar misvísandi upplýsingar um sundlaugina og hvar hún væri 

staðsett. 

Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 3. 

 

ÁR-024:006     Þvottalaug     heimild  þvottalaug 63°53.674N     20°49.191V 

Í átt frá Önundarholtslaug [sjá 004] að Önundarholti er Laugarhóll.  Skammt frá þessum hól er volg laug, 

Þvottalaug, hitinn svipaður og í hinum laugunum.  Einu sinni gekk ég hjá þessari laug.  Þá lá þar myndarlega 

smíðað klapp á flötum steini og beið eftir, að komið yrði með sokka eða annan fatnað til að klappa úr óhreinindin. 

En þetta var nú fyrir fimmtíu árum," segir í örnefnalýsingu. Þvottalaug er rúma 300 m suðaustan við bæ 001 og 

120 m norðvestan við sundlaug 005. 

Á þessu svæði er lítill, grasivaxin hóll. Skammt suðaustan hans er rakur mýrarpollur, mögulega Laugarnar. 

Engin ummerki þvottastaðarins sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 3. 

 

ÁR-024:007     Gamli-Nátthaginn     heimild  nátthagi 63°53.796N     20°49.665V 

"Vestan við eða í suðvestur frá bænum, utan við gamla 

túnið, á hólbarði í Gamla-Nátthaganum, eru Kotin [sjá 

008]," segir í örnefnalýsingu. Gamli-Nátthagi er líklega 

vesturhluti Bæjarholtsins, þar sem nú er afgirt beitarhólf 

fyrir hross. Nátthaginn er 170 m VNV við bæ 001 og 

mögulega tilheyrði eitthvað af tóftum 007 honum. 

Túngarður 014 afmarkaði nátthagann líklega til austurs en 

nánari heimildir þarf til þess að staðfesta það og hvort að 
fleiri garðlög voru þar. 
Svæðið er stórþýft og gróið. Þar er óræktað tún nýtt til 

hrossabeitar og mýrlent neðan við holtið. Mýrin er fremur 

blaut og þar eru stór moldarflög víða vegna ágangs hrossa. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 3. 

 

 

 

ÁR-024:008     Kotin     tóftir     býli 63°53.739N     20°49.671V 
"Vestan við eða í suðvestur frá bænum, utan við gamla túnið, á hólbarði í Gamla-Nátthaganum [sjá 007], eru Kotin, 

eyðibýli; á þennan hátt ritað af B.J. [Brynjúlfur Jónsson] Mýrin þar suður af heitir Kotamýri," segir í 

örnefnalýsingu. Kotin eru á suðvesturbrún Bæjarholtsins, rúma 160 m vestan við bæ 001. Tóftirnar eru rétt utan 

gamla heimatúnsins líkt og það er afmarkað á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Ekki er vitað 

hvort þetta er býli eða útihús, merking Brynjúlfs má allt eins lesa sem ekki býli, hann notar skammstöfunina eb. 

 

Mynd 121. Gamli-Nátthagi 024:007, horft til vesturs. 
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einnig í þeim tilgangi. Hér er líklega um nokkur útihús að ræða. 
Stórþýfður mói á náttúrulegu holti. Neðan við holtið er rök mýri. Svæðið er gróið en moldarflög eru víða vegna 

ágangs hrossa. 

Tvær tóftir og tvær þústir eru á svæði sem er 140x20 m að stærð og snýr austur-vestur. Lýsingin hefst til austurs, 

á tóft A. Hún er 10x6 m að stærð, einföld og snýr NNA-SSV. Veggirnir eru 0,3-0,5 m á hæð, 2 m á breidd og 

grónir. Tóftin er torfhlaðin og útflött. Op var til suðurs. Tóftin er sunnarlega á Bæjarholtinu, þar sem land tekur að 

lækka. Þúst C er 50 m VNV við tóft A. Hún er 6x3 m að stærð og snýr austur-vestur. Þústin er 0,2-0,4 m á hæð, 

slétt, grasivaxin og sker sig úr þýfðum móanum. Greinilegt er að hér leynist mannvist undir sverði. Tóft B er 25 
m vestan við þúst C. Tóftin er 10x9 m að stærð, snýr austur-vestur og skiptist í tvö hólf. Tóftin er torfhlaðin og er 

á lágu hólbarði að suðurbrún holtsins. Lýsingin hefst norðar, í hólfi 1. Það er 8x1,5 m að innanmáli og snýr austur-

vestur. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð, 2-3 m á breidd og algrónir. Þeir eru mun grænni en nánasta umhverfi. Hólfið 

er opið til vesturs. Hólf 2 er sunnar. Það er 6x1,5 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á 

hæð og grasivaxnir. Þeir eru hæstir í miðju, á milli hólfanna. Op er á miðjum vesturvegg. Öll tóftin er sigin og 

undir miklum ágangi hrossa. Þúst D er 50 m norðvestan við tóft B. Hún er 9x4 m að stærð, 0,3-1 m á hæð og snýr 

norðvestur-suðaustur. Hún er hæst í miðjunni og brött til norðurs. Þústin er mun grænni en nánasta umhverfi og 

greinilegt að mannvist er undir sverði. 
Hættumat: stórhætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 3. 

 
ÁR-024:009     Gilbotnar     heimild  mógrafir 63°53.797N     20°49.057V 

"Gilbotnar. Gætu verið þarna, þar sem Túnlækurinn byrjar.  Ég ræddi um þetta örnefni við Sigurð Guðmundsson 

í Súluholti, og kom okkur saman um, að einungis gæti verið um tvo staði að ræða.  Þann, er ég gat um áður, en 

þó líklegri staður austur undir Laugarholtum.  Þar er mikið svæði, sem stunginn hefur verið mór úr.  Þetta eru 

ekki stokkagrafir.  Er því trúlegt, að þarna hafi í eina tíð verið gilmyndun, sem mórinn hefur verið tekinn út frá 

(gilbotnar)," segir í örnefnalýsingu. Gilbotnar eru 350 m austan við bæ 001 og tæpum 330 m norðaustan við tóft 

036. Þarna á túnlækurinn upptök, rétt utan gamla heimatúnsins. 

Upptök túnlækjarins sjást enn, ekki ummerki um mótekju. Fyrir sunnan og suðaustan heimatúnið er framræst, rakt 

mýrlendi. 

Engin ummerki mótekju sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 3. 
 

ÁR-024:010     Elditorfhólar     heimild  mógrafir         63°53.835N     20°50.420V 

"Norðan við Jarðföllin (þau eru að minnsta kosti tvö) við endann á holtinu er hóll eða hólar, sem heita Elditorfhólar 

[ …] Örnefnið Elditorfhólar: Þarna hefur verið þurrkað í eldinn. (Ísl. orðabók, bls. 112: elditorf h, mór, svörður; 

bls. 113: eltimór k, móleðja, sem er hrærð saman og þurrkuð til brennslu.)," segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað 

með vissu hvar minjastaðurinn var né sjást skýr ummerki mótekju á þessu svæði. Þetta er við vesturmörk 
jarðarinnar, þar sem land Önundarholts og Súluholts ÁR-025 koma saman, tæpum 800 m VNV við bæ 001. 

Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 4. 

  

  

Mynd 122. Tóft 024:008a, horft til NNA og tóft 008b, horft til austurs. 
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ÁR-024:011     varða 63°54.103N     20°50.234V 
"Líti maður til norðvesturs af Skyggni, sér maður 

lítinn dal með sléttri, allstórri valllendisflöt inni í 
dalbotninum.  Það undrar mig alltaf, að þetta, 

dalurinn og flötin, skuli enga nafngift hafa.  En þarna 

vestur af er mjór holtsrani, en vestast á honum er 

hlaðin varða sú, er nefnd er í landamerkjabréfi vegna 

beitar. Varðan er talin í útsuður frá Önundarholts-

Stekkjartúni [012]," segir í örnefnalýsingu. Varðan er 

rúma 880 m norðvestan við bæ 001 og tæpa 220 m 

suðvestan við beitarhús 013. 
Þýfður, mjór ás, vaxin móagróðri og mosa. Fyrir 

norðan, vestan og sunnan hann er framræst mýrlendi. 

Ásinn er lágreistur, 1-2,5 m á hæð. 
Varðan er á vesturenda ássins og er hrunin. Allt 

umhverfis hana er moldarflag. Varðan er 1x0,5 m að 

grunnmáli og grjóthlaðin. Hún er 0,2 m á hæð og 

einungis neðsta umfarið er eftir en ekkert grjóthrun 

sést hjá henni. Líklega var grjót borðið úr henni. 
Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 5-6. 

 

ÁR-024:012     Önundarholts-Stekkjartún    tóft     stekkur 63°54.104N     20°49.946V 
"Varðan [sjá 011] er talin í útsuður frá Önundarholts-Stekkjartúni. Stekkjarbrotin munu því vera þarna í dalnum, 

þó að ég muni ekki eftir þeim," segir í örnefnalýsingu. Stekkurinn er rúma 730 m norðvestan við bæ 001 og tæpa 

180 m suðaustan við beitarhús 013. Stekkurinn er vestarlega á valllendi, undir brekku sem hallar til norðurs, niður 

náttúrulegt holt. Þarna er vik inn í holtið og landið hækkar til austurs. Stekkurinn er í suðurhlíðum "dalsins" sem 

talað er um í örnefnaskrá. 

Dalurinn er ekki annað en grunn lág, 1-2 m djúp og mýrlend til vesturs. Þegar austar dregur þornar mýrin og landið 

hækkar. Allt þetta svæði er gróið, þar eru mosi og gras ríkjandi. Svæðið er nýtt undir sauðfjárbeit. 
Stekkurinn er óljós og tóftin sigin. Tóftin er í aflíðandi halla til SSV, náttúrulegir paldrar í brekkunni og mýrlendi 

hafa aflagað tóftina af einhverju leyti.  Tóftin er 20x10 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og skiptist í fjögur 

hólf. Líklega var stekkurinn endurnýttur eftir að hann féll úr notkun. Lögunin bendir til þess. Lýsingin hefst í hólfi 
1, það er sunnarlega í tóftinni og best varðveitti hlutinn. Það er 7x4 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. 

Veggirnir 2-3 m á breidd, 0,3 m á hæð og algrónir. Þeir eru þýfðir og horfnir á kafla. Ekkert op sést á yfirborði. 

Hólf 2 er norðaustan við hólf 1. Það er 5x2 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,3 m á hæð, 2 m 

á breidd og sem fyrr algrónir. Ekkert op sést á yfirborði. Hólf 3 er norðaustan við hólf 2. Það er óljóst og einungis 

tvö veggjarbrot bera því vitni. Það var 8x4 m að innanmáli og mögulega opið til austurs. Hólf 4 er sunnan við hólf 

1. Þar er einnig óljóst og þýfðir bakkar sýna legu þess. 
Hættumat: engin hætta 

 

Mynd 123. Varða 024:011, horft til norðurs. 

 

       

Mynd 124. Stekkur 024:012, horft til norðvesturs. 
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Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 6. 

 

ÁR-024:013     Önundarholts-ærhúsin     tóftir     beitarhús 63°54.194N     20°50.037V 
"Stekkjarbrotin [sjá 012] munu því vera þarna í dalnum, þó að ég muni 
ekki eftir þeim.  En austast á þessum tanga stóðu Önundarholts-ærhúsin 

(beitarhús).  Þetta voru tvö hús, sem tóku 50-60 ær hvort með hlöðnum 

veggjum úr hnausum, yfirgerð timbur, járnvarið (tvö ris, veggur hlaðinn í 

miðju).  Á sperrur að innan var strengdur sléttur vír og á hann lagt stoppið, 

sem var þurrkað torf líkt heytorfi.  Svona góður frágangur var óvíða hér 

fyrir 1930. Allstór hlaða fyrir gafli beggja húsa," segir í örnefnalýsingu. 

Beitarhúsin eru rúmum 920 m norðvestan við bæ 001 og rúma 230 m 

norðaustan við vörðu 011. Þarna eru tvær tóftir, sú stærri er lýst hér ofar 

en sú minni er stakstætt og mun minni. Vegslóði liggur að tóftunum og var 

fær dráttarvélum. Ekki er vitað hvenær húsin voru byggð en það var líklega 

eftir 1900. 
Tóftirnar eru nyrst á holti. Þær eru á lágum hólrima, rétt áður en holtið 

lækkar til norðvesturs í mýri. Gróinn, þýfður mói er þarna og hann nýttur 

til sauðfjárbeitar. 
Tóftirnar eru á svæði sem er 34x25 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Tóft A er stærri og sú sem lýst er hér ofar. Hún er 24x18 m að 

stærð, snýr ASA-VNV og skiptist í þrjú hólf. Hólf 1 er nyrst. Það er 15x6 

m að innanmáli og snýr VNV-ASA. Það er opið til vesturs og grjóthlaðinn 

garði eftir miðjunni. Veggirnir eru úr torfi og grjóti, 0,3-0,4 m á hæð og 2 

m á breidd. Það sést glitta í 1-2 umför í veggjunum en þeir eru grónir. Hólf 

2 er sunnan við hólf 1 og er eins að gerð og lögun. Hólf 3 er ASA við hólf 

1-2. Það er niðurgrafin hlaða. Veggirnir eru 1,8-2 m á hæð og gólfið 1 m 

dýpra en í hinum hólfunum. Þar sjást 5-10 umför grjóthleðslu. Tóftin er grafinn inn í holtið til austurs. Tóft B er 7 
m sunnar. Hún er 11x8 m að stærð, einföld og snýr VNV-ASA. Veggirnir eru 0,3 m á hæð, 2-2,5 m á breidd og 

algrónir. Tóftin er opin til suðvesturs en ekki sést jata né garðar þar inni. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 6. 

 

ÁR-024:014     garðlag     túngarður 63°53.797N     20°49.296V 
"Önundarleiði [002] er austan á Smalholti, rétt fyrir innan túngarðinn," segir í örnefnaskrá Jóns Brynjólfssonar. 

Túngarður umhverfis gamla heimatúnið er sýndur á bæjarteikningu danska landmælingamanna frá 1906. Þá 

afmarkaði hann túnið til norðurs og vesturs en ekki er ljóst hvað réði afmörkuninni til annarra átta, líklega mýrlendi. 
Hluti A er í sléttum ræktuðum túnum meðan hluti B er innan beitarhólfs fyrir hross. 
Vesturhluti túngarðsins og norðausturhlutinn eru ennþá varðveitt. Túnið var um 400x300 m að stærð og snéri 

austur-vestur. Bærinn er í miðju túninu ofarlega. Túngarður A er austar. Hann er 120 m að lengd, 2 m að breidd 

og 0,7-1 m á hæð. Túngarðurinn liggur austur-vestur en aðrir hlutar eru horfnir vegna túnasléttunar. Ekkert rof er 

 

    

Mynd 125. Tóft 024:013A, horft til NNA og tóft 013B horft til SSV. 
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í garðinum. Túngarður B afmarkar vesturhlið heimatúnsins. Hann er 

135 m að lengd, 1,5-2 m á breidd og 0,3-0,5 m á hæð. Hann liggur 

norður-suður en vírgirðing er fast austan hans. Túngarðurinn er illa 

farinn vegna ágangs hrossa. Hann er gróinn en víða eru rof í honum, 

moldarflög beggja vegna og vatn rennur þar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Önundarholt, JB, 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÁR-024:015     Irpuholt     bæjarstæði     bústaður 63°53.544N     20°48.620V 
"Norður af því [Lambafelli] Laugarholtin, þar með talið Yrpholt, 

því áður en bær var byggður á því, hét holtið Laugarholt. 

Yrpuholt mun hafa verið í byggð kringum 100 ár," segir í 

örnefnaskrá. Í Sunnlenskum byggðum II segir: " Irpuholt, eða 
Yrpuholt eins og það er skrifað innan sveitar, stóð á lágu holti 

austan Önundarholts þar sem nú er stóðhestagirðing sveitarinnar. 

[…] Páll Eggert Ólafsson fastsetti ritháttinn Irpuholt í 

Fasteignabók 1932. - Landið er nú í eigu Villingaholtshrepps." Í 

örnefnalýsingu Súluholtshverfis segir ennfremur: " ...  

Irpuholtshólmur.  Var það lélegasti hluti hólmsins, en látinn 

fylgja Irpuholti, sem byggt var úr Önundarholti um miðja 19. öld. 

Irpuholt var 1/4 hluti jarðarinnar.  Þegar hreppurinn keypti 

Irpuholt eftir 1930, fékk Jón Vigfússon í Önundarholti leyfi til 

að slá Irpuholtshólm,". Irpuholt er 850 m suðaustan við bæ 001, 

Orustudalur 027 er á milli holtanna sem bærinn og Irpuholt eru 
á, þar eru einnig mýrar. Ekki er um eiginlegan bæjarhól að ræða 

í Irpuholti en bæjarhúsin ásamt útihúsum eru ennþá varðveitt. 

Bærinn stóð sunnan til á náttúrlegu holti og stafnar snéru til 

suðurs. Sunnan við bæinn eru lágir klettar í holtsbrúninni. Í 

Irpuholti er nú skógrækt en ekki föst ábúð. Um 50 m norðan við 

bæjarstæðið er lítill sumarbústaður/skemma. 
Irpuholt er á afmörkuðu holti, inn á milli mýra. Bærinn er 

sunnarlega á því miðju. Þar er gróinn mói nýttur til skógræktar 

sem og mýrarnar sem eru framræstar. 
Bæjarstæðið er 170x55 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. 

Þar eru fjórar tóftir og er hverri þeirra gefin bókstafur til 

aðgreiningar í lýsingu þessari. Til suðvesturs er tóft A sem er 
útihús. Hún er 8x4 m að stærð, einföld og snýr norðvestur-

suðaustur. Veggirnir eru 0,2-0,4 m á hæð og hærri að innan en 

utan. Tóftin er gróin og einungis sést glitta í grjót til suðurs, við 

opið sem er þar. Hún er líklega grjóthlaðin en gróið yfir 

hleðslurnar. Ekki sér til jötu eða garða. Tóft B er tæpum 30 m 

norðaustar og er bæjartóftin. Tóftin er 50x25 m að stærð, snýr 

norðaustur-suðvestur og skiptist í 10 hólf. Tóftin er óskýr vegna 

mikils gróðurs. Lýsingin hefst til austurs, í hólfi 1. Það er 14x14 

m að innanmáli og var mögulega kál- eða heygarður. Veggirnir eru 0,3-0,5 m á hæð, 3 m breiðir og hæstir að 

innan. Að innan er hólfið slétt og líklega var ekki þak hér yfir. Það er opið til norðausturs og suðurs. Hólf 2 er 

 

Mynd 126. Túngarður 024:014, horft til 
norðurs. 
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vestan við hólf 1. Það er 8x8 m að 

innanmáli og ekkert op sést þar inn. 

Það mótar fyrir lág í vegg til suðausturs 

en það er óskýrt vegna gróðurs hvort að 

þarna var op. Veggirnir eru 0,5 m á 

hæð, 3 m á breidd og algrónir. Hólfið 

er slétt að innan og niðurgrafið um 0,2 

m. Þetta var líklega hlaða. Hólf 3 er 

sunnan við hólf 2. Þarna var burst í 
bæjarröndinni. Hólfið er 5x2 m að 

innanmáli og snýr NNV-SSA. Það er 

op til suðurs, fram á bæjarhlaðið. 

Veggirnir eru 0,5-0,6 m á hæð og þar 

má greina 5-6 umför af grjóthleðslu. 

Hólf 4 er vestan við hólf 3. Hólfið er 

4x2 m að innanmáli og snýr NNV-

SSA. Ekkert op sést á hólfinu en 

líklega var það til austurs, úr hólfi 3. 

Veggirnir eru 0,3 m á hæð og algrónir 

sinu sem gerir þá jafnframt 
ógreinilega. Hólf 5 er vestan við hólf 4. 

Það má sjá 2-3 umför grjóthleðslu á milli hólfanna. Það er 4x2 m að innanmáli, snýr NNV-SSA og opið til suðurs. 

Veggirnir eru 0,2 m á hæð og grónir. Þarna var burst. Hólf 6 er norðan við hólf 5. Það er 6x4 m að innanmáli og 

snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,4 m á hæð og algrónir. Það var grjót i þeim, það finnst þegar gengið er yfir 

svæðið. Op er á miðjum suðurvegg og þarna var burst á bænum. Annað op var til norðausturs, yfir í hólf 7. Það er 

óskýrt, sést sem ílöng lág á milli tveggja annarra hólfa. Mögulega var þetta gangur. Það er 6x2 m að innanmáli og 

snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,5 m á hæð og algrónir. Hólf 8 er vestan við hólf 7. Það er 5x2 m að innanmáli 

og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,5 m á hæð og þar má sjá 1-2 umför grjóthleðslu. Hólfið er opið til vesturs. 

Hólf 9 er norðan við hólf 8. Það er 5x4 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,4-0,5 m á hæð og 

hér og þar glittir í grjót í gengum gras. Það er opið til austurs. Hólf 10 er vestast í bæjarhúsunum. Þetta var líklega 

kálgarður. Hann er 18x16 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,4 m á hæð, 3 m á breidd 
og grónir. Í norðausturhorni er hola, um 1 m djúp. Tilgangur hennar er óljós. Op er til vesturs og mögulega annað 

til suðurs. Þúst C er 19 m ANA við tóft B. Hún er 7x4 m að stærð, snýr NNA-SSV og er 0,3 m á hæð. Hún er 

algróin og hvergi sér glitta í skýrar hleðslur. Grjót sést til suðausturs, í gegnum grasið. Þetta var útihús sé tekið 

mið af lagi og staðsetningunni. Tóft D er tæpum 40 m norðaustan við þúst C. Hún er 10x10 m að stærð, einföld 

og nánast útflött. Tóftin er grafin inn í holtið VNV og þar eru veggirnir einna best varðveittir. Þeir eru 0,2-0,3 m á 

hæð, algrónir og þar sést glitta í 3-4 umför af grjóthleðslu. Tóftin er opin til suðurs. Milli tóftar B og tóftar D er 

ruddur vegslóði. Hann fær hér númerið E. Hér er líklega um hluta af leið 611:020 að ræða eða traðir voru að 

bænum frá þeim vegi að bænum. Til suðurs sést hlaðinn kantur undir veginum Hann er 0,5 m á hæð og þar sést 

eitt umfar af grjóti. Líklega hefur alltaf verið komið á þessum stað að bænum, núverandi vegur er skammt norðar. 
Hættumat: hætta 
Heimildir:Ö-Önundarholt, JB, 1; SB II, 66; Ö-Súluholtshverfi, 9. 

 
ÁR-024:016     Önundarholtshjáleiga     heimild  býli 

"Aunundarholltz hjáleiga hefur í eyði legið næstu 40 ár eður lengur, en bygð í fyrstu hjer um undir 60 árum. Ekki 

vita nálæguir með hverjum kostum þetta hrakkot bygðist, nje hvað fóðrast kunni, því hvað sem það brúkaði lítið 

eður mikið lagði heimabóndinn af, og brúkar það síðan heimajörðin. Ekkii er hjer byggjandi, nema til rýrðar og 

skaða heimajörðinni," segir í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Ekki er vitað hvar býlið var staðsett. 

Líklega var það nærri bæ 001 en ekki er mikilla búsetuminja að vænta, býlið var notað í um 20 ár. Frekari heimildir 

þarf til þess að staðsetja minjastaðinn. 

Heimildir:JÁM II, 156 

 

ÁR-024:017     heimild  kálgarður 63°53.768N     20°49.503V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæ 001. Traðir 020 
lágu þvert í gegnum kálgarðinn. Hann er horfinn, þarna eru núna útihús frá 20. öld og malarborið plan. 
Mikið jarðrask hefur orðið á þessum stað. Þarna eru nokkrar byggingar. 
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

 

Mynd 127. Irpuholt 024:015, horft til NNV. 
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ÁR-024:018     gata     leið 63°53.889N     20°49.825V 
Leið sést liggja til vesturs frá malarnámu norðan við bæ 001. 

Leiðin lá til VNV frá Ásavegi 611:002 en lá líklega á sama 

stað og leið 026, þ.e. frá bæ 001. Sá hluti er horfin í slett tún 
og malarnámu. 
Leiðin sést vel í grónu, þýfðu holti. Svæðið er nýtt til 

sauðfjárbeitar. 
Leiðin sést á 200 m löngum kafla. Hún liggur til vesturs frá 

malarnámunni og endar við framræsta mýri. Hún er 0,3-0,4 m 

á breidd og 0,2 m á dýpt. Það er einungis ein gróin rás sem 

sést enn. Ekki er ljóst hvert leiðin lá, mögulega var þetta 

engjavegur. 
Hættumat: engin hætta 

 

 

 
 

ÁR-024:019     heimild  traðir 63°53.818N     20°49.459V 

Traðir eru merktar að bæ 001 úr norðri á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906.  Þær lágu til 

norðurs, fast austan við bæjarhúsin og eru nú horfnar. Ekki er vitað hvort að traðirnar voru upphlaðnar eða ekki. 

Þar sem að traðirnar lágu er nú slétt, grasivaxið tún nýtt til beitar. Víða eru lágir hólar í túninu en engin lág sem 

ber tröðunum vitni 

Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 
ÁR-024:020     heimild  traðir 63°53.763N     20°49.483V 

Traðir eru merktar á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, að bæ 001 úr suðri. Þær lágu þvert í 

gegnum kálgarð 017 og sameinuðust eflaust leið 611:022. Traðirnar eru horfnar. Yfir nyrsta hluta þeirra eru 20. 

aldar byggingar en síðan slétt tún. 

Gera má ráð fyrir að hlaðnir veggir hafi verið meðfram tröðunum. Þær lágu í gegnum kálgarð og varð að verja 

hann fyrir ágangi búfjár. 

Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-024:021     heimild  útihús 63°53.780N     20°49.442V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var úthús um 50 m ANA við bæ 001. Það er horfið en var 
í suðausturhorni grasivaxin túns þar sem víða má sjá hólrima án þess að hægt sé að greina tóftir. 
Túnið er slétt og nýtt til beitar. Túnið er mishæðótt en líklega eru klappir þar undir. 
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-024:022     heimild  útihús 63°53.799N     20°49.435V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús um 50 m norðaustan við bæ 001. Fyrir 

norðaustan bæ 001 er grasivaxið tún, malarvegur er utan þess til þriggja átta. Víða eru hólrimar án þess að hægt sé 

að greina tóft á yfirborði. 
Túnið er nýtt til beitar. Mikið af mishæðum er í túninu þrátt fyrir að það hafi verið sléttað. 
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-024:023     heimild  útihús 63°53.773N     20°49.519V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 30-50 m VNV við bæ 001. Þar sem 

útihúsið var eru nú mörk gróins túns og malaplans áfast núverandi hesthúsi/fjósi. 

Túnið var eflaust ræktað en er nú eingöngu nýtt til hrossabeitar. Það er afgirt til allra átta. Planið er m.a. nýtt undir 

heyrúllur og búvélar. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Mynd 128. Leið 024:018, horft til vesturs. 
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Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-024:024     heimild  útihús 63°53.790N     20°49.193V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 240 m austan við bæ 001 og 30 m 

vestan við útihús 025. Túngarður 014a er 10 m norðan við áætlaða staðsetningu útihússins. 

Slétt, grasivaxið tún. Hér eru hólbörð í túninu og útihúsið líklega á einu slíku. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-024:025     heimild  útihús 63°53.790N     20°49.163V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús um 270 m  austan við bæ 001 og um 30 m 

austan við útihús 024. Túngarður 014a er 10 m norðan við áætlaða staðsetningu útihússins. Útihúsið var austast í 

túninu, líklega við mörk mýrlendis. 
Slétt, grasivaxið tún. Hér eru hólbörð í túninu og útihúsið líklega á einu slíku. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-024:026     gata     leið 63°54.055N     20°49.946V 
"… en aðrar minjar gætu verið þar í hættu, t.d. vörður sem lágu að beitarhúsum." segir í skýrslunni Beinafundur í 

Önundarholti eftir Guðmund Ólafsson og Kristinn Magnússon. Hér er átt við beitahús 013, önnur slík eru ekki á 

jörðinni. Vörðurnar fundust ekki sumarið 2014 en þær voru á holtinu norðan við bæ 001. Þar, á vesturhluta holtsins, 

er stór malarnáma og við þá framkvæmd hvarf hluti leiðarinnar. Leiðin sést fyrst á yfirborði norðan við námuna. 
Holtið er gróið, þar er mosi og gras ábeandi. Svæðið er stórþýft. 

Leiðin lá til norðurs frá bæ 001, eftir vesturbrún holtsins. Hún lá þvert yfir Ásaveg 611:002 og að stekk 012. Leiðin 

klofnar rétt áður en komið er að stekknum og er þeim gefin bókstafur til aðgreiningar í lýsingu þessari. Leið A lá 

að stekk 012. Hún sést á rúmlega 400 m löngum kafla uppi á holtinu. Leiðin er greinileg, 0,5 m á breidd og 0,2-

0,3 m djúp. Það er einungis ein rás sem sést á leiðinni.  Leið B liggur til norðvesturs, frá leið A, yfir Stekkjardal 

og áfram að beitarhúsum 013. Ástand hennar er svipað og leiðar A. Við leið B, norðan við Stekkjadal, er vörðubrot, 

mögulega ein af þeim vörðum sem lýst er hér ofar. Varðan er 0,5x0,5m að grunnflatarmáli og 0,3 m á hæð. Hún 

er torfhlaðin og algróin. Varðan líkist fuglaþúfu en líklega eru ummerki um hinar vörðurnar óljós eða horfin uppi 

á holtinu. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Beinafundur í Önundarholti, 5 

 

ÁR-024:027     Orrustudalur     sögustaður 63°53.826N     20°49.065V 
"Orrustudalur.  Hann er í austur-landnorður frá Önundarholti.  Ég tel, að þetta örnefni spanni yfir landsvæðið 

ofan frá gamla Ásavegi [611:002] milli Smal(a)holts og Skag(a)áss; þá Borgarrimar [004] og Irpuholt [sjá 015] á 

suðausturkant og allar götur að gamla Önundarholtstúni að vestan ... Örnefnið Orrustudalur mun vera til orðið 

vegna orrustu, sem þar fór fram milli Önundar bílds og Gunnars í Gunnarsholti, Rangárvöllum (sjá Landnámu).  

Þar féll Önundur bíldur og er heygður í suðausturkanti Önundarholts [sjá 002]" segir í örnefnalýsingu. Í Íslenskum 

   

Mynd 129. Vörðubrot 024:026C, horft til norðvesturs og leið 026B, horft til suðurs. 
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sögustöðum segir um Orrustudal: "Hér var háð samkvæmt Flóamannasögu (11-12) orrusta milli Hrafns frá 

Kampholti og Atla frá Traðarholti vegan skógarhöggs Atla í Víðisskógi". Í neðanmálsgrein segir enn fremur: 

"Landnáma segir frá tveimur orrustum í Orrustudal. Þar börðust Hrafn Þorviðarson og Atli Hásteinsson ... Einnig 

börðust þar Gunnar Baugason og Önundur bíldur." Ekki er um eiginlegan dal að ræða. Þetta er mýrlent svæði milli 

holta. Þarna eru nú grasivaxin tún og framræstar mýrar. Svæðið sem um ræðir er stórt en ekki er neinn sérstakur 

staður tengdur bardögunum, 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Önundarholt, ÁM, 1; KK I, 131. 

 

ÁR-024:028     þúst 63°53.524N     20°49.077V 
Tæpum 580 m suðaustan við bæ 001 og rúmum 420 m 

vestan við Irpuholt 015 er hóll. Hans er ekki getið í 

örnefnaskrá svo vitað sé en afar líklegt er að mannvist 

leynist hér undir sverði. Svona hólar eru ekki á þessu 

svæði nema að einhver mannvist leynist þar undir. 
Allt umhverfis hólinn er framræst mýrlendi. 

Vélgrafinn skurður er rúmum 20 m austan við hólinn. 
Hóllinn er 25x18 m a stærð og snýr norður-suður. 

Hann er norðaustarlega á rima í framræstri og kílræstri 

mýri. Hóllinn er grasivaxin og mun grænni en nánsta 

umhverfi. Hóllinn hækkar til norðurs og austurs, þar er 

hann 1-1,5 m á hæð og hliðarnar brattar. Hvergi sér til 

tófta eða mannvirkja á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

 

 

ÁR-024:029     brunnur     brunnur 63°53.758N     20°49.476V 
Í skýrslu Guðmundar Ólafssonar og Kristins Magnússonar vegna beinafundar í Önundarholti segir: " Á 

bæjarhlaðinu rétt sunnan við grunn vélaskemmunnar hafði verið skafið um 40 cm þykkt lag af yfirborði. Þar kom 

í ljós gamall hringlaga brunnur sem er hlaðinn úr torfi og grjóti. Hann er um 50 cm í þvermál. Steinarnir í hleðslunni 

eru að jafnaði um 10 cm þykkir og 10-20 cm langir. Brunnurinn breikkar neðst og er þar um 70 cm breiður. Að 
sögn Vilhjálms Guðmundssonar kom þessi brunnur líka í ljós árið 1953 þegar grafið var fyrir vatnsleiðslu." 

Brunnurinn er um 20 m vestan við kirkju 002, sunnan við útihúsin sem byggð voru 1953 og aftur 2001. Ljósmynd 

af honum er í skýrslu Guðmundar og Kristins. Brunnurinn sést ekki á yfirborði en fyllt var ofan í hann aftur árið 

2001. 
Slétt malarplan er sunnan við vélargeymsluna og skemman er klædd hvítu bárujárni. Mikið jarðrask er allt 

umhverfis brunninn en hann sloppið hingað til. 
Engin ummerki brunnsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Beinafundur í Önundarholti, 11. 

 

ÁR-024:030     Lögréttutún     heimild þingstaður 

Í örnefnaskrá Brynjúlfs Jónssonar sem gerð var í upphafi 20. aldar, kemur orðið Lögréttutún fyrir. Ekki eru 
heimildir sem geta þings í Önundarholti né minjar sem þekktar eru sem slíkar. Ekki er vitað hvar Lögréttutún var 

staðsett og nánari heimildir þarf til þess að staðsetja það. Í örnefnaskrá Brynjúlfs Jónssonar er farið skipulega yfir 

jörðina og sé tekið mið af því var Lögréttutún nærri bæ 001, líklega innan heimatúnsins. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Önundarholt BJ, 1 

 

ÁR-024:031     tóftir     fjárhús 63°53.613N     20°49.626V 
Tóft og þúst eru 320 m sunnan við bæ 001 og 220 m austan við tóftir 032. Mannvirkin eru uppi á sama holti og 

bærinn, rétt utan heimatúnsins. Staðsetning og gerð tóftarinnar bendir til þess að hér sé um fjarhús að ræða. 
Stórþýfður mói, suðvestarlega á bæjarholtinu. Mýrlent er á köflum og mikill gróður. Svæðið er nýtt til hrossabeitar. 

Tóftin er í aflíðandi halla til suðvesturs. 
Svæðið er 31x23 m að stærð og snýr norður-suður. Þúst A er sunnar. Hún er 12x5 m að stærð, 0,3 m á hæð og snýr 

norður-suður. Þústin er algróin og að utan eru hliðar hennar beinar. Að "innan" sér ekki móta fyrir beinum bökkum 

eða öðru sem gefur nánara lag hennar til kynna. Óljóst mótar fyrir opi til suðurs. Tóft B er 13 m norðvestan við 

þúst A. Hún er mikið röskuð og hallinn í landslaginu ásamt votlendi hafa þar mikið að segja. Tóftin er 9x9 m að 

 

Mynd 130. Hóll 024:028, horft til norðvesturs. 
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stærð en til vesturs og suðurs eru veggirnir nánast horfnir. Þeir veggir sem enn sjást eru 0,5  m á hæð og 2 m 

breidd. Ekkert op er sjáanlegt á yfirborði. Inni í tóftinni er mold. Milli þústar A og tóftar B er óljós, þýfður bakki 

sem bendir til frekari mannvirkja á þessum stað. 
Hættumat: hætta 
 

ÁR-024:032     tóftir     beitarhús 63°53.631N     20°49.957V 
"Guðmundur Vilhjálmsson benti 

skýrsluhöfundum á fornt rústasvæði 

sem er nokkur hundruð metrum 

vestan og neðan við bæjarhólinn. Þar 

var rústaþyrping í miklu þýfi og voru 

sumar mjög grónar og fornlegar að 

sjá." segir í skýrslu Guðmundar 

Ólafssonar og Kristins Magnússonar 

frá 2001. Tóftirnar eru rúmum 470 m 
suðvestan við bæ 001 á stakstæðu 

holti í mýri, neðan við bæjarholtið. 

Alls eru tóftirnar átta talsins á tveimur 

hólrimum. Um 30 m norðvestan við 

tóftirnar er vírgirðing. Ekki er 

útilokað að fleiri tóftir kunni að 

leynast hér, mikill gróður var á 

svæðinu þegar skrásetjari var þar á 

ferð. 
Gróinn mói. Hann er stórþýfður og 

blautur til suðurs, neðan við holtið. 
Margir paldrar liggja yfir tóftirnar sem gera þær óskýrar. Mýrin umhverfis holtið er framræst og nýtt til 

hrossabeitar. 
Minjarnar eru á svæði sem er 80x53 m að stærð og snýr ANA-VSV. Í lýsingu þessari er hverju mannvirki gefin 

bókstafur til aðgreiningar. Tóft A er suðvestast á svæðinu. Hún er sigin og nánast útflött. Hún er 11x5 m að stærð 

og snýr norðaustur-suðvestur. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð, 1-1,5 m á breidd og torfhlaðnir. Tóftin skiptist líklega 

í tvö hólf en mörkin milli þeirra eru horfin af yfirborði. Hólf 2 er suðvestar í tóftinni og þar er op til vesturs. Hleðsla 

H liggur til suðvesturs frá tóft A. Hún er L-laga og afmarkar svæði sem er 14x2 m að stærð. Hún er 0,2 m á hæð, 

0,5 m á breidd og sést einna best að "innan". Þar er mögulega niðurgröftur, upp við hleðsluna. Tóft G er 10 m 

norðaustan við tóft A.  Hún er 7x5 m að stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,2 m á hæð, 

0,5 m á breidd og líklega torfhlaðnir. Öll tóftin er stórþýfð og mosavaxin. Ekkert op sést inn í tóftina. Tóft B er 18 

m vestan við tóft G og er best varðveitt af mannvirkjunum á þessum stað. Hún er 12x8 m að stærð, snýr norðvestur-

suðaustur og skiptist í tvö hólf. Hólf 1 er vestar. Það er 9x3 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir 
eru 0,2-0,4 m á hæð, 0,7 m á breidd og grónir. Op er til norðvesturs. Hólf 2 er austar. Það er 6x1 m að innanmáli 

og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,3 m á hæð og eins að gerð og í hólfi 1. Einnig er op hér til 

    

Mynd 131. Tóft 024:031, horft til suðurs. 
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norðvesturs. Paldrar liggja þvert yfir tóftina og hún óskýr á köflum af þeim sökum. Tóft C er 20 m sunnan við tóft 

B. Hún er 7x6 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Hún er á litlum hólrima, útflött og óskýr. Veggirnir eru 

0,2 m á hæð, 0,5 m á breidd, mosavaxnir og þýfðir. Ekkert op sést á yfirborði. Tóft D er 12 m austan við tóft C. 

Hún er stórþýfð, paldrar liggja yfir hana og hún aflöguð af þessum orsökum. Tóftin sker sig einna helst úr nánasta 

umhverfi sökum gróðurfars, hún er mun grænni og grónari en holtið. Tóftin er 14x6 að stærð og snýr norður-suður. 

Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð, 0,5-0,7 m á breidd og grónir. Ekkert op sést á yfirborði. Líklega voru hér tvö hólf, 

hæð veggjanna bendir til þess. Þeir eru hærri norðan í tóftinni á afmörkuðu svæði. Þúst E er 12 m norðan við tóft 

D. Hún er 7x5 m að stærð og 0,3 m á hæð. Veggirnir eru greinilegir að utan en sjást ekki að innan, þar er jarðvegur 
yfir. Ekki mótar fyrir opi á yfirborði. Þúst F er 21 m norðan við þúst E. Hún er 6x4 m að stærð, 0,2 m á hæð og 

gróin. Hún snýr norðaustur-suðvestur og óljóst veggjabrot sést til suðurs. Gróðurfar gefur einna helst til kynna að 

hér sé mannvist undir sverði. Þústin er stórþýfð og paldrar við hana. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Beinafundur í Önundarholti, 11. 

 

ÁR-024:033     garðlag     vörslugarður 63°53.511N     20°48.564V 
Tvö garðlög eru í mýrinni fyrir sunnarn Irpuholt 

015. Hér er um vörslu- eða áveitugarða að ræða. 

Garðlögin eru sigin og sjást illa vegna gróðurs. 
Garðlögin eru í framræstu mýrlendi. Það er gróið, 

þýft og hér og þar eru rök svæði. 
Garðlögin eru á svæði sem er 310x220 m að stærð 

og snýr austur-vestur. Í lýsingu þessari er þeim 

gefin bókstafur til aðgreiningar. Garður A er norðar. 

Hann er 310 m að lengd og liggur til austurs frá 

holtinu sem Irpuholt 015 er á. Garðurinn endar við 

lækjardrag á merkjum við Kolsholt ÁR-021. Þetta 
er mögulega hluti af Lambalæk. Vélgrafinn skurður 

fer þvert í gegnum austurhluta garðsins. Garðlag B 

er 220 m að lengd og liggur norðaustur-suðvestur. Í 

suðurenda beygir það til vesturs. Það er 1 m á 

breidd, 0,3 m á hæð og algróið. Það liggur í mýrinni, 

fast neðan við holtið sem Irpuholt 015 er á. Ekki sést 

renna meðfram garðlaginu. 
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 

ÁR-024:034     þjóðsaga 63°54.065N     20°51.031V 
Í bókinni Landið, fólkið og þjótrúin segir: "Í Lútandavatni sem er miðja vegu milli Önundarholts, Súluholts og 

Hróarsholtshverfis er nykur og sagan segir að hann dvelji annað hvert ár í Hestvatni og fari um undirgöng á milli 

vantanna." Lútandavatn er nú horfið vegna framræslu. Farið var of nærri vatninu við skurðagerð og það hljóp fram. 

Áður fyrr var veiði í vatninu en nú er þarna mýri. Lútandavatn er rúmum 1,3 km norðvestan við bæ 001 og þar er 

nú mýri. Vélgrafnir skurðir eru allt umhverfis vatnið. 
Heimildir:Landið, fólkið og þjóðtrúin, 128 

 

   

Mynd 132. Tóft A, horft til norðausturs og tóft B horft til suðausturs. 

 

 

Mynd 133. Garðlag 024:033A, horft til austurs. 
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ÁR-024:035     þúst     samgöngubót 63°54.065N     20°49.624V 
Hóll með vörðubroti á er 550 m norðan við bæ 

001 og 1,3 km norðvestan við Irpuholt 015. 

Þetta er líklega svokallaður Skyggnir sem getið 
er í örnefnaskrá og var á þessum slóðum. 

Ásavegur 611:002 kemur hér eftir holtinu að 

norðaustan og lá áfram til suðvesturs, þar sem 

nú er malarnáma og yfir í land Súluholts ÁR-

025. Ruddur vegur, mögulega vagnvegur eða 

eingöngu fyrir dráttarvélar liggur hér jafnframt 

til VNV, að beitarhúsum 013.  Hann er 10 m 

frá hólnum. 
Hóllinn er í þýfðum, grónum móa. Hann er um 

100 m norðan við malarnámuna sem gerð var 

um 2000. Leiðirnar sjást vel við hólinn og 
víðsýnt þaðan líkt og nafnið ber með sér. 
Hóllinn er 10x8 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Hann er sléttur að ofan en óljós 

veggjabrot sjást til austurs og suðurs. Stór 

fuglaþúfa er á miðjum suðurvegg en ekki 

útilokað að hún sé torfhlaðin. Veggirnir eru 0,3 

m á hæð, þýfðir og grasivaxnir. Hóllinn sjálfur er 0,5 m á hæð, gróinn og þýfður. Hvergi sér glitta í grjót í honum. 

Mögulega var þetta heimarétt, varða eða fjárskýli. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-024:036     tóft     heystæði 63°53.634N     20°49.207V 
Tóft er 350 m 

suðaustan við bæ 001 

og rúma 500 m 

norðvestan við 

Irpuholt 015. Tóftin er 

á litlum hólrima í mýri 

og afmarkast af 
moldarflagi. Líklega 

er hrossum gefið 

þarna. 
Gróin, smáþýfð mýri. 

Landið er í aflíðandi 

halla til VSV. 
Tóftin er 11x8 m að 

stærð, einföld og snýr 

norður-suður. 

Veggirnir eru 0,2-0,3 

m á hæð, 0,5-1 m á 

breidd og torfhlaðnir. 
Umfang þeirra er ekki mikið, hugsanlega var hérna kofi eða þetta heystæði. Tóftin er egglaga og op er á miðri 

suðurhlið. Moldin bendir til þess að hér hafi verið þak sem ekki hrundi niður. Ekki er víst að um fornleif sé að 

ræða en staðurinn fær að njóta vafans og hafður hér með. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-024:037     heimild     legstaður  
"En þarna austan til við miðju í Orrustudal er til vinstri við veginn hringmyndaður rimi, er munnmæli herma, að 

sé dys þeirra annarra en Önundar bílds, er með honum féllu í bardaganum við Örn væli í Vælugerði.  Er ég fór 

þarna um með föður mínum eitt sinn, benti hann mér á, hvað grasið á þessum rima var miklu dekkra en annars 

staðar þarna í kring, og er þetta einkennilegt. En nú eru við komin í Önundarholtsland, og er þessi rimi í landi 

þeirrar jarðar," segir í örnefnaskránni Umferðarleiðir í Villingaholtshreppi. Skrásetjara var ekki kunnugt um 

þennan minjastað meðan á vettvangsskráningu stóð og því var hann ekki staðsettur. 

Heimildir: Ö-Umferðarleiðir í Villingaholtshreppi, 3 

  

 

Mynd 134. Þúst 024:035, horft til austurs. 

 

     

Mynd 135. Tóft 024:036, horft til vesturs. 
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ÁR-025     Súluholt 

1686, 24 hdr, bændaeign. The old Icelandic land registers, 106. 1708: Jarðardýrleiki óviss Skálholtsstólseign. 1847: 

34 1/3 hdr. Bændaeign. 
Jarðarinnar er getið í Landnámu: "Loptr son Orms Fróða[sonar] kom af Gaulum til Íslands ungr at aldri ok nam 

fyrir útan Þjórsá milli Rauðár ok Þjórsár ok upp til Skúfslækjar ok Breiðamýri ena eystri upp til Súluholts..." ÍF I, 

368. Hennar er einnig getið í Flóamannsögu, ÍS XII, 8. Þá er jarðarinnar getið í máldaga Hróarsholtskirkju frá um 

1480, DI VI, 320 og í vitnisburði um landamerki Gegnishóla og Seljatungu frá um 1560, DI XIII, 561. 
1708: "Súluholltz hjáliega, bygð fyrir manna minni í heimatúninu. [sjá ÁR-026] ... Heimahjáleiga, önnur hjáleiga 
bygð fyrir manna minni áföst við heimabæinn. Nú í eyði næstliðið ár. ... Þessa grasnautn brúkar nú heimajörðin 

og er henni áður talin. Aftur má hjer byggja ef fólk fjölgaði." JÁM II, 157. 
1708: "Fóðrast kann ix kýr, iiii úngneyti, xxx ær, xv lömb, vi hestar. Afrjett ut supra. Torfrista, stúnga og 

reiðíngrista næg, en ekki selur ábúandi reiðíng, nema ef vera kann lítið fyrir óákveðinn góðvilja. Beit á jörðin í 

Önundarholtsland (menn vita ekki hvað mikla) mót engjataki í þessarar jarðar land, vide infra Önundarholt; beitin 

brúkast átölulaust árlega. Skóg til kolagjörðar í almenníngi ut supra." JÁM II, 156. 
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ÁR-025:001     Súluholt     bæjarhóll     bústaður 63°53.307N     20°52.015V 
Bærinn er sýndur á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906. Þar er hann nánast í 
miðju gamla heimatúnsins. Þessi bæjarhús eru 

einnig til á málverki eftir Eyjólf Eyfells sem er í 

eigu núverandi ábúenda. "Fjórbýli var í 

Súluholtshverfi alla nítjándu öldina. Fækkaði 

ábúendum niður í tvo um 1930. Súluholtspartarnir 

tveir voru um helmingurinn af torfunni; 

Súluholtshjáleiga aðeins stærst, en Hákot minnst," 

segir í örnefnalýsingu Sigurðar Guðmundssonar 

frá 1979. Tvíbýlt var í Súluholti fram til 1914 og 

líklega voru bæirnir sambyggðir.  Bærinn var 

fluttur 10 m sunnar árið 1950, þá var byggt þar 
steinsteypt hús sem var rifið. Austan til í 

bæjarhólnum eru ennþá steinsteypt útihús frá 

þeim tíma. Þar er nú fjárhús og hesthús. Bærinn 

var fluttur af bæjarhólnum um 1970, fast austan 

við Háakot ÁR-027. Íbúðarhúsið er byggt 1973 og 

er tæpum 150 m norðan við bæjarhólinn. Nú er 

þríbýlt á jörðinni og þar eru a.m.k. tvö lögbýli til 

viðbótar frá 20. öld. Fleiri eru þar í byggingu. Í örnefnalýsingu Súluholts segir: "Fjós Austurbæjar og heygarður 

var hvort tveggja vestan við Vesturbæ ... Fyrsta heyhlaða í Súluholtshverfi var byggð í Austurbæjarheygarði, og 

tók hún 350 hesta (stendur sú hlaða enn [1950])". 

Bæjarhóllinn er mikið raskaður, þar hafa hús verið rifin og byggð fram eftir allri 20. öld. Bæjarhóllinn sést ennþá 
sem græn eyja milli malarvega og bílaplana. Erfitt er að greina á milli náttúrulegrar brúnar og uppsafnaðra 

mannvistarlaga vegna rasks.  

Bæjarhóllinn er 80x40 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Traðir 012 lágu þvert yfir bæjarhólinn, á milli 

bæjarhúsanna og kálgarðs 011. Bæirnir voru sambyggðir og stafnarnir snéru til suðausturs. Samkvæmt málverki 

Eyjólfs Eyfells voru fjölmörg hús á hólnum á fyrrihluta 20. aldar. Bæjarhóllinn er 0,5-1 m á hæð, umfangið er 

einna mest til norðurs. Víða sjást steypubrot og klumpar í sverði. Þar sem ekki eru byggingar á hólnum er hann 

grasivaxin en erfitt að greina nákvæmt umfang hans. Malarvegur er fast suðvestan við hólinn og hross eru rekin 

þar. Annar malarslóði er norðan við hólinn og líklega er mannvist þar undir. Stór steinn er í suðvesturhluta hólsins. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 1; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Ö-Súluholt, 2. 
 

ÁR-025:002     garðlag     túngarður 63°53.282N     
20°51.995V 
"Túnaskiptin milli austur- og vesturbæjar í Súluholti voru 

óvenjuleg.  Túnið sunnan bæjanna skiptist svo:  Vestasta totan, 

afmörkuð lágum garði suður frá miðjum kálgarði, nefndist 

Brunntún," segir í örnefnalýsingu. Þessi garður er ekki sýndur á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Túnið 

sunnan við bæinn er grasivaxið og slétt. Þar sést móta fyrir óljósri 
upphækkun og staðsetningin bendir til þess að um sama stað sé að 

ræða. 
Slétt, grasivaxið tún. Þar eru lágir hólar og það er í aflíðandi halla 

til suðvesturs að mýrlendi. 
Garðlagið er 35 m að lengd, 1 m á breidd og 0,2 m á hæð. Það er 

útflatt og búið að slétta yfir það. Það sést ekki fyrr en að því er 

komið. Garðlagið liggur til suðurs frá bæ 001 og sveigir til 

suðvesturs áður en það fjarar út. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 1. 

  

 

Mynd 136. Bæjarhóll 025:001, horft til norðausturs. 

 

 

Mynd 137. Túngarður 025:002, horft til 
suðurs. 
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ÁR-025:003     Baldvinstóft     tóft     beitarhús 63°53.767N     20°51.687V 
"Á Kirkjuholtstagli voru beitarhús frá Súluholtshjáleigu [ÁR-026].  Baldvin í Hjáleigunni lagði þau niður um 

1934. Síðan hét þar Baldvinstóft," segir í örnefnalýsingu. Tóftin er tæpum 900 m norðan við bæ 001 og rúmum 
820 m norðaustan við Súluholtshjáleigu 026:001. Hún er á mörkum tveggja vélgrafinna skurða, annar er fast austan 

hennar en hinn skammt norðar. Eystri skurðurinn er á merkjum Súluholtsjarðanna. Vírgirðing er á skurðbakkanum. 

Leið 611:026 lá þar áður.  

Kirkjuholtstagl liggur til norðurs frá Súluholtinu sjálfu. Tóftin var nyrst á því, nærri mýrarjaðri. Þar er gróinn, 

þýfður mói nýttur til hrossabeitar. 
Tóftin er 7x6 m að stærð, snýr norður-suður og skiptist í tvö hólf. Veggirnir eru hlaðnir úr torfi og grjóti, víða 

glittir í 1 umfar hraungrýtis. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð og signir. Öll tóftin er illa varðveitt. Ekki sést op á 

yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 20. 
 

ÁR-025:004     Brunntún     heimild  brunnur 63°53.262N     20°52.063V 

"Túnaskiptin milli austur- og vesturbæjar í Súluholti voru óvenjuleg.  Túnið sunnan bæjanna skiptist svo:  

Vestasta totan, afmörkuð lágum garði [002] suður frá miðjum kálgarði [011], nefndist Brunntún, það var frá 

vesturbæ," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Brunnur er enn í Brunntúni.  

Vatnsból Súluholts a.m.k. alla ævi föður míns.  Ekki yfirbyggður fyrr en 1932." Brunnurinn er um 90 m suðvestur 

af bænum 001 og um 260 m suðvestan Norðurhjálegu ÁR-027:001. Það er steinsteypt bygging yfir brunninum 

neðst í brekku. 
Bygging stendur neðst (vestan) í lítilli hlíð, framan (austan) við sléttuð tún. 
Brunnurinn sést ekki á yfirborði. Þar er nú (2015) steinsteypt bygging með torfklæðningu. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 1; Ö-Súluholt, sp. og svör, 3. 
 

ÁR-025:005     Balahús     tóft     fjárhús 63°53.286N     20°51.842V 
" ... Balahúshólnum.  Þar stendur enn [1979] fjárhúskofi úr torfi, sem kallast Balahús.  Það fjárhús tilheyrði 

austurbænum," segir í örnefnalýsingu. Balahús eru sýnd á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og 

voru innan heimatúnsins líkt og það er afmarkað þar. Tóftin er 150 m austan við bæ 001, uppi á klettabrún. 

Vírgirðing er 10 m norðan við tóftina. Að sögn Helga Sigurðssonar, heimildamanns, var þetta reykkofi undir það 
síðasta. 
Tóftin er á klettahól sem er 0,5-1,5 m á hæð. Hóllinn er sunnarlega á Súluholtinu. Þar eru nú ræktuð tún nýtt til 

beitar. 
Tóftin er 8x8 m að stærð, einföld og er opin til vesturs. Hún er suðvestarlega á stakstæðum klettahól. Veggirnir 

eru 0,4-0,5 m á hæð og hlaðnir úr torfi og grjóti. Það má sjá 1-2 umför grjóthleðslu í þeim. Víða er komið rof í þá, 

aðallega vegna ágangs hrossa. Dyrnar eru á miðri suðurhlið og standa kampar þeirra enn. Inni í henni er rusl og af 

þeim sökum var ekki hægt að sjá hvort að jötur eða garði voru þar inni. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 1; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

        

Mynd 138. Baldvinstóft 025:003, horft til suðurs. 
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ÁR-025:006     tóft     fjárhús 63°53.324N     20°51.738V 
Tóft er um 230 m austan við bæ 001, rétt austan við túngarð 014. Tóftin er mögulega hluti af fjárhúsum 016 en 

ekki eru skýr tengsl á milli þeirra á yfirborði. 
Gróið tún í halla til suðausturs, niður frá stakstæðum klettahól sunnarlega á Súluholti. Þarna eru víða hólar og 

klettar í túninu. Túnið er nýtt til beitar. 

Tóftin er 8x8 m að stærð, einföld og algróin. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð og hvergi glittir í grjót í þeim. Tóftin 

er skeifulaga og opin til SSA. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 1. 

 

ÁR-025:007     Lambhúshólar     tóft     lambhús 63°53.268N     20°51.966V 
"Þá voru vestan til í Austurbæjartúni hólar tveir [sjá 008], annar þó í mýrarjaðrinum. Nefndust þeir Lambhúshólar.  

Þar stóðu líka lambakofar fram á þessa öld," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar 
segir: "Lambakofar á Lambhúshólunum, rifnir og sléttaðir út kringum 1914." Lambhúsið var 80-90 m suðvestan 

við bæ 001 og 35 m vestan við lambhús 007. Ennþá sér móta fyrir undirstöðum veggjanna og útlínum lambhússins. 
Slétt, grasivaxið tún. Það er nýtt til beitar. Túnið er mishæðótt, í halla til suðvesturs niður Súluholt. 
Tóftin er 10x10 m að stærð, einföld og er í aflíðandi halla til suðvesturs. Veggirnir eru 2-3 m  á breidd, signir og 

0,2 m á hæð. Ekki sér móta fyrir opi á yfirborði eða öðru sem gefur nánara lag tóftarinnar til kynna. Lambhúsið 

sést á málverki Eyjólfs Eyfells. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 1; Ö-Súluholt, sp. og svör, 3. 

 

       

Mynd 139. Balahús 025:005, horft til suðurs. 

 

        

Mynd 140. Tóft 025:006, horft til NNV. 
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ÁR-025:008     heimild  lambhús 63°53.266N     20°51.923V 

"Þá voru vestan til í Austurbæjartúni hólar tveir [sjá 007], annar þó í mýrarjaðrinum. Nefndust þeir Lambhúshólar.  

Þar stóðu líka lambakofar fram á þessa öld ... Hóllinn á brún klettanna [sjá 009] og neðri Lambhúshóllinn voru 

lækkaðir verulega með jarðýtu laust fyrir 1950," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar 

segir: "Lambakofar á Lambhúshólunum, rifnir og sléttaðir út kringum 1914." Lambhúsið er sýnt á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906, rúmum 100 m sunnan við bæ 001. 

Óljóst mótar fyrir grónum hól í túninu, nærri syðri brún holtsins. Lambhúsið var þar og sést á málverki eftir Eyjólf 

Eyfells. 

Engin ummerki lambhússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 1-2; Ö-Súluholt, sp. og svör, 3; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 

ÁR-025:009     heimild  fjárhús 63°53.244N     20°51.930V 

"Uppi á klettabrúninni sá  í mínu minni  ummerki fjárhúskofa.  Pabbi mundi eftir því húsi.  Dyr þess voru svo 

nærri brún klettanna, að kindurnar höfðu þar aðeins um faðmsbreiða leið að kofadyrunum.  Það gat orðið afar 

slæmt í hálku að koma þeim í hús. Hóllinn á brún klettanna og neðri Lambhúshóllinn [sjá 008] voru lækkaðir 

verulega með jarðýtu laust fyrir 1950," segir í örnefnalýsingu. Samkvæmt bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 var útihús um 140 m suðvestan við bæ 001. Hér er um sama stað að ræða en fjárhúsið 

er horfið. Vírgirðing liggur fast sunnan við áætlaða staðsetningu útihússins. 
Mikið jarðrask hefur átt sér stað á þessu svæði en hóllinn sést ennþá. Hann er grasivaxinn, 0,3 m á hæð og sléttur. 

Víða sést glitta í grjót á honum. 
Engin ummerki fjárhússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 1-2; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

ÁR-025:010     áletrun   63°53.243N     20°51.831V 
"Stórir, stakir klettar eru undir þessum umræddu klettum.  

Þegar Eyjólfur Eyfells [1886-1979]  listmálari  var ungur, hjó 

hann upphafsstafi sína í annan klettinn, E.J. Hann var Jónsson.  
Í seinni tíð hefur kletturinn verið kallaður Eyjólfsklettur, vegna 

stafanna," segir í örnefnalýsingu. Eyjólfsklettur er tæpum 140 

m suðaustan við bæ 001 og 80 m sunnan við fjárhús 005. 

Kletturinn er stakstæður undir lágum hömrum, sunnarlega á 

Súluholtinu. Kletturinn er um 1,4 m á hæð og stafirnir eru 

ofarlega á honum. Hver stafur er um 10-15 cm á hæð. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 2. 

 

ÁR-025:011     heimild  kálgarður 63°53.299N     

    

Mynd 141. Útihús 025:007, horft til suðvesturs. 

 

 

Mynd 142. Áletrun 024:010. 
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20°51.994V 
"Túnaskiptin milli austur- og vesturbæjar í Súluholti voru óvenjuleg.  Túnið sunnan bæjanna skiptist svo:  

Vestasta totan, afmörkuð lágum garði [002] suður frá miðjum kálgarði, nefndist Brunntún, það var frá vesturbæ," 

segir í örnefnalýsingu. I örnefnalýsingu Súluholts segir ennfremur: "Kálgarð átti svo hvor framan við sinn bæ." 

Stakstæðu kálgarður er sýndur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna  frá 1906, fast sunnan við bæ 001. Í 

norðausturhorni hans, fast sunnan við traðir 012 er hús. Kálgarðurinn var í aflíðandi brekku til suðurs, niður af 

bæjarhólnum. 
Öll ummerki kálgarðsins eru komin í slétt tún. Þar sést hólbunga sem er í aflíðandi halla til suðurs. Svæðið hefur 

verið sléttað og er nýtt til beitar. Nyrst í kálgarðinum er hestagerði. 
Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 1; Ö-Súluholt, 2; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-025:012     heimild  traðir 63°53.302N     20°52.016V 

"Þá tók við Vesturbæjartún.  Var það að norðanverðu afmarkað með tröðum heiman frá bæ; stefndu þær 

norðaustur, lágu upp á Stöðul utan túns.  Voru hlaðnir veggir beggja megin," segir í örnefnalýsingu. "Norðan 

eystri traðanna, sem nú eru norðar en áður, tók við túnskák frá austurbænum," segir í örnefnalýsingu. Samkvæmt 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 stefndu traðirnar norðaustur-suðvestur yfir tún Súluholts, 

milli bæjarhúsa 001 og kálgarðs 011. 
Nú (2015) eru fjárhús þar sem bæjarhúsin stóðu og liggja þau að hluta yfir tröðunum. Að öðrum hluta hefur verið 
lagður vegur þar sem traðirnar voru sitthvoru megin við fjárhúsin. 
Þar sem traðirnar lágu næst Stöðli 013 má sjá garðlag undir girðingu sunnan við og meðfram malarvegi á um 50 

m kafla. Það er 0,3 m breidd og 0,2 m hátt.  Hugsanlega eru þetta leifar veggja við traðirnar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 3 ; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-025:013     Stöðull     heimild  kvíar 63°53.368N     20°51.835V 

"Þá tók við Vesturbæjartún. Var það að norðanverðu afmarkað með tröðum [012] heiman frá bæ; stefndu þær 

norðaustur, lágu upp á Stöðul utan túns" segir í örnefnalýsingu.  Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: 

"Stöðulholt nefnt svo vegna nálægðar við Stöðulinn.  Kýr mjólkaðar á Stöðli að sumrinu fram um 1940." 

Stöðullinn var um 180 m norðaustur af bæ 001 og um 140 m ASA af Norðurhjálegu ÁR-027:001. Nú (2015) eru 
á Stöðlinum steinsteypt hesthús. 
Stöðullinn er svæði í beitartúni, milli Stöðulholts og traða 012. 
Engin ummerki um kvíar sjást á yfirborði en umhverfis steinsteypt hesthúsið eru sléttuð tún. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 3; Ö-Súluholt, sp. og svör, 3. 

 

ÁR-025:014     garðlag     túngarður 63°53.316N     20°51.781V 
"Niður frá klettunum var svo garðbrot suður í mýrina 

[…[ Þá tók við Vesturbæjartún […] Hár túngarður 

var að austan, lá beint suður um Fjárhúshól [015] og 

suður í mýrina," segir í örnefnalýsingu. Túngarður er 

sýndur afmarka heimatún Súluholts á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906. Túngarðurinn 

afmarkaði allar hliðar túnsins nema til suðurs, þar 

voru það klettar og mýrar. Heimatún Súluholts, 

Súluholtshjáleigu ÁR-026 og Hákots ÁR-027 voru 

samliggjandi og túngarðurinn umhverfis þau öll. 

Hluti af austurhlið túngarðsins sést ennþá. "Kringum 

Fornufjós [031], og allt heim til bæjar í Súluholti, var 
önnur túnskák frá austurbænum.  Vestan hennar var 

efnismikill, hlykkjóttur túngarður á mörkum 

Súluholtshjáleigutúns," segir í örnefnalýsingu. 
Slétt, grasivaxið tún nýtt til beitar. Víða sjást hólar og 

lágir í túninu. Til norðurs er túngarðurinn horfinn 

undir malarveg. 
Túngarðurinn er 3 m á breidd og 0,3-0,5 m á hæð. 

Búið er að slétta yfir hann og stór hluti hans er 

horfinn. Til austurs er hægt að rekja hann til suðurs frá malarvegi að skurði fyrir neðan holtið. Hann er tæplega 

210 m að lengd og liggur norðaustur-suðvestur. Hann myndar hrygg í túninu og náttúrulegir klettar hafa verið hluti 

 

Mynd 143. Túngarður 025:014, horft til suðurs. 
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af honum. Til suðurs er hann lítið annað en þýfður moldarhryggur í framræstri mýri. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 1, 3; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

ÁR-025:015     Fjárhúshóll     tóft     fjárhús 63°53.309N     20°51.777V 
"Hár túngarður [014] var að austan, lá beint suður um Fjárhúshól og suður í mýrina.  Uppi á Fjárhúshól var 

kofatóft í mínu minni.  Sú tóft var sléttuð út 1933," segir í örnefnalýsingu. Fjárhúsin á Fjárhúshól eru sýnd á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, á hól í suðausturhorni heimatúnsins, tæpum 200 m suðaustan 

við bæ 001. Túngarður 014 er fimm metrum austar en var ekki sambyggður fjárhúsunum. 
Slétt, grasivaxið tún með náttúrulegum hólum og hæðum. Túnið er nýtt til beitar. 
Fjárhúsin voru rifin en tóftin sést enn. Hún er 9x6 m að stærð, einföld og snýr ASA-VNV. Veggirnir eru 0,2-0,3 

m á hæð og algrónir. Op er í norðvesturhorni en ekki sér til hólfaskiptingar. Tóftin er úrflött og sést illa í grasinu. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 3. 

 

ÁR-025:016     tóft     fjárhús 63°53.310N     20°51.752V 
"Uppi á Fjárhúshól var kofatóft [015] í mínu minni.  

Sú tóft var sléttuð út 1933.  Þetta fjárhús var flutt 

austur fyrir hólinn, þegar pabbi [Guðmundur 

Helgason, í Súluholti 1921-1963] var ungur, og 

standa þar enn hús," segir í örnefnalýsingu. Fjárhúsin 

eru 210 m austan við bæ 001, rétt austan við túngarð 
014 og var utan heimatúnsins. Að sögn Helga 

Sigurðssonar, heimildamanns, var þarna braggi og 

sambyggt hús. Þessi fjárhús eru of ung til að teljast 

fornleifar en höfð hér með vegna nálægðar við aðrar 

minjar. 
Gróið tún í halla til suðausturs, niður Súluholtið. Víða 

eru klettar undir sverði. 
Ummerki fjárhúsanna sjást enn. Grunnur braggans er 

16x6 m að stærð og snýr NNV-SSA. Hann sést sem 

dæld í túninu en steypa er í honum til norðurs. Dældin 

er 0,3-0,4 m djúp. Fjárhúsin voru líklega opin til 

suðurs.  Meðfram dældinni eru litlar grjóthrúgur. 
Fyrir austan grunninn er "flatt" svæði og beinn bakki. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 3. 

 

ÁR-025:017     heimild  leið 63°53.309N     20°52.034V 

Leið er merkt inn á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 milli Súluholts 001 og Vesturhjálegu ÁR-

026:001. Leiðin lá til norðvesturs upp á holtið frá bænum 001. 

Nú (2015) er leiðin á bæjarhlaði Súluholts, undir malarplani. 

        

Mynd 144. Tóft 025:015, horft til norðvesturs. 

 

 

Mynd 145. Fjárhús 025:016, horft til suðurs. 
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Líklegt er að vegur, sem liggur framhjá fjósi 031 sé ofan á þessari leið að hluta en annars er hún horfin í sléttuð 

tún. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-025:018     heimild  rétt 63°53.367N     20°51.911V 

"Norðan eystri traðanna [012], sem nú eru norðar en áður, tók við túnskák frá austurbænum.  Náði hún á móts við 

suðurenda fjárréttarinnar," segir í örnefnalýsingu. Réttin er sýnd á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 

1906. Hún var austast í heimatúninu og túngarður 014 afmarkaði hana í þá átt. Veggir hennar voru hlaðnir til 
annarra átta. Hún er höfð hér stök líkt og önnur mannvirki innan heimatúnsins. Helgi Sigurðsson, heimildamaður, 

man eftir réttinni en þá var hún ekki sambyggð túngarðinum. 
Slétt, grasivaxið tún. 
Engin ummerki réttarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 3; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-025:019     Nátthagi     heimild  nátthagi 63°53.351N     20°51.931V 

"Nátthagi hét kargablettur vestan við réttina [018]," segir í örnefnalýsingu. Í örnefnalýsingu Súluholts segir 

ennfremur: "Nátthagi kallast túnið þaðan [frá Hákotshóli] í landsuður, þar voru hafðar kvíaær um nætur." Ekki er 

vitað hvort að nátthaginn var afmarkaður með hlöðnum veggjum eða ekki. Hann fær að njóta vafans og talin hér 
til fornleifa. Nátthaginn var rúmum 100 m ANA við bæ 001, innan heimatúnsins. 

Slétt, grasivaxið tún. 

Engin ummerki nátthagans sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 3; Ö-Súluholt, 3. 

 

ÁR-025:020     frásögn     náma 63°53.428N     20°52.180V 

Að sögn Helga Sigurðssonar, heimildamanns, var grjótnáma rúmum 250 m norðvestan við bæ 001, fast sunnan 

við núverandi malarveg að bænum. Náman var notuð í um 100 ár og m.a. var efni sótt í hana þegar Bæjarvegurinn 

var lagður. Búið er að fylla upp í námuna. 

Slétt, grasivaxið tún, uppi á háholtinu. Það er nýtt til beitar. 
Engin ummerki námunnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

ÁR-025:021     heimild  óþekkt 

"Vestan vegarins heim að Súluholti var stórþýfður mói.  Nefndist syðsti hluti hans Móatagl.  Þar voru ummerki 

tveggja kofa.  Sumarbústaðurinn á Móatagli var byggður 1942-'43, en túnið sunnan hans ræktað milli 1950 og 

'60," segir í örnefnalýsingu. Ekki var unnt að staðsetja þessar minjar en enginn sumarbústaður eða önnur hús eru 

nú (2015) á Móatagli. Svæðið hefur verið sléttað og gerð þar tún. 

Í sléttuðu túni. 

Engin ummerki um kofann sjást á yfirborði 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 4. 
 

ÁR-025:022     heimild  óþekkt 

"Vestan vegarins heim að Súluholti var stórþýfður mói.  Nefndist syðsti hluti hans Móatagl.  Þar voru ummerki 

tveggja kofa.  Sumarbústaðurinn á Móatagli var byggður 1942-'43, en túnið sunnan hans ræktað milli 1950 og 

'60," segir í örnefnalýsingu. Ekki var unnt að staðsetja þessar minjar en enginn sumarbústaður eða önnur hús eru 

nú (2015) á því svæði sem lýst er sem Móatagli. Svæðið hefur verið sléttað og gerð þar tún. 
Í sléttuðu túni. 
Engin ummerki um kofann sjást á yfirborði 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 4. 

 

ÁR-025:023     Nónþúfubrú     brú     brú 63°53.215N     20°53.313V 
"Sunnan túnanna og vestan holtsins var áður á árum forblaut kelda.  Kallaðist hún Nónþúfukelda.  Hún var ófær 

öllum stórgripum.  Þurftu bændur í Súluholtshverfi að byggja engjabrýr yfir hana.  Gerði það hver fyrir sig. 

Engjabrú vesturbæjarbónda var langsamlega mesta mannvirkið. Hún náði úr Móataglinu um Nónþúfu, sem eru 

klettar í mýrinni, og var eyktamark frá Súluholti.  Nónþúfubrú hefur verið ca. 150 m löng," segir í örnefnalýsingu. 

Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Engjarbrýrnar sjást vel ennþá." Nónþúfubrú er um 300 m 
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suðvestan við bæ 001 og um 430 m suðvestan við Norðurhjáleigu ÁR-

027:001. 
Nónþúfubrú liggur yfir mýrlenda beitarhaga. Brúin sjálf er vel gróin og 

mun grænni en umhverfi sitt. 
Brúin er hlaðin úr torfi og liggur í austur-vestur, yfir Nónþúfu 078. Brúin 

er um 110 m löng, um 2 m að breidd og 0,3 m  á hæð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 4; Ö-Súluholt, sp. og svör, 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-025:024     Engjabrú austurbæjar     garðlag     brú 63°53.240N     20°52.323V 
"Sunnan túnanna og vestan holtsins var áður á árum forblaut 

kelda.  Kallaðist hún Nónþúfukelda.  Hún var ófær öllum 

stórgripum.  Þurftu bændur í Súluholtshverfi að byggja 

engjabrýr yfir hana.  Gerði það hver fyrir sig ... Þessu næst 

kom Engjabrú austurbæjar ... Eru þær báðar [sjá 025] skammt 

sunnan við veginn heim af Gaulverjabæjarvegi," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar 
segir: "Engjarbrýrnar [023-027] sjást vel ennþá." Engjabrú 

Austurbæjar er tæpum 300 m suðvestan við bæ 001, milli 

Nónþúfubrúar 023 og engjabrúar Súluholtshjáleigu 025. 

Skammt austan við brúnna er Austurálma og annar vélgrafinn 

skurður er til vesturs. Svo virðist sem flóðgarður úr 

Flóaáveitunni liggi að brúnni til vesturs. 
Nónþúfukelda er að mestu komin í Austurálmu en allt þetta 

svæði er framræst. Þó er það ennþá rakt. Þarna er nú 

beitarhólf fyrir hross. Svæðið er óræktað, þýft og rakt. 
Brúin er 2-3 m á breidd og 55 m að lengd. Brúin liggur austur-

vestur og náði eflaust lengra til vesturs, Austurálma raskaði þeim hluta. Ekki er ólíklegt að brúin hafi náð lengra 
til vesturs en þar eru nú vélgrafnir skurðir og flóðgarðar úr Flóaáveitunni. Brúin er 0,3 m á hæð og það eru 3 

paldrar ofan á henni. Hvergi glittir í grjót. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 4; Ö-Súluholt, sp. og svör, 4. 

 

ÁR-025:025     Engjabrú Súluholtshjáleigu      garðlag   brú  63°53.332N     20°52.393V 
"Sunnan túnanna og vestan holtsins var áður á árum forblaut 
kelda.  Kallaðist hún Nónþúfukelda.  Hún var ófær öllum 

stórgripum.  Þurftu bændur í Súluholtshverfi að byggja 

engjabrýr yfir hana.  Gerði það hver fyrir sig ... Þessu næst 

kom Engjabrú austurbæjar [024] og litlu norðar Engjabrú 

Súluholtshjáleigu. Eru þær báðar skammt sunnan við veginn 

heim af Gaulverjabæjarvegi," segir í örnefnalýsingu. Í 

svörum við spurningu Örnefnastofnunar segir: 

"Engjabrýrnar [023-027] sjást vel ennþá." Engjabrú 

Súluholtshjáleigu er tæpum 300 m vestan við bæ 001 og 

tæpum 180 m norðan við Engjabrú 024. Skammt austan við 

brúnna er Austurálma og annar vélgrafinn skurður er til 
vesturs. 
Nónþúfukelda er að mestu komin í Austurálmu en allt þetta 

svæði er framræst. Þó er það ennþá rakt. Þarna er nú 

beitarhólf fyrir hross. Svæðið er óræktað, þýft og rakt. 

 

Mynd 146. Brú 025:023, horft til 
austurs. 

 

 

Mynd 147. Brú 025:024, horft til vesturs. 

 

 

Mynd 148. Brú 025:025, horft til vesturs. 
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Engjabrúin er 74 m að lengd, 2-3 m á beidd og 03 m á hæð. Hún er grasivaxin og líklega torfhlaðin. Hún hlykkjast 

austur-vestur á milli tveggja skurða, Austurálma er til austurs. Gerð hennar raskaði mögulega vestri hluta brúnnar. 

Hér og þar er komið rof vegna ágangs vatns og hrossa. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 4; Ö-Súluholt, sp. og svör, 4. 

 

ÁR-025:026     garðlag     brú 63°53.446N     20°52.397V 
"Tvær engjabrýr [027] voru enn yfir Nónþúfukeldu.  Voru 

báðar norðan vegarins heim í hverfið. Sú syðri náði frá 

holtinu rétt sunnar en það beygir til landnorðurs.  Gæti þar 

verið um að ræða engjabrú, sem Önundarholtsbændur hefðu 

notað vegna heyskapar á slægjuítaki sínu í 

Súluholtsengjum," segir í örnefnalýsingu. Brúin er 420 m 

norðvestan við bæ 001 og rúmum 200 m norðan við 

Engjabrú 025. Austurálma sker brúnna í tvennt og vestari 
hluti hennar er illa varðveittur, innan lítils beitarhólfs á milli 

vélgrafinna skurða. Malarvegur er 100 m sunnan við brúnna. 
Nónþúfukelda er að mestu komin í Austurálmu en allt þetta 

svæði er framræst. Þó er það ennþá rakt. Þarna er nú 

beitarhólf fyrir hross. Svæðið er óræktað, þýft og rakt. 
Brúin liggur austur-vestur, frá Súluholti og út í deiglendi. 

Hún er 2 m á breidd, 0,2-0,3 m á hæð og sést á 65 m löngum 

kafla. Hún var líklega ekki mikið lengri. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 5. 

 

ÁR-025:027     garðlag     brú 63°53.622N     20°52.173V 
"Tvær engjabrýr [026] voru enn yfir Nónþúfukeldu.  

Voru báðar norðan vegarins heim í hverfið ... Hin 

brúin var norðan holtshornsins og virtist vera vegna 

heyskapar úr Hákotsengjunum," segir í 

örnefnalýsingu. Ekki er vitað með vissu hvar þessi brú 

var, erfitt er að aðgreina hana frá flóðgörðum 
Flóaáveitunnar sem eru á þessum slóðum. Tveir staðir 

koma helst til greina og var tekið hnit á þeim báðum. 

Brúin var um 500 m norðvestan við bæ 001. 
Nónþúfukelda er að mestu komin í Austurálmu en allt 

þetta svæði er framræst. Þó er það ennþá rakt. Þarna er 

nú beitarhólf fyrir hross. Svæðið er óræktað, þýft og 

rakt. 
Þar sem brúin var eru fjölmargir vélgrafnir skurðir og 

mjó beitarhólf fyrir hross á milli þeirra. Flóðgarðar eru 

þarna og erfitt að vita hvar nákvæmlega brúin var 

vegna rasks af þessum sökum. Tveir staðir koma helst 

til greina. Brú A er norðar. Þar sést 2-3 m breitt garðlag sem er 0,3-0,4 m á hæð. Það liggur í þýfðum móa og 
breytist í flóðgarð þegar í mýrina er komið. Brú B er sunnar. Þar sjást tvö stutt garðlög á milli tveggja skurða. Það 

eru 5 m á milli þeirra og þau sjást á 20 m löngum kafla. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja minjastaðinn 

með fullri vissu. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 5. 

 

ÁR-025:028     tóft     óþekkt 63°53.326N     20°53.382V 
Rúman 1,1 km vestur af bæ 001 eru tóftir í Háakotsrima, um 50 m suður af vegi sem liggur (2015) að Súluholti. 

Hugsanlega eru þetta mótóftir eða fjárskýli. 
Á barði Í Háakotsrima, ofan (norðan) við mýrardæl. Tóftir sem þar eru, eru öllu grænni en umhverfi sitt. 
Tvær tóftir eru á Háakotsrima og eru um 35 m á milli þeirra. Tóft A er vestar. Hún er 3,5 x 1 m að innanmáli, 

einföld og snýr norður-suður. Grjót sést í innri veggjum en annars eru veggirnir illa farnir, 0,3 m hæð og breidd. 

Tóft B er um 40 m austan við tóft A, er hún um 6 x 1 m að innanmáli, einföld og snýr norður-suður. Veggir eru 

óljósir og mjög slitróttir, þeir eru hæstir 0,2 m og álíka að breidd. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Mynd 149. Brú 025:026, horft til vesturs. 

 

 

Mynd 150. Brú 025:027b, horft til vesturs. 

 



138 
  

Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁR-025:029     Jónasartóft     tóft     fjárhús 63°53.540N     20°51.687V 
"Efri-Skyggnir hefur þá annaðhvort verið hóllinn, sem Jónas "borgari" reisti á fjárhús sitt, rétt þarna móts við, og 

heitir nú Jónasartóft," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Jónas 

Jónsson, bóndi í Hákoti 1890-99, reisti þar beitarhús." Tóftin er rúmum 510 m norðaustan við bæ 001, um 60 m 

norðan við malarveg. 
Tóftin er á óræktuðu svæði, austan og norðan við ræktað tún. Gámur og sambyggð rétt eru 30 m ANA. 

Tóftin er á grónum hól sem er 0,5 m á hæð. Allt umhverfis tóftina er stórþýfður mói og moldarflög víða. Hún er 

13x11 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur og skiptist í tvö hólf. Veggirnir eru úr torfi og grjóti og víða glittir í 

1 umfar af grjóthleðslu. Þeir eru 0,2-0,4 m á hæð og útflattir. Víða er rof í miðju þeirra. Hólf 1 er sunnar. Það er 

6x2 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Það er opið til norðvesturs. Hólf 2 er norðaustar. Það er 6x2 m 

að innanmáli og opið til norðvesturs. Óljóst mótar fyrir þriðja hólfinu til suðausturs, þar er þýfður bakki og grænt 

svæði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 6; Ö-Súluholt, sp. og svör, 4. 

 

ÁR-025:030     heimild  leið 63°53.365N     20°51.414V 

"Sunnan gömlu vagngötunnar inn holtið var girt um 7 ha. tún árið 1948 eða '49.  Náði það að landamörkum 

Lyngholts [sjá 047] í suðri," segir í örnefnalýsingu. "Harðavallargata lá af Harðavelli í átt heim til bæjar.  Hún lá 

í lægðinni norðan Heiðarhúsaholtsins [047] og kom á Kúagötur [048] í lítilli kvos, er Sandgryfjur nefnast.  Þar 

     

Mynd 151. Tóft 025:028b, horft til norðurs. 

 

  

Mynd 152. Jónasartóft 025:029, horft til suðausturs. 
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rennur vatn undan holtinu í rigningatíð. Þarna er sandur í holtinu," segir í örnefnalýsingu. Leiðin er framhald traða 

012 í norður. Liggur norðan við Heiðarhús/Lyngholt 047. 

Vegur liggur nú (2015) þar sem traðir 012 enduðu og þessi leið tekið við. 

Engin ummerki um leiðina sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 6. 

 

ÁR-025:031     Fornufjós     heimild  fjós 63°53.344N     20°52.072V 

"Ekki náði Hákotstún nema að Fornufjósahól.  Fornufjós voru hár og umfangsmikill hóll, skammt suður af 
bæjarhúsunum í Súluholtshjáleigu [ÁR-026]. Þarna munu hús yfir nautpening hafa staðið mjög lengi, því hóll þessi 

var allur myndaður af rofi og aðfluttum vegghleðslum.  Tíðkaðist það um allt land, fram yfir 17-18 hundruð, að 

hafa fjósin fjarri bæ.  Fornufjósa sér ekki lengur stað.  Þar var fjós og hlaða Súluholts reist 1972-'73," segir í 

örnefnalýsingu. Fornufjós voru um 80 m norðvestur frá bæ 001, undir núverandi fjósi Súluholts. 
Fornufjós eru undir fjósi frá seinni hluta 20. aldar. 
Engin ummerki um fjósið sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 3. 

 

ÁR-025:032     Lútandabrú     brú     brú 63°53.832N     20°51.636V 
"Þingmannagatan [sjá ÁR-611:026] er lægð um holtið þvert; var þarna 

umferð manna, er komu sunnan úr Bæjarhreppi og tóku stefnu á brúna 

yfir Lútandann ... Seinna var þarna póstleið frá Hraungerði að 

Gaulverjabæ.  Sr. Ólafur Sæmundsson annaðist þá flutninga og gekk 

ríkt eftir því, að Múlabrú og Lútandabrú væri vel við haldið," segir í 

örnefnalýsingu og síðar: "Upphleyptur vegur var neðst í Lútanda milli 

holtanna.  Var sá vegur nefndur Lútandabrú." Um 1 km norður af 

bænum 001 og um 850 m norðaustur af Norðurhjálegu ÁR-027:001 er 
brú yfir mýri norður af Kirkjuholti. 
Brúin liggur yfir uppþurrkaða mýri, nú (2015) beitarland. 
Lútandabrú er greinileg úr fjarlægð þar sem hún liggur samsíða skurði, 

austan við hann, og stefnir norður-suður. Brúin er torfhlaðin og sést á 

yfirborði á um 30 m kafla en á loftmynd má sjá brúnna á um 320 m 

löngum kafla. Brúin er 2-3 m að breidd og 0,3 m að hæð mest en mikið 

til hlaupin í þýfi. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 6, 19. 

 

 
 

 

ÁR-025:033     Múlabrú     brú     brú 63°52.825N     20°51.288V 
"... Seinna var þarna [um Þingmannagötu 611:026] 

póstleið frá Hraungerði að Gaulverjabæ.  Sr. Ólafur 

Sæmundsson annaðist þá flutninga og gekk ríkt eftir 

því, að Múlabrú og Lútandabrú [032] væri vel við 
haldið," segir í örnefnalýsingu og síðar: "Frá Múlatá 

lá upphleyptur vegur suðvestur í Sviðugarðaland.  

Það var svokölluð Múlabrú."  Í Jarðabók 

Skeiðahrepps er ítarleg lýsing á Ásaveginum (sjá 

611:001 og 002) og mannvirkjum á honum. Þar segir 

um Múlabrú: "Þá var farið eftir Súluholtsmúlanum 

endilöngum en vestan hans tekur við „Múlabrúin“ sem 

liggur á mörkum Rútsstaða og Sviðugarða og endar í 

landi Seljatungu. […] Múlabrúin er mikið mannvirki, 

upphlaðinn vegur, 2 km á lengd. Möl í brúnna var sótt 

í Súluholtsmúlann og reidd á hestum - í kláfum. 
Múlabrúin er ævaforn, líklega elsta vegagerð í Flóa. 

Sögn er um að Hrútur, er bjó Hrútsstöðum, hafi látið 

hlaða „brúna“, en hann var þingmaður Gissurs jarls, er 

hann sat í Hróarsholti á 13. öld. „Brúin“ var þá kölluð 

 

Mynd 153. Brú 025:032, horft til 
norðurs. 

 

 

Mynd 154. Brú 025:033, horft til suðausturs. 
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Hrútsbrú en síðar Þorleifsbrú." Múlabrú er um 1,1 km suðaustur af bæ 001, við suðurenda Súluholtsmúla. 
Svæðið sunnan við Súluholtsmúla, vestan við Austurálmu ,er nú (2015) framræst mýrlendi og beitiland. 
Brúin er að mestu horfin en greina má mjög slitróttar leifar hennar á um 90 m kafla syðst í landi Súluholts. Hefur 

hún líklegast legið nokkurnveginn norðaustur-suðvestur en horfið að mestu við gerð skurða á svæðinu. Ekki er 

gott að segja hve há brúin hefur verið eða hve breið en uppkasti úr skurði hefur verið komið fyrir upp við brúnna. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 6, 15; Jarðabók Skeiðahrepps, 565. 

 

ÁR-025:034     Mótóft     náma     mógrafir 63°53.581N     20°52.562V 
"Vesturmörk [Hákots engja] voru úr Markastrýtu hjá Borghildarkletti um norðurenda Mótóftar í miðri mýri, og 

þaðan áfram bein lína í Hólmalæk," segir í örnefnalýsingu. Um 680 m norðvestur af bæ 001 er tóft á lágum rima 

og óljósar mógrafir sunnan hennar. 

Þurr og kjarrvaxin mýri er fyrir norðan tóftina en sunnan hennar er mýrin blautari. 
Tóftin er um 7,5 x 4,5 m að utanmáli, skiptist í tvö hólf, og snýr austur-vestur. Eystra hólfið er um 3 x 2 m að 

innanmáli og snýr norður-suður en það vestara  er um 3 x 3 m að innanmáli. Veggirnir eru 0,4 m að hæð mest en 

mörk útveggja til norðurs og vesturs eru mjög óskýr. Mógrafir, sunnan og suðvestan við tóftina, eru grunnar, 

víðfeðmar og vel grónar. Grafirnar eru um 0,3 m djúpar og þurrar. Mótekjusvæðið er um 250 x 150 m að stærð og 
snýr norður-suður. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 7. 

 

ÁR-025:035     heimild  landamerki 63°53.691N     20°53.106V 

"Austurbæjarrimar voru upp með Hólmalæk og Rimadragi.  Þar var slétt mýradæl í Rimadragi ofarlega. Mörk 

hólmsins og Austurbæjarrima voru eftir dæl þessari miðri.  Jón í Önundarholti sló hana samt alla, yrði hann fyrri 

til.  Ofan þessarar dælar var lítið barð.  Þar lauk Austurbæjarrimum.  Mörkin milli rimaskákanna stefndu frá 

þessu barði í útsuður.  Voru litlar grjótvörður þarna fyrst er ég man, en nú löngu horfnar. Þegar neðar dró, þurfti 

ekki að miða í markavörður" segir í örnefnalýsingu. Um 1,14 km norðvestur af bæ 001 er dælan sem lýst er í 

örnefnaskrá. Á vesturbakka hennar er þýft barð eða kambur. Ekki sjást leifar af vörðum á svæðinu en hnit var tekið 
á bakkanum. 
Þýft barð vestur af mýri. 
Engin ummerki um vörðurnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 9. 

 

ÁR-025:036     Tjaldhólar     náttúrumin     tjaldstæði 63°53.470N     20°53.508V 
"Í Austurbæjarrimum man ég ekki eftir örnefnum, þó til hafi verið fyrrum, en þar eru hólar tveir, annar ofarlega, 

en hinn skammt norður frá Hólmalæk.  Þessir hólar voru alltaf kallaðir Tjaldhólar.  Þar var jafnan tjald 

heyskaparfólks," segir í örnefnalýsingu. Tjaldhólar eru tæpum 1,3 km vestan við bæ 001. Þarna skammt austar er 

nú nýbýlið Rimar og malarvegur að honum er 15 m austan við Tjaldhóla. 
Tjaldhólar eru einu hólrimarnir á þessu svæði. Þeir eru raskaðir vegna vegagerðar að nýbýlum, m.a. Rima. Allt 

umhverfis hólana er stórþýfður mói með blautum mýrardælum. Fyrir sunnan hólana er búið að planta trjám sem 

      

Mynd 155. Mótóft 025:034, horft til vesturs. 
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mynda skjólbelti. 
Tjaldhóll er gróinn hraunhóll. Hann er 0,5-1 m 

á hæð og um 10 m í þvermál. Engin mannvirki 

sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 10. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-025:037     heimild   landamerki 63°53.350N     20°52.104V 

"Norðurmörk Hjáleiguengjanna voru, sem áður er lýst, úr Markastrýtu í Hólmalæk. Að sunnanverðu var bein lína 
úr miðunarvörðu efst á Fornufjósum [031] um vörðu [038] á hæsta hólnum í Króksbörðum, sem er rétt sunnan 

vegarins heim í hverfið," segir í örnefnalýsingu. Í dag standa fjós á Fornufjósum og sést ekkert af vörðu þar. Varðan 

var líklegast um 110 m norðvestur af bæ 001. Hér er ekki um eiginleg landamerki að ræða heldur skiptingu á 

engjum milli Súluholtshjáleigu, Hákots og Súluholts. 
Fornufjós eru undir fjósi frá seinni hluta 20. aldar. 
Ekki sjást ummerki um vörðuna á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 11. 

 

ÁR-025:038     varða 63°53.306N     20°53.061V 
"Norðurmörk Hjáleiguengjanna voru, sem áður er 

lýst, úr Markastrýtu í Hólmalæk.  Að 

sunnanverðu var bein lína úr miðunarvörðu [037] 

efst á Fornufjósum um vörðu á hæsta hólnum í 

Króksbörðum, sem er rétt sunnan vegarins heim í 

hverfið," segir í örnefnalýsingu. Varðan 

afmarkaði engjaítök en ekki landamerki. Hún er 

um 850 m vestan við bæ 001 og 40 m sunnan við 
fjárhús 077. 
Stórþýfður og gróinn hraunrimi. Fyrir sunnan 

hann er mýrlendi. Svæðið er nýtt til hrossabeitar. 
Varðan er ferköntuð, um 1x1 m að stærð, 0,4 m á 

hæð og algróin. Hún er torfhlaðinn, uppi á 

hrunkletti. Um 20 m suðvestar er önnur minni 

varða, gæti verið fuglavarða. Hún er strýtulaga, 

0,3 m á hæð en umfang hennar er mun minna. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 11. 

 

 
ÁR-025:039     heimild  óþekkt 63°53.394N     20°53.385V 

"Grjótvarða var við Hólmalæk og önnur á suðurhorni [040]," segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað með vissu hvar 

grjótvarða var nærri Hólmalæk. Líklega var hún á Háakotsrima, annars er einungis mýrlendi þarna við lækinn. 

Varðan var um 1,5 km vestan við bæ 001. Hólmalækur rennur nú í vélgröfnum skurði og miklar breytingar hafa 

átt sér stað þarna. Þetta svæði tilheyrir nýbýlinu Tjörnum sem er þarna skammt vestar. 

Háakotsrimi er algróinn, þar er nú hrossaskýli og þeim gefið þar. Ekki sér til minja á yfirborði við Hólmalæk. 

Engin ummerki vörðunnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 11. 

 

 

Mynd 156. Tjaldhólar 025:036, horft til NNV. 

 

 

Mynd 157. Varða 025:038, horft til suðurs. 
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ÁR-025:040     heimild  óþekkt 63°53.283N     20°53.191V 

"Grjótvarða [039] var við Hólmalæk og önnur á suðurhorni," segir í örnefnalýsingu. Óvíst er hvar varðan var 

staðsett nákvæmlega en hnit var tekið um 1,1 km vestur af bænum 001 og um 10 m suður af tóft 028b. 
Í suðurenda Hákotsrima er landið mosavaxið en sunnar tekur við mýri. 
Engin ummerki um vörðuna sjást nú (2015) á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 11. 

 

ÁR-025:041     náma     mógrafir 63°52.824N     20°50.738V 
Mógrafir eru tæpum 1,4 km suðvestan við bæ 001, við 

svokallaðan Svartarima. 
Svartirimi er þýft svæði sem umlykur mógrafirnar. Fyrir 

austan Svartarima tekur við mýri en mógrafirnar eru í 

mýrlendi. 
Mótekjusvæðið er um 225 x 110 m að stærð og snýr 
norðvestur-suðaustur. Það líkist á köflum frekar 

uppþornuðum árfarvegi en mótekjusvæði. Mógrafirnar á 

svæðinu renna saman og mynda stóra fláka frekar en 

einstakar grafir. Ekki er hægt að áætla nákvæman fjölda 

mógrafa á svæðinu. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 13. 

 

 

 

 

ÁR-025:042     náma     mógrafir 63°53.289N     20°52.720V 
"Ekki voru menjar um mótekju að ráði í engjum 

austurbæjar," segir í örnefnalýsingu. Um 580 m vestan við 

bæ 001 eru mógrafir í austurbæjarengjum. 
Mýrlendar engjar með kjarrgróðri milli mýrardæla. 
Mótekjusvæðið er um 150 x 150 m stórt. Litlar, fáar 

mógrafir er að finna í austurbæjarengjum. Grafirnar eru 
um 1-2 m að stærð og grunnar, minna en 0,2 m að dýpt. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-025:043     heimild  landamerki 63°52.997N     20°52.120V 
"Þar voru suðurmörkin úr enda garðsins [002] á austurmörkum Brunntúns og Veitunnar þar niður undan.  Úr 

þessum enda var bein lína á vörðu á  Mið-Grafhól," segir í örnefnalýsingu. Engin varða sést á Grafhólum nú 

(2015) en hefur verið um 575 m suður frá bæ 001 og um 440 m SSA af Nónþúfubrú 023. Varðan var ekki á 

eiginlegum landamerkjum heldur markaði hún engi bæja í Súluholtshverfi. 
Grasivaxnir hraunhólar eru á þessum slóðum. 
Engin ummerki sjást um vörðuna á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 13. 

  

 

Mynd 158. Mógrafir 025:041, horft til norðurs. 

 

 

Mynd 159. Mógrafir 025:042, horft til vesturs. 
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ÁR-025:044     Grafhólamýri     náma     mógrafir 63°52.981N     20°52.121V 
"Grafhólar eru háir rimar, sunnarlega í mýrinni.  Austan þessarar línu var 

óskipta.  Þó var þar oft slegið af báðum bændum í Súluholti. Sló þá hvor út 
frá sínu túni. Neðanverð þessi mýri (óskiptan) var kölluð Grafhólamýri," 

segir í örnefnalýsingu. Mógrafir eru um 600 m suður af bæ 001. 
Mógrafirnar eru á litlu svæði í framræstri mýri. 
Mógrafir eru á um 210 x 185 m stóru svæði sem snýr norðaustur-suðvestur. 

þær um 1-2 m á kant, og þær dýpstu eru um 0,4 m, en yfirleitt eru þær um 

0,1 m. Grafirnar eru þurrar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 13. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÁR-025:045     Mótóft     náma     mógrafir 63°53.144N     20°52.590V 
"Drag var þarna í engjunum, frá Túnlæk um beygjuna.  Náði það suður í 

Engjaflóð.  Vestan þessa drags var tekið mikið af mó, rétt suður af 

læknum.  Grænn smáhóll þar rétt hjá, alltaf nefndur Mótóft," segir í 

örnefnalýsingu. Um 500 m suðvestur af bæ 001 eru mógrafir en ekki 

fundust neinar tóftir tengdar þeim. 
Mógrafir eru hjá Túnlæk, til suðurs í mýrlendi. 
Mógrafirnar eru margar og misstórar á svæðinu en flestar vel djúpar, um 

og yfir 1 m að dýpt. Allar grafirnar eru blautar í botninn og teknar að falla 

saman. Mótekjusvæðið er um 125 x 65 m að stærð og snýr norður-suður. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-025:046     mannvirki     stekkur 63°53.706N     20°51.112V 
Dæld er rúman 1 km norðaustan við bæ 001, norðan vegar og austan við Árnastekk 067. 

Dældin er á smáhól á brún holts þess sem vegur að Önundarholti ÁR-024 liggur eftir. Norðan hólsins tekur við 

mýri en svæðið næst hólnum sem og hóllinn sjálfur er mjög þýfður og mosavaxinn. 
Dældin er um 2,5 x 1,5 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Dældin er minna en 0,1 m lægri en umhverfið 

og útveggir eru ógreinilegir. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Mynd 160. Mógrafir 025:044, 
horft til norðvesturs. 

 

 

Mynd 161. Mógrafir 025:045, horft til 
suðurs. 
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Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 13-14. 

 

ÁR-025:047     Heiðarhús     heimild  beitarhús 63°53.348N     20°51.273V 

"Þar sem Lyngholt reis [býli reist 1938], hét áður Heiðarhús.  Þar voru beitarhúsatóftir frá austurbænum," segir í 

örnefnalýsingu. "Nýbýlið Lyngholt var byggt úr Súluholtstorfunni árið 1938.  Þar var aðeins búið í fá ár, og er 

það nú í eyði.  Fyrsti ábúandi þar var Árni Jónasson, ættaður úr Borgarfirði," segir í örnefnalýsingu Súluholts. Í 

Sunnlenskum byggðum II segir: "Lyngholt var nýbýli úr Súluholtstorfu, byggt 1938 ... Býlið var suðuaustan við 

hverfið. Þar er nú húslaust."  Heiðarhús voru um 600 m austan við bæ 001, um 40 m sunnan við veg 030. 
Sléttað tún. 
Engin ummerki sjást nú (2015) um Heiðarhús. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 15; Ö-Súluholt, 1; SB II, 71. 

 

ÁR-025:048     Kúagötur     heimild  leið 63°53.146N     20°51.141V 

"Kúagötur voru göturnar nefndar þarna með 

holtsjaðrinum.  Þær lágu yfir Blautaflag, síðan þvert 

yfir Múlann, eða Súluholtsmúla, sem er langur ás, mun 

hærri en holtið nær bæ.  Á hámúlanum lá gatan gegnum 

Múlaskarð, en raunar voru nefnd tvö önnur Múlaskörð, 
annað nokkru austar [049], en hitt vestar.  Lágu um þau 

götur líka [sjá 049]," segir í örnefnalýsingu. Kúagötur 

eru komnar í slétt, ræktuð tún. Hnit var tekið í 

Blautaflagi en það lá til suðurs, í gegnum Múlaskarð og 

tengdist Ásavegi 611;002, skammt austan við 

Grænuborg 050. 
Múlaskarð (í miðjunni) sést ennþá. Skarðið er á milli 

tveggja rima eða kletta, er 20-50 m breidd og þar er 

moldarflag. 
Leiðin er horfin, bæði vegna túnasléttunar og ágangs 

búpenings. Þetta var engjavegur að sögn Helga 

Sigurðssonar, heimildamanns. Hann lá niður í mýri og 
að mógröfum sem þar voru. Múlaskarð er í stórþýfðum 

móa og vírgirðing liggur yfir norðurhluta þess. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 15. 

 

ÁR-025:049     Múlaskarð (eystra)     heimild  leið 63°53.201N     20°50.778V 

"Kúagötur [048] voru göturnar nefndar þarna með holtsjaðrinum [...]  Á hámúlanum lá gatan gegnum Múlaskarð, 

en raunar voru nefnd tvö önnur Múlaskörð, annað nokkru austar, en hitt vestar.  Lágu um þau götur líka," segir í 

örnefnalýsingu. Hér er verið að skrá austasta Múlaskarðið en líklega var það nærri vörðu 060. Þarna er ekki "skarð" 

en klettabelti syðst á Súluholtinu endar þarna. Ekki hefur veið hægt að fara til vesturs fyrr en við Múlaskarð 048. 

          

Mynd 162. Stekkur 025:046, horft til norðvesturs. 

 

 

Mynd 163. Kúagötur 025:048, horft til suðausturs í 
gegnum Múlaskarð 049. 
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Stórþýfður mói, skammt suðvestar er klettabelti. Moldarflög eru hér og þar. Þetta var engjavegur að sögn Helga 

Sigurðssonar, heimildamanns, og fór hann eftir svokölluðum Langarima. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 15. 

 

ÁR-025:050     Grænaborg     tóftir     fjárskýli 63°53.056N     20°50.911V 
"Suður af Múlaskarði [048] er hár hóll með dæld í miðju.  Heitir hóllinn Grænaborg; er það gömul fjárborg, 

hringhlaðin," segir í örnefnalýsingu. Grænaborg er rúmum 1 km suðaustan við bæ 001 og 40 m vestan við stekk 

051. Þarna eru tvær tóftir sem eru hlaupnar í þýfi og önnur þeirra er nánast útflött. Báðar tóftirnar eru á hólum, 

ofan við klettabelti. Ekki er útilokað að fleiri tóftir leynist hér. 

Stórþýfður mói, skammt frá lágu klettabelti. Víða 
eru moldarflög í móanum. 
Tóftirnar eru á svæði sem er 42x15 m að stærð og 

snýr norðaustur-suðvestur. Tóft A er norðaustar og 

var fjárborg. Tóftin er 12x10 m að stærð, einföld og 

snýr norðaustur-suðvestur. Það mótar fyrir opi til 

suðurs, þar er lág dæld í veggnum. Veggirnir eru úr 

torfi og grjóti, það glittir í stein á stöku stað án þess 

að um skýr umför sé að ræða. Veggirnir eru 3 m á 

breidd, 0,5-0,8 m á hæð og grasivaxnir. Að innan er 

tóftin mun grænni en nánasta umhverfi og gæti það 

haft eitthvað með nafngiftina að gera. Tóft B er 18 

m suðvestar. Hún er 9x6 m að stærð, einföld og snýr 
norður-suður. Tóftin er stórþýfð og nánast útflött. 

Veggirnir eru 2 m á breidd, 0,3-0,5 m á hæð og 

grónir. Kindastígur liggur þvert í gengum tóftina 

sem var opin til suðurs. Það mótar óljóst fyrir vegg inni í tóftinni til austurs sem bendir til þess að fleiri hólf hafi 

verið hér. Veggirnir skera sig ekki úr nánasta umhverfi. 
Hættumat: hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 15. 

 

ÁR-025:051     Grænuborgarstekkatún     tóft     stekkur 63°53.050N     20°50.866V 
"Neðan við Grænuborg [050] eru klettar; þar undir er Grænuborgarstekkatún.  Var fé rekið þar að til rúnings, allt 

fram að aldamótum," segir í örnefnalýsingu. Í örnefnalýsingu Súluholts segir ennfremur: "Stekkatún er þar suður 

frá [Grænuborg] undir klettunum.  Þar voru mjólkaðar kvíaær fyrrum, og er það löng stekkjargata heiman frá 

Súluholti.  Sér enn fyrir réttinni." Stekkurinn er rúmum 1 km suðaustan við bæ 001 og 90 m norðaustan við 

mógrafir 056. 
Stekkurinn er við suðurenda Súluholts, á mörkum við mýri. Hann er hlaðinn undir lága kletta en mýri er skammt 

sunnan þeirra. Svæðið er stórþýft og nýtt til beitar. Víða eru moldarflög. 
Stekkurinn er 10x8 m að stærð, snýr NNA-SSV og skiptist í tvö hólf. Hann er grjóthlaðinn og klettarnir afmarka 

vesturhliðina. Lýsingin hefst til norðurs, í hólfi 1. Það er 10x4 m að innanmáli og snýr NNA-SSV. Það er opið til 
norðurs og annað op er til suðausturs, yfir í hólf 2. Veggirnir eru 0,2 m á hæð og þar sést eitt umfar af stóru grjóti. 

   

Mynd 164. Tóft 025:050a horft til austurs og tóft 050b, horft til norðurs. 
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Hólf 2 er norðaustan við hólf 2. Það er 4x3 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Ekkert op sést á yfirborði en það 

er lág til austurs, yfr í hólf 1. Þar er hleðsla og hólfið er einnig aðeins lægra, líklega náttúruleg brún þar. Veggirnir 

eru 0,3 m á hæð og það sést glitta í 1 umfar grjóthleðslu. 

Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 15; Ö-Súluholt, 6. 

 

ÁR-025:052     heimild  tjaldstæði 63°53.040N     20°51.052V 

"Eftir endilöngum Múlanum var gata, Múlagata. Var það ferðamannaleið í kaupstað á Eyrarbakka.  Margir 

ferðamenn höfðu náttstað á Múlanum, þó ekki væri löggiltur áningastaður. Mestu réði, að haglendi var gott neðan 

við Múlann. […] Á holtinu, rétt ofan við eystri enda Múlans, er sléttur valllendisblettur. Yfir hann lágu götur 

lestamannanna; eru þar margir götuskorningar hlið við hlið.  Þessi blettur heitir Harðivöllur," segir í 

örnefnalýsingu. Hérna er átt við Ásaveginn 611:002. Ásavegurinn liggur hérna eftir sunnanverðu Súluholti. Leiðin 

lá áfram yfir Múlabrú 033. Ekki er vitað hvar nákvæmlega hvar náttstaðurinn var, mögulega var það víða. 
Uppi á Múlanum eru slétt, ræktuð tún. Suðurhlíðarnar eru grónar, stórþýfðar og víða eru klettabelti. Líklega var 
náttstaðurinn nærri veginum. 
Engin ummerki náttstaðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 15, 17. 

 

ÁR-025:053     Móflag     örnefni     mógrafir 63°53.255N     20°51.396V 
"Móflag nefndist klettótt nes, er gekk vestur í Dýjakrók, beint vestur af Heiðarhúsunum [047]," segir í 

örnefnalýsingu. Móflag er tæpa 530 m austan við bæ 001, á mörkum gróinna túna og óræktaðra túna. Þar sést 

ennþá klettur úr móbergi en líklega er nafnið dregið af því. Fyrir vestan klettana er mýri og ekki útilokað að þar 

hafi verið mógrafir. 
Vestan við klettana er stórþýfður mói með kjarrgróðri og víðirunnum. Klettarnir eru fremur stórir en lágir. Allt 

þetta svæði er framræst og nýtt til beitar. 
Engin ummerki mógrafa sjást á þessu svæði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 15. 

 

ÁR-025:054     heimild  landamerki 

"Margar vörður eru þarna í mýrinni niður undir Kúalæk.  Gætu einhverjar þeirra verið gamlar miðunarvörður, því 
áður fyrr áttu allar jarðir Kolsholtstorfu engjaskákir suður frá Kúalæk.  Þar var jafnvel Jaðarkotsskák og 

Saurbæjarskák," segir í örnefnalýsingu. Ekki var mögulegt að staðsetja þessar vörður á vettvangi en líklegast hafa 

þær horfið við gerð skurða sem eru á landamerkjum í dag. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 15-16. 

 

ÁR-025:055     Reiðingsdælar     heimild  rista 63°53.229N     20°50.072V 

"Austan Langarimaflóða eru Reiðingsdælar.  Þar var mikið skorið af torfi," segir í örnefnalýsingu. Reiðingsdælar 

eru um 1,6 km austan af bæ 001. Hnit var tekið á Reiðingsdælum en engin ummerki um ristu var þar að sjá. 

Framræst mýri. 
Engin ummerki sjást um ristu nú (2015) við Reiðingsdæla. 

         

Mynd 165. Stekkur 025:051, horft til ASA. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 16. 

 

ÁR-025:056     Mógrafir     náma     mógrafir 63°52.956N     20°50.831V 
"Töluvert stórt flóð eða vatn er vestan við Langarima.  

Nefnist það Mógrafir og mun vera gert af 

mannavöldum að töluverðu leyti," segir í 

örnefnalýsingu. Mógrafir eru tæpum 1,2 km 

suðaustan af bæ 001, fast austan við Mógrafagötu 

058. 
Í mýri. 
Mjög stórar mógrafir sem mynda opin flæmi, frekar 

en einstakar mógrafir. Mógrafirnar eru um 0,5 m 

djúpar, þurrar en lítt vaxnar í botn. Mógrafirnar eru á 

svæði sem er um 100 x 50 m að stærð og snýr NNA-
SSV. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 16. 

 

 

 

 

ÁR-025:057     náma     mógrafir 63°52.893N     20°50.924V 
"Annar mógrafaklasi [en 056] er norðan Svartarima," 

segir í örnefnalýsingu. Mógrafirnar eru tæpum 2 km 

suðaustur við bæ 001 fast vestan við Mógrafagötu 058. 
Í mýri. 
Mjög stórar mógrafir sem mynda opin flæmi, frekar en 

einstakar mógrafir. Mógrafirnar eru um 0,5 m djúpar, 

þurrar en lítt vaxnar í botn. Mótekjusvæðið er um 165 x 

45 m að stærð og snýr austur-vestur. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-025:058     Mógrafagata     gata     leið 63°52.918N     20°50.883V 
"Milli þessara mógrafaklasa [056 og 057] er götuslóði suður í mýrina eftir þurrlendisræmu.  Kallast Mógrafagata; 

hefur samband við Vestasta-Múlaskarð," segir í örnefnalýsingu. Mógrafagata er rúma 900 m suðaustur af bæ 001 

og sést við Vestasta-Múlaskarð. Leiðin liggur suður úr skarðinu, milli mógrafa 056 og 057. 
Þurrlendisræma í mýrum sunnan Múlans. 
Leið liggur suður úr Vestasta-Múlaskarði og endar í mýrinni suður af Múlanum. Leiðin er illgreinanleg og vel 

gróin nyrst en sést vel syðst þar sem hún hverfur í mýrina. Leiðin er 0,5 m breið þar sem hún er skýrust. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 16. 

 

ÁR-025:059     Skyggnir     þúst     óþekkt 63°53.479N     20°51.721V 
Skyggnis er getið í örnefnalýsingum Súluholts. Þetta er hæsti punktur holtsins og það mótar fyrir mannvirki í 

honum.  Hóllinn er nú í bakgarði íbúðarhússins í Skyggnisholti, nýbýlis í landi Súluholts. Hóllinn er skammt 

norðan við húsið, búið er að planta trjám norðan og sunnan hans. 
Gróinn bakgarður, þar hefur miklu af trjám verið plantað í hólinn og sléttir grasbalar við húsið. 
Skyggnir er hóll og á honum er líklega þúst/smalabyrgi. Þústin er 2x2 m að stærð og 0,3-0,5 m á hæð. Það glittir í 

grjót á stöku stað án þess að það geti varpað skýrara ljósi á mannvirkið. Rof er í norðurhluta þústarinnar og þar 
sést bara mold. 
Hættumat: stórhætta, vegna ábúðar 

 

Mynd 166. Mógrafir 025:056, horft til austurs. 

 

 

Mynd 167. Mógrafir 025:057, horft til norðurs. 
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ÁR-025:060     varða     samgöngubót 63°53.177N     20°50.796V 
Torfhlaðin varða er á sunnanverðum 

Múlanum, nærri Ásavegi 611:002. Hér nærri 

var Múlaskarð eystra 049 og mögulega var 

hún vegvísir á annarri hvorri leiðinni. Varðan 

er rúmum 1 km ASA við bæ 001 og 240 m 

sunnan við Grænuborg 050. 
Stórþýfður mói, skammt suðvestar er 

klettabelti. Moldarflög eru hér og þar. Svæðið 

er nýtt til beitar. 
Varðan er nánast ferköntuð í grunninn, er 

1,5x1,5 m að stærð. Hún er 0,5 m á hæð og 

torfhlaðin. Hún er mosavaxin en allt 

umhverfis hana er mold. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

 

ÁR-025:061     náma     mógrafir 63°52.843N     20°51.487V 
Mógrafir eru um 960 m suðaustan við bæ 001, skammt suðaustan við 

Múlabrú 033. 
Mýrlendi, vaxið sinu og kjarri. 
Mógrafir mynda nokkur svæði um 10 x 10 m að stærð. Flestar grafirnar 

eru grunnar, um 0,3 m djúpar og þurrar en einstaka eru dýpri, allt að 0,6 

m djúpar og þá blautar. Mótekjusvæðið er um 300 x 170 m að stærð og 
snýr norðvestur-suðaustur. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 18. 

  

 

Mynd 168. Skyggnir 025:059, horft til norðurs. 

 

 

Mynd 169. Varða 025:060, horft til norðurs. 

 

 

Mynd 170 Mógrafir 061, horft til 
norðurs. 
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ÁR-025:062     varða     landamerki 63°53.687N     20°50.470V 
"Sunnan við veginn, á mörkum Súluholts og 

Önundarholts [ÁR-024] í holtinu, er markavarða, til 

miðunar á línunni frá Tólfhundraðatjörn í Lútandavatn.  
Hæð þessi, sem varðan er á, kallast Jarðfallahóll," segir 

í örnefnalýsingu. Varðan er tæpan 1,5 km norðaustan 

við bæ 001, girðing á merkjum við Önundarholt ÁR-

024 er meðfram henni. Um 10 m norðan við vörðuna 

er malarvegur. 
Varðan er uppi á háholtinu og víðsýnt er til allra átta 

frá henni. Fyrir sunnan hana er ræktað tún en til annarra 

átta er mói. 
Varðan er uppi á hólbarði. Hún er torfhlaðin og 

grasivaxin. Hún er ferköntuð í grunninn, 1x1 m að 

stærð. Hún er 0,5 m á hæð og það eru ummerki um 
girðingarstaur í henni. Óljóst mótar fyrir garðlagi til 

suðvesturs, líklega undirstöður undir girðingu. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 18. 

 

ÁR-025:063     tóftir     beitarhús 63°53.671N     20°50.828V 
"Þarna í mýrarjaðrinum, norðan 
malargryfjunnar, voru beitarhús frá 

Súluholti.  Tvö hús, þá ég man fyrst.  

Áður voru þarna sauðahús Helga afa 

míns.  Þessi hús var hætt að nota 1963 

og þau rifin nokkrum árum síðar.  

Heyhlaðan við þetta fjárhús fauk í 

útsynnings ofsaveðri 1937, að mig 

minnir. Brak úr hlöðunni hryggbraut 

tvævett merartryppi, mikinn 

uppáhaldsgrip, og sneið annað eyrað af 

einni kindinni upp við hlust.  Járnplötur 
úr hlöðunni dreifðust um belti, þvert 

gegnum Önundarholtsland.  Komust 

fjórar upp undir Hurðarbaksmörk í 

Smalholti," segir í örnefnalýsingu. 

Beitarhúsin eru rúmum 1,2 km 

norðaustan við bæ 001 og rúmum 220 

VSV við beitarhús 064. 
Gróinn mói. Fyrir norðan tóftirnar er 

stórþýfð, framræst mýri. Víða eru 

kindagötur á þessu svæði. 
Á svæði sem er 40x35 m að stærð og snýr norður-suður eru tvær tóftir og garðlag. Er hverju þeirra gefin bókstafur 

til aðgreiningar í lýsingu þessari. Tóft A er til norðausturs. Þetta er beitarhús sem notað var langt fram á 20. öld. 
Tóftin er 25x12 m að stærð, snýr norður-suður og skiptist í tvö hólf. Veggirnir eru úr torfi og grjóti, 0,5-0,8 m á 

hæð og 2 m á breidd. Víða glittir í grjót án þess að um skýr umför sé að ræða. Hólfið er opið til norðurs og 

grjóthlaðinn garði liggur eftir því endilöngu. Hólf 2 er sunnar og var hlaða. Hólfið er 6x5 m að innanmáli og snýr 

austur-vestur. Hún er 0,4 m dýpri en hólf 1. Veggirnir eru 0,8-2 m á hæð og víða glittir í grjót. Ekkert op sést á 

yfirborði. Öll tóftin er mun greinilegri að innan en utan. Tóft B er 8 m vestar. Þetta var hesthúsið. Tóftin er 17x9 

m að stærð, snýr austur-vestur og skiptist í tvö hólf. Hólf 1 er austar. Það er 6x3 m að innanmáli og snýr austur-

vestur. Veggirnir eru úr torfi og grjóti, op er til suðurs. Þeir eru 0,3-0,5 m á hæð og 2-3 m á breidd. Þeir eru algrónir 

en það glittir í grjót á stöku stað. Hólf 2 er verstar og verr varðveitt. Það er 5x2 m að innanmáli og snýr austur-

vestur. Það er opið til vesturs en veggirnir eru útflattir og þýfðir. Garðlag C var sunnan við tóft A og afmarkaði 

rétt eða gerði þar. Það er L-laga og afmarkaði svæði sem er 19x19 m að stærð. Garðlagið liggur til suðurs frá 

vesturhorni beitarhúss A og sveigði síðan til austurs. Garðlagið er 0,4 m á hæð, 1 m á breidd  og algróinn. Það er 
úr torfi og grjóti. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 18. 

 

 

Mynd 171. Varða 025:062, horft til suðausturs. 
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ÁR-025:064     Ingimundartóft     tóft     fjárhús 63°53.724N     20°50.591V 
"Vestan við Jarðfallahól, aðeins vestan markanna, sér ummerki fjárhúss.  Þar stóð sauðahús, sem Ingimundur í 

austurbænum notaði.  Á þetta sauðahús bar Sigríður amma mín hey á baki sér heiman frá bæ, þegar jarðlaust var.  

Annan tíma fengu fullorðnir sauðir ekki strá.  Þessi leið er hátt í tvo kílómetra frá Súluholti.  Amma var 

vinnukona í austurbænum á árunum fyrir 1880.  Þetta hefur verið nefnt síðan Ingimundartóft," segir í 

örnefnalýsingu. Fjárhúsin eru tæpan 1,4 km norðaustan við bæ 001 og 110 m norðvestan við vörðu 062. Tóftin er 

um 50 m vestan við landamerki Önundarholts ÁR-024. Malarvegur er um 80 m sunnar. 

Gróinn mói. Fyrir norðan tóftirnar er stórþýfð, framræst mýri. Víða eru kindagötur á þessu svæði. 
Tóftin er 13x9 m að stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,2 m á hæð, 2 m á breidd og 

torfhlaðnir. Tóftin er opin til norðurs en ekki sjást ummerki um jötu eða garða inni í henni. Umhverfis tóftina sést 

renna eða dæld, líklega eftir efnistöku við gerð hennar.  Leið 072 liggur fast sunnan og norðan við tóftina. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 18. 

 

ÁR-025:065     heimild  rista 63°53.801N     20°51.702V 

"Við Lútandavatn var oft skorinn reiðingur, síðast mörg hundruð torfur um 1937-'38, fyrir einangrun einhverja í 

Reykjavík. 1946 var skorið þarna torf til einangrunar fjóssins á Stóru-Reykjum [ÁR-081].  Það var háfermi á tvo 

vörubíla.  Síðan höfum við ekki skorið þar torf, en Efri-Gegnishólabræður fengu að skera þarna einangrunartorf 

á fjós sitt, milli 1950 og '60," segir í örnefnaskrá. Engin merki um ristu er að sjá þar í dag. Torfristusvæðið var um 

950 m NNA af bæ 001. 

  

Mynd 172. Tóft 025:063a horft til suðurs og tóft 063b, horft til norðurs. 

 

     

Mynd 173. Ingimundartóft 025:064, horft til norðvesturs. 
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Framræst mýri. 

Engin ummerki um torfristu sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 19. 

 

ÁR-025:066     heimild  legstaður 

Í grein Sigurðar Vigfússonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1882 segir: " Í múlanum austr frá Súluholti 

í Flóa fann eg á heimleiðinni fjögur slík mannvirki, sem mjög eru lík þessum í Önundarholti [024:002]. Þau eru 

og kölluð dysjar, enn ekki gat eg rannsakað neitt þarna, þvi að eg hafði engin graftól." Helgi Sigurðarson, 
heimildmaður, kannaðist ekki við þessi mannvirki né hvar þau gætu verið að finna. Nánari heimildir þarf til þess 

að staðsetja minjastaðinn. 
Heimildir:Árbók 1882, 56. 

 

ÁR-025:067     Árnastekkur     þúst     stekkur 63°53.717N     20°51.419V 
"Mýrarvik, blautt, gengur inn í norðanvert holtið frá Lútanda, nokkuð vestan beitarhúsatóftanna.   Þar eru tveir 
grónir hólar, annar úti í mýrarvikinu, en hinn í holtsjaðrinum.  Þar kallast Árnastekkur.  Ekki veit ég, við hvern 

er þar átt.  Sá Árni hlýtur að hafa verið hér á bæjum fyrir löngu síðan," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við 

spurningum Örnefnastofnunar segir: "Mig minnir að bóndi með þessu nafni hafi búið hér um 1700, síðan ekki að 

mér vitanlega. Mannvirki orðin óglögg." Árnastekkur er rúma 900 m norðaustan við bæ 001. 

Hóll, vel gróinn grasi og mosa, í norðurjaðri holts sem vegur liggur eftir. 
Þústin er 9 x 3 m að stærð og snýr austur-vestur. Hugsanlega hefur þústin verið tvískipt, en í vesturenda hennar, á 
um 3 x 2 m svæði með stefnu í norður-suður, er hún um 0,05 m lægri en annars. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 19; Ö-Súluholt, sp. og svör, 4. 

 

ÁR-025:068     Lækningalind     lind     brunnur 63°53.590N     20°52.143V 
"Nokkru vestar og neðar [en 081] í holtinu vætlar uppspretta út 
úr holtinu.  Hún er lítil og þornar alveg í þurrkatíð.  Vætla 

þessi heitir Lækningalind. Var einhver átrúnaður á 

lækningamætti þessarar lindar.  Svo lækningin hrífi, þurfti 

helzt að skríða til hennar á fjórum fótum," segir í 

örnefnalýsingu. Lindin er um 540 m norðan við bæ 001 í 

norðanverðum jaðri holts sem vegur liggur eftir í dag. 
Móaholt, sunnan mýrar. 
Náttúruleg lind sem rennur í mýri til norðurs. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 20. 

 

 
 

  

    

Mynd 174. Árnastekkur 025:067, horft til norðvesturs. 

 

 

Mynd 175. Lækningalind 025:068 
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ÁR-025:069     garðlag     landamerki 63°53.346N     20°53.463V 
"Milli Súluholts og Rútsstaða [ÁR-111] ræður sjónhending úr 

markaþúfunni í þúfu á Brynkarima og þaðan aftur í garðsendann, sem er á 
vestri bakka Langhólalæksins; síðan ræður garðlagið allt vestur í 

Strokkhólalæk," segir í örnefnalýsingu. Garðlagið er um 2 km vestan við 

bæ 001. Frá vegi að Súluholti má sjá garðlag við landamerki Rútsstaða. 
Framræst mýri. 
Garðlagið er um 340 m að lengd, um 0,3 m hátt og álíka breitt. Það liggur 

til suðausturs frá vegi, mjög greinilegt næst veginum en verður fljót slitrótt 

og hverfur eftir um 160 m. Um 20 m suðaustar má greina garðinn áfram 

en þá mun slitróttari og hverfur loks eftir um 180 m í skurð á landamerkjum 

við Rútsstaði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholt, 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-025:070     garðlag     varnargarður          63°53.581N     20°52.047V 
Garðlag liggur til suðurs frá stekk 081, uppi á svokölluðu 

Kirkjuholti. Búpeningur hefur nýtt garðlagið til að ganga 

eftir og meðfram. 
Fyrir norðan bæina er svokallað Kirkjuholt. Það er fremur 

stórt holt, ræktuð tún eru á suðurhlutanum en þýfður mói 

til norðurs. 
Garðlagið liggur til suðurs frá stekk 081 og hverfur við 

ræktað tún. Það er rúmlega 120 m langt, 1 m á breidd og 

0,2-0,3 m á hæð. Það er torfhlaðið, hvergi sést glitta í grjót 
í rofi sem er víða. Til suðurs hverfur garðlagið í slétt, 

ræktað tún en lega þess sést á loftmynd. Líklega náði það 

allt að túngarði 014. Óljóst mótar fyrir garðlaginu fyrir 

norðan stekkinn en það svæði er þýft og í halla til 

norðausturs, niður holtið. Staðsetning og lega garðlagsins 

bendir til þess að um vörslugarð sé að ræða. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-025:071     garðlag     vörslugarður 63°53.605N     20°51.835V 
Garðlag liggur skammt vestan við Baldvinstóft 003, til suðurs yfir 

Kirkjuholt og stefnir að bæ 001. Þetta var vörslugarður eða mögulega 

landamerkjagarður á milli bæja í Súluholtshverfi. 
Kirkjuholt er norðan við bæ 001 og á því eru ræktuð tún til suðurs en mói 

til norðurs. 
Vörslugarðurinn er tæplega 400 m að lengd og liggur til suðvesturs frá 

vírgirðingu sem nú er á merkjum milli Súluholtsjarðanna. Garðurinn sést 

liggja til suðvesturs frá Baldvinstóft 003 og hverfur uppi á holtinu í 

ræktuð tún. Hann er 0,4 m á hæð, 1,5-2 m á breidd og torfhlaðinn. 
Garðurinn er þýfður og sker sig ekki frá umhverfinu, stórþýfður og 

mosavaxinn. Það sjást ummerki um girðingarstaura hér og þar á honum. 
Hættumat: engin hætta 
  

 

Mynd 176. Garðlag 025:069, horft til 
suðurs. 

 

 

Mynd 177. Garðlag 025:070, horft til norðausturs. 

 

 

Mynd 178. Garðlag 025:071, horft til 
suðurs. 
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ÁR-025:072     vegur     leið 63°53.729N     20°50.698V 
Fyrir norðan tóftir 063 og 064 sést ruddur vagnvegur, 

sem liggur til vesturs úr landi Önundarholts ÁR-024. 
Þar sést hann lítið enda grjótnáma þar nú. Vegurinn 

liggur til vesturs í átt að Súluholti en hverfur við 

Þingmannaleið 031. Ekki er vitað hvenær þessi vegur 

var gerður eða í hvaða tilgangi. 
Gróinn mói er allt umhverfis veginn.  Fast norðan 

hans er framræst mýri en gróið holt til suðurs. Víða eru 

moldarflög og kindastígar. Lausagönguhross viðhalda 

leiðinni. 
Vegurinn er 3 m breiður og hlykkjast austur-vestur á 

rúmlega 1 km löngum kafla. Hann er sléttur, mold og 

möl er víða í botninum. Til vesturs er vegurinn líðið 
annað en vegleg kindagata. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

 

ÁR-025:073     frásögn     náma 63°53.187N     20°51.163V 
Að sögn Helga Sigurðssonar, heimildamanns, var grjótnáma við Blautaflag. Efnið var nýtt í Múlabrú 033 og var 
náman líklega lengi í notkun. Helgi fyllti upp í námuna og þar er nú grasivaxið tún. Náman var við gróin hól, um 

700 m austan við bæ 001. 
Slétt, grasivaxið tún, milli Bæjarholtsins og svokallaðs Múla. Svæðið er nýtt til sláttar og beitar. 
Engin ummerki námunnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholt, 2. 

 

ÁR-025:074     náma     mógrafir 63°53.565N     20°53.319V 
Stök mógröf er tæpa 1,2 km norðvestan við bæ 001 og 

er skammt norðan við nýbýlið Rima. 
Gróinn mói með lágum rimum, kjarri og blautum 

mýrarsvæðum. Litlar tjarnir eru víða og er mógröfin við 

eina slíka. 
Mógröfin er 8x3 m að stærð og snýr NNA-SSV. Hún er 

0,3-0,5 m á dýpt og vatn er í henni. Hún liggur til 

suðvesturs úr gróinni mýrardæl. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholt, 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-025:075     Klettabrekka     huldufólksbústaður 63°53.253N     20°51.875V 
"Klettabrekka heitir vestan við kletta þá, sem eru í túnjaðrinum syðst.  Þar var sagt, að byggi huldufólk, og til 

voru þær rakstrarkonur, sem ekki þorðu að vera þar einar við ljárakstur," segir í örnefnalýsingu Súluholts. 

Klettabrekka er syðst innan gamla heimatúnsins, þar sem mýrar og holt mætast. Klettarnir eru 1-2 m á hæð en hér 

er um lága hamra að ræða. 
Slétt, grasivaxið tún með lágum hólum er allt umhverfis klettabrekkuna. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholt, 3. 

  

 

Mynd 179. Vegur 025:072, horft til vesturs. 

 

 

Mynd 180. Mógrafir 025:074, horft til NNA. 
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ÁR-025:076     Kvíahólar     heimild  kvíar 63°53.325N     20°51.763V 

"Nálægt Stöðlinum [013] eru tveir hólar, kallast þeir Kvíahólar," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir: "Engin ummerki kvía hafa sézt í mínu minni við Kvíahóla." Kvíahólar eru um 210 m 

Austan við bæ 001. Engar minjar er þar að sjá. 
Kvíahólar eru grasivaxnir hólar í beitartúni. 
Engin ummerki um kvíar sjást nú á yfirborði (2015) við Kvíahóla. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 3; Ö-Súluholt, sp. og svör, 3. 
 

ÁR-025:077     tóft     fjárhús 63°53.311N     20°53.064V 
Í svokölluðum Krókbörðum er tóft við lágan hólrima. Hún er 850 m vestan við bæ 001 og 15 m norðan við vörðu 

038. Tóftin er í "laut" og sést ekki fyrr en að henni er komið. Hún er fyrir vestan rimann, fyrir miðju. 
Allt umhverfis tóftina er gróinn, þýfður mói. Víða eru grónir hraunrimar og -hólar en framræst mýri er til suðurs. 

Hér og þar eru blautir pyttir á rimanum. Svæðið er nýtt til beitar. 

Tóftin er 5x3 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Þetta er líklega mókofi eða beitarhús sé tekið mið af lagi 
hennar og staðsetningu. Tóftin er á lágu hólbarði, við mörk hrauns og mýra. Það sést uppsöfnun jarðvegs fyrir 

sunnan hana og til norðausturs. Veggirnir eru 0,3-0,4 m á hæð, 1 m á hæð og algrónir. Þeir eru þýfðir og útflattir. 

Það glittir víða í 1-2 umför af hraungrýti í veggjunum. Tóftin er opin til austurs, að hólnum. Fyrir vestan tóftina 

eru grænar rennur eða lautir. Þær skera sig úr umhverfinu vegna lögunar sinnar og grænku. Lágirnar líkjast þurrum 

mógröfum, eru 0,3 m djúpar og grónar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholt, 4. 

 

ÁR-025:078     Nónþúfa     varða     eyktamark 63°53.186N     20°52.356V 
Um 360 m suðvestur af bæ 001 er klettur sem stendur upp 

úr mýri og nefnist hann Nónþúfa. Nónþúfubrú 023 liggur 

um Nónþúfu. 
Nónþúfa er klettur sem skagar upp úr mýri en gróður 

hefur vaxið mikið um hann. Klöpp skagar aðeins upp úr 

gróðrinum efst. 
Nónþúfa sjálf er náttúruleg myndun en torfhlaðið hefur 

verið í og við hana sem hluta af Nónþúfubrú [023]. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
  

            

Mynd 181. Tóft 025:077, horft til VSV. 

 

 

Mynd 182. Nónþúfa 025:078, horft til vesturs. 
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ÁR-025:079     heimild  útihús 63°53.260N     20°52.054V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 60 m sunnan við bæ 001. Í dag er 

á þessu svæði steinsteypt bygging með torfklæddu þaki. Þessi útihús hafa staðið á sama eða svipuðum stað og 
brunnur 004. 
Bygging stendur neðst (vestan) í lítilli hlíð, framan (austan) við sléttuð tún. 
Ekki sjást ummerki um útihúsið á yfirborði (2015). 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-025:080     náma     mógrafir 63°53.744N     20°53.074V 
"Súluholtshjáleigubændur tóku mikið af mó úti í 

rimunum, aðallega norðan til á vesturbakka 

Rimadrags.  Þar í rimunum var lengi móbyrgi," 

segir í örnefnalýsingu. Rimadrag er um 1,2 km 

norðvestan við bæ 001. 
Rimadrag er þýft og liggur hærra en nærliggjandi 

mýrar og mýrardælar, sem allar eru uppþurrkaðar 

að mestu. Vaxin mosa, sinu og grasi. 
Engin ummerki eru um móbyrgið, enda má skilja af 

örnefnalýsingu að það hafi þegar verið horfið er hún 

er rituð. Leifar mógrafa má þó sjá í rimanum sem 
0,3 til 0,5 cm djúpar dældir, mun grænni en annars 

er í rimanum. Flestar grafanna eru á milli 5 x 5 m 

til 10 x 10 m að stærð og dreifast þær um allan 

rimann, þó helst norðvestan til í honum. 

Mótekjusvæðið er um 135 x 110 m að stærð og snýr 

austur-vestur. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súlukotshverfi, 11-12. 

 

ÁR-025:081     Hjáleigustekkatún     tóft+garðlag     stekkur 63°53.801N     20°51.702V 
"Í miðri brún norðurholtsins var gamalt kofastæði og garðbrot hjá.  Það kallaðist Stekkatún, eða 

Hjáleigustekkatún," segir í örnefnalýsingu. Stekkurinn er rúma 600 m norðan við bæ 001, ofarlega á norðurbrún 

holtsins. 

Mói er á holtinu en nánasta umhverfi tóftarinnar er mun grænna. 
Utanmál tóftarinnar er um 6,5 x 3,5 m og snýr í austur-vestur. Innanmál hólfs I í tóftinni er um 2,5 x 1 m og snýr 

í norður-suður, með inngang í suðurvegg. Hólf II er vestan við hólf I. Er það um 4 x 2 m að innanmáli og snýr í 

austur-vestur, með inngang á vesturvegg. Út frá suðaustur horni tóftarinnar er brot úr garðlagi sem stefnir í austur 

í um 5 m áður en það hverfur. Það er um 0,5 m breitt. Veggir tóftarinnar eru um 0,3 m háir. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 20. 

 

 

Mynd 183. Mógrafir 025:080, horft til norðausturs. 

 

  

Mynd 184. Stekkur 025:081, horft til austurs. 
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ÁR-025:082     heimild  rista 63°53.820N     20°51.886V 

"Þarna í Hákotsmýri var eina engjalandið í Súluholtsengjum, þar sem nota mátti sláttuvél að ráði.  Í 

Langholtsdælum ofanverðum var þó  illur hængur á.  Þar var mikið af torfpælum; voru þær illa grónar og 

rótarfúnar.  Þarna skáru Hróarsholtsbændur heytorf árum saman, og hirtu ekki um að biðja Hákotsbónda leyfis; 

enda sjálfsagt eins gott, því Hákotsbóndi var leiguliði og útbyggingarsök að leyfa öðrum torfskurð.  Einhverja 

óbeina greiðslu kunna Hróarsholtsbændur þó að hafa innt af hendi," segir í örnefnalýsingu. Torfristan var um 950 

m norðan við bæ 001, skammt sunnan við landamerki Hróarsholts ÁR-028. Ummerki hennar sjást ekki lengur. 
Hákotsmýri er framræst og flöt. Þar er nú gróinn, smáþýfður mói nýttur til hrossabeitar. Kjarrgróður vex þar á 

milli blautra mýrardæla. Víða eru sléttir flákar og ekki ólíklegt að torf hafi verið tekið þar. 
Engin ummerki torfristunnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 7. 

 

ÁR-025:083     Hákotsrimi     náma     mógrafir 63°53.322N     20°53.333V 
"Mikið var tekið af mó í Hákotsrima. Gerðu það Hákotsbændur, og 
eftir þeirra tíð faðir minn. Man ég eftir mótekju þarna eftir 1930," segir 

í örnefnalýsingu. Mógrafirnar eru um 1,1 km vestan við bæ 001. 

Vegurinn að Súluholti liggur í gegnum rimann. 
Nyrst, næst vegi, er riminn mosavaxinn en verður grösugri til suðurs. 
Vel má sjá grafirnar, sérstaklega syðst í rimanum. Eru þær um 0,4 m 

djúpar og vel grónar. Flestar í kringum 5 x 3 m að stærð en er mjög 

breytilegt. Mótekjusvæðið er um 190 x 50 m og snýr norðvestur-

suðaustur. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-025:084     Kíll     álagablettur 63°53.415N     20°52.491V 
"Blástararflóðið norðan Hvílurima var alltaf kallað Kíll.  Hann mátti ekki slá; það orsakaði langan óþurrkakafla," 

segir í örnefnalýsingu. Kíll er um 440 m norðvestan við bæ 001. Þetta er náttúrulegt flóð eða mýrardæl. 
Búið er að þurrka upp mýrarnar enn er dælin sést vegna gróðurfars, en hún er minna græn en nágrenni sitt. 
Engin mannvirki eru við blettinn og hafa líklegast aldrei verið. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súlukotshverfi, 11. 

 

  

 

Mynd 185. Mógrafir 025:083, horft til 
austurs. 

 



157 
  

 

ÁR-026     Vesturhjáleiga (Súluholtshjáleiga) 
 

1708 og 1847, hjáleiga frá Súluholti. 
1981: "Súluholtshjáleiga var rúmlega 1/4 af torfunni; fór í eyði sem bújörð 1956. Síðan hefur jörðin verið í eigu 

kaupstaðarmanna og hafa þeir nýtt hana að nokkru flest ár. Hús eru nú að mestu öll fallin. ... Íbúðarhús var byggt 
1948 úr blönduðu efni." SB II, 70. Ekki er búið á jörðinni en hún er nýtt. 
1708: Fóðrast kann iiii kýr, vi ær, vi lömb, i hestur." 

 
ÁR-026:001  Vesturhjáleiga / Súluholtshjáleiga  bæjarhóll   bústaður    63°53.366N     20°52.158V 
Súluholtshjáleiga var í norðvesturhorni sameiginlegs 

heimatúns Súluholts ÁR-025 og Hákots ÁR-027. 
Bærinn var uppi á holtinu og túngarður 014 lá fyrir 

norðan og vestan bæinn. Fyrir vestan bæinn var 

kálgarður 004 og leið lá til suðurs að Súluholti. Húsa- 

eða heygarður er merktur, fast austan við bæinn. Í 

Sunnlenskum byggðum II er mynd af síðasta bænum 

en hann er horfinn og öll hús hafa verið rifin. Skammt 

austan við bæjarhólinn er búið að planta nokkrum 

trjám, það var gert um miðja síðustu öld. 
Slétt tún, í halla til vesturs. Óljóst mótar fyrir hólbarði 

en erfitt er að greina mun á náttúrulegri brún og 

uppsöfnun mannvistarlaga. 
Bæjarhóllinn er horfinn af yfirborði vegna sléttunar. 
Hann snéri norðvestur-suðaustur og það mótar óljóst 

fyrir upphækkun í túninu án þess að hægt sé að áætla 

nákvæma stærð hans. Hún er 0,3 m á hæð og 25x15 

m að stærð. Hliðarnar aflíðandi en ekki er hægt að sjá 

nein mannvirki. Stafnar bæjarins snéru til suðvesturs og þaðan var víðsýnt. 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-026:002     frásögn     brunnur 63°53.362N     20°52.186V 
Brunnur var um 20 m vestan við bæ 001 að sögn Helga Sigurðssonar, heimildamanns. Fyllt var upp í hann en að 

öðru leyti er hann óraskaður undir sverði. 
Slétt tún, í halla til vesturs. Óljóst mótar fyrir hólbarði en erfitt er að greina mun á náttúrulegri brún og uppsöfnun 

mannvistarlaga. 
Engin ummerki brunnsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

ÁR-026:003     heimild  útihús 63°53.381N     20°52.240V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 50 m norðvestan við bæ 001, í 

norðvestur horni heimatúnsins. Túngarður 025:014 er fast til norðurs og vesturs. Að sögn Helga Sigurðssonar, 
heimildamanns, voru nokkur hús á þessu svæði en þau eru öll horfin. Ekki er ljóst hversu gömul þessi hús voru. 

Slétt tún, í halla til vesturs. Óljóst mótar fyrir hólbarði en erfitt er að greina mun á náttúrulegri brún og uppsöfnun 

mannvistarlaga. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-026:004     heimild  kálgarður 63°53.366N     20°52.174V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast vestan við bæ 001. Hann var í 

aflíðandi halla til vesturs og náði lengra til suðausturs en bærinn. Líklega var hann sambyggður bæjarhúsunum. 

Slétt tún, í halla til vesturs. Óljóst mótar fyrir hólbarði en erfitt er að greina mun á náttúrulegri brún og uppsöfnun 
mannvistarlaga. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

  

 

Mynd 186. Bær 026:001, horft til norðausturs. 
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ÁR-026:005     heimild  útihús 63°53.378N     20°52.180V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 20-25 m norðvestan við bæ 001. 

Það var uppi á holtinu en er horfið. 
Slétt tún, í halla til vesturs. Óljóst mótar fyrir hólbarði en erfitt er að greina mun á náttúrulegri brún og uppsöfnun 

mannvistarlaga. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-026:006     heimild  útihús 63°53.364N     20°52.189V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús um 20 m vestan við bæ 001, fast vestan við 

kálgarð 004. Útihúsið var uppi á holtinu, þar sem það tekur að lækka til vesturs. 
Slétt tún, í halla til vesturs. Óljóst mótar fyrir hólbarði en erfitt er að greina mun á náttúrulegri brún og uppsöfnun 

mannvistarlaga. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
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ÁR-027     Norðurhjáleiga (Hákot) 
1847, hjáleiga frá Súluholti. 1981:"Hákot var annað býli í Súluholtstorfu. Stóð það efst á túnunum þar sem 

núverandi íbúðarhús í Súluholti stendur nú. Hákot er nú komið undir Súluholt ... Í eyði frá 1929." SB II, 71. 

 
ÁR-027:001     Norðurhjáleiga     bæjarhóll     bústaður 63°53.395N     20°51.987V 
 

"Hákotshóll nefnist hóllinn austan nýja íbúðarhússins (byggt 1974).  Hákot var lagt í eyði 1929 og tóftirnar 

sléttaðar út einu eða tveimur árum síðar," segir í örnefnalýsingu. Í Sunnlenskum byggðum II segir: "Hákot var 

annað býli í Súluholtstorfu. Stóð það efst í túnunum þar sem núverandi íbúðarhús í Súluholti stendur nú."  Hákot 

var rúmum 160 m norður af Súluholti ÁR-025:001. Bæjarhóll Hákots er í garði núverandi íbúðarhúss í Súluholti. 
Hóllinn er grasivaxinn og trjám hefur verið plantað til  norðurs og austurs, innan hólfa sem þarna sjást enn. 

Hóllinn snýr austur-vestur og er um 13 x 12 að stærð. Í hólnum sjást 5 hólf þó að útlínur þeirra séu ekki nákvæmar. 

Lýsing hefst til austurs. Hólf I er um 4 x 3 m að innanmáli og snýr norður-suður, með op til suðurs. Í hólfinu hefur 

grenitré verið plantað, sem fyllir upp í allt hólfið með greinum sínum. Hólf II er næst vestan við hólf I og af sömu 
gerð; 4 x 3 m að innanmáli, snýr norður-suður og með op til suðurs. Hólf III er norðan af hólfi II og er um 7 x 3 m 

að innanmáli, snýr norður-suður og án greinilegs inngangs. Þar hefur verið plantað nokkrum trjám. Hólf IV er 

austan af hólfi III og er um 4 x 2 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Úr suðausturhorni hólfsins mótar fyrir 

gangi sem legið hefur suður, milli hólfa II og V. Hólf V er illgreinilegast allra hólfanna og virðist vera um 2 x 1 m 

að innanmáli, í austur-vestur, en hefur hugsanlega verið stærra, 3 x 2 m að innanmáli og þá snúið norður-suður. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 3; SB II, 7; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-027:002     heimild  útihús 63°53.454N     20°52.082V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 120-130 m norðvestan við bæ 001, 

utan túns. 

Á þessu svæði er í dag norðvesturhorn garðs Súluholts III og afleggjari að Súluholti. 
Engar minjar eru sjáanlegar á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-027:003     heimild  útihús 63°53.454N     20°52.082V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, var útihús um 120 - 130 m norðvestan við bæ 

001, utan túns. 

Á þessu svæði er í dag norðvesturhorn garðs Súluholts III og afleggjari að Súluholti. 

Engar minjar eru sjáanlegar á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

  

         

Mynd 187. Bæjarhóll 027:001, horft til norðurs. 
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ÁR-027:004     heimild  kálgarður 63°53.392N     20°51.986V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæ 001. 

Á grasigrónni flöt í garði núverandi íbúðarúss Súluholts. 
Kálgarður sést ekki sunnan við bæjarhól 001 á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
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ÁR-028     Hróarsholt 
 

1686: 120 hdr. Skálholtsstólsjörð. 1686, bændaeign. The old Icelandic land registers, 106. 1708: 40 hdr. 

Bændaeign. 1847: 50 hdr. Bændaeign. 
Jarðarinnar er getið í Landnámu: "Önundur bíldr, er fyrr var getit, nam land fyrir austan Hróarslæk...", í 

neðanmálsgrein við málsgreinina segir: "Hróarslæk: Hróarsholt Þ (leiðr. með yngri hendi í -læk)." ÍF I, 374. Hennar 

er einnig getið í Sturlungu, Sturl.GJ, II, 328. Árið 1508 selur Stefán biskup í Skálholti Páli Þórðarsyni Hróarsholt 

í Flóa, DI VIII, 253-55. 
HRÓARSHOLT Í FLÓA (Á) -Ólafi - (VILLINGAHOLTSANNEXÍA) c. 1200:  Kirknaskrá Páls, DI XII 8. 
1397:  a Þridiung j heimalandi portio Ecclesiæ vmm .vij. ar næstv .c. oc mork. fellur nidur oll samtt firir adbot ad 

kirkiu og Þad er Jon hefur til hennar lagtt; Máld DI IV 95. 
[um 1480]: Hroarsholltt forn maldage. Olafs kirkia j Hroars holltti a xl hvndrada j heima lande. viij yr. mesuklædi 

vond. kalek. Alltariss stein. glodar ker. Alltariss klædi vond. paxspialld. einn kross. ij olafs likneski. ij kluckur. 

ampli med tin. Þangad liggur svlholltt. hvrdarbak oc gneistastader til allrar skylldv. oreiknud porcio.  Máld DI VI 

 



162 
  

319-320 [AM 263 fol. bl. 54; Þjsks Bps A II, 1, bl. 126b]. 
1575:   Máld DI XV 657. 
1.5.1856:  Villingaholtsprestakall lagt niður og Hróarsholtssókn lögð til Hraungerðis; (PP, 74) [konungsbréf] 
27.2.1902:  Hróarsholtskirkja lögð niður og sóknin lögð til Hraungerðiskirkju; (PP, 74) [landshöfðingjabréf] 
1708:"Krókur [sjá ÁR-031], hjáleiga, bygð við heimatúnið fyrir manna minni. ... Midhus [sjá ÁR-032], önnur 

hjáleiga, bygð við heimatúnið fyrir manna minni. ... Kambur [sjá ÁR-029], þriðja hjáleiga, bygð við heimatúnið 

fyrir manna minni. ... Flaga [sjá ÁR-030], fjórða hjáleiga, bygð fyrir manna minni við heimatúnið. Nú í eyði og 

næstlíðið ár ... Aftur má hjer byggja, ef fólk til fengist, því þetta býli lagðist í auðn fyrir mannfæði. ... Heima 

hjáleiga, fimta hjáleiga, bygð fyrir manna minni við heimabæinn. Hefur í eyði legið 12 eðrur 13 ár, og so er enn. 
... Ekki er líklegt að þessi hjáleiga aftur byggist, því tún er komið í stóra órækt, en mestalt engið í svarðleysu forað 

fyrir Hróarsholtslæk. ... Lambhagaholll, sjötta hjáleiga, bygð í úthögum þar sem ekki hafði áður bygð verðið hjer 

um fyrir 30 árum, og varaði bygðin í 2 eður 3 ár. Enginn veit hjer nálgætu með hverjum þetta hjáleigugrey bygðist 

... Aldeilis er hjer ómögulegt aftur að byggja fyrir heyskaparleysi." JÁM II, 154-55. 
"Hróarsholt er tvíbýlisjörð og aðgreint í Austurbæ og Vesturbæ" Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 1. 
1708:"Fóðrast kann xii kýr, iii úngneyti, xl ær, xx lömb, viii hestar, og þó meira, ef engjarnar yrðu uppunnar, sem 

aldrei hefur verið og aldrei mun verða meða jörðin byggist , vide innfra engjarnar. Afrjett ut supra. Torfrista og 

stúnga nóg. Reiðingsrista góð, en þó sjaldan seld. Móskurður til eldiviðar hefur verið, brúkast ekki, en meinast þó 

vera. Skóg til kolagjörðar í almenníngi ut supra." JÁM II, 153. 

 

ÁR-028:001     Hróarsholt     bæjarhóll     bústaður 63°54.584N     20°52.511V 
"Hróarsholt er tvíbýlisjörð og aðgreint í Austurbæ og Vesturbæ [004]," segir í örnefnalýsingu. Á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906 eru fimm hús sýnd í bæjarröndinni. Bærinn er sunnan undir klettabelti og 

stóð hátt á hólbarði eða lágu holti. Öll hús á austurbænum hafa verið rifin og nýtt íbúðarhús byggt rúmum 400 m 

NNA. Ennþá er búið á austurbænum en þar er hrossarækt. Vesturbærinn er nýttur udnr hrossabeit. 
Grasivaxið tún í halla til suðurs. Suðurhluti bæjarhólsins og heimatúnið er nýtt sem beitarhólf fyrir hross. Yfir 

norðurhlutanum er malavegur en til austurs 
útihús sem byggt var um miðja síðustu öld. 

Það var uppgert árið 2004 og breytt í 

hesthús. 
Bæjarhóllinn sést enn og er gríðarstór. 

Bæirnir (sjá 004) voru á sama hólum, ásamt 

kirkju 002 en þegar bæjarteikningin var gerð 

eru þeir ekki sambyggðir. Líkt og nafnið 

gefur til kynna er austurbærinn austar. Þar er 

búið að rífa öll hús fyrir utan eitt en mynd af 

bænum er í Sunnlenskum byggðum II. 

Bæjarhóllinn er mikið raskaður og erfitt að 

átta sig á nákvæmu umfangi hans. Hann er 
a.m.k. 90x60 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Í Sunnlenskum byggðum sést 

einnig að vírgirðing lá yfir miðjan hólinn og 

íbúðarhúsin voru sitthvoru megin við hana, 

einungis voru um 40 m á milli húsanna. Árið 

1959 var byggt íbúðarhús í miðjan hólinn og 

það stækkað 1968. Það var ekki með kjallara 

og ekki eru sögur um að mannvist hafi fundist við gerð þess. Það var rifið eftir jarðskjálfta árið 2008. Bæjarhóllinn 

sést best til suðurs, þar sem kirkja 002 og kálgarður 081 koma saman. Þar er hann 0,3-1,8 m á hæð, til annarra átta 

fjarar hóllinn út og erfitt að greina hann frá náttúrulegri brún eða hól. Í miðjan hólinn er búið að planta skjólbelti 

og þar við sést grunnur íbúðarhússins. Þar er nú bílastæði. Í suðvesturhorni bæjarhólsins sést einföld grjóthleðsla, 
líklega tengd kálgarði 081 eða bæjarhlaðinu. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarholtshverfi, 1 

 

ÁR-028:002     þúst     kirkja 63°54.577N     20°52.499V 
c. 1200:  Kirknaskrá Páls, DI XII 8. 
1397:  a Þridiung j heimalandi portio Ecclesiæ vmm .vij. ar næstv .c. oc mork. fellur nidur oll samtt firir adbot ad 
kirkiu og Þad er Jon hefur til hennar lagtt; Máld DI IV, 95. 
[um 1480]: Hroarsholltt forn maldage. Olafs kirkia j Hroars holltti a xl hvndrada j heima lande. viij yr. mesuklædi 

vond. kalek. Alltariss stein. glodar ker. Alltariss klædi vond. paxspialld. einn kross. ij olafs likneski. ij kluckur. 

ampli med tin. Þangad liggur svlholltt. hvrdarbak oc gneistastader til allrar skylldv. oreiknud porcio.  Máld DI VI, 

 

Mynd 188. Bæjarhóll 028:001/004, horft til VNV. 
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319-320 [AM 263 fol. bl. 54; Þjsks Bps A II, 1, bl. 126b]. 
1575:   Máld DI XV 657 
1.5.1856:  Villingaholtsprestakall lagt niður 

og Hróarsholtssókn lögð til Hraungerðis; (PP, 

74) [konungsbréf] 
27.2.1902:  Hróarsholtskirkja lögð niður og 

sóknin lögð til Hraungerðiskirkju; (PP, 74) 

[landshöfðingjabréf]. "Hóllinn fyrir neðan 

Austurbæinn [001] heitir Kirkjuhóll; þar stóð 
kirkjan, og var kirkjugarður í kring.  Kirkjan 

mun hafa verið aflögð laust eftir aldamótin 

síðustu," segir í örnefnalýsingu. Hún er ekki 

sýnd á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906. Kirkjan var rifin 

1902 en sama ár var síðasta greftrunin í 

kirkjugarðinum. Minnisvarði um kirkjuna er 

þar sem hún stóð, um 15 m sunnan við bæ 

001. 
Grasivaxið tún, nýtt til beitar. 

Kirkjugarðurinn skagar til suðurs frá 
bæjarhólnum og sést vel þar. 
Kirkjan sést ekki né greinilegur kirkjugarður. Þar sést hóll eða þúst sem er 20x16 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Hann er 1-1,2 m á hæð, hliðarnar aflíðandi niður brekkuna. Hóllinn sést ekki til norðurs og var líklega 

sambyggður kálgarði 081 til vesturs. Ekki sér móta fyrir leiðum á yfirborði né legsteinum. 
Heimildir: DI XII 8;  DI IV, 95; DI VI 319-320; PP, 74; Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 1. 

 

ÁR-028:003     Haugur Hróars     heimild  legstaður 

Í bókinni Frásögur um fornaldarleifar segir:  "Fiögur Fornmanna Leidi, nl: Kols á Kolsholte [021:010], Önundar 

Bilds, á Önundarholti [024:002], Hróars a Hröars-holte og Arnar á Vælugerde [036:002], sem Landn: Part: 4d 

ummgètur." Þetta er tilvísun í skýrslu Illgua Hannessonar frá 1820. Staðsetning haugs Hróars er óþekkt nú (2015) 

og því ekki hægt að staðsetja hann án frekari heimilda. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:FF, 193 

 

ÁR-028:004     Vesturbær     heimild  bústaður 63°54.542N     20°52.570V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 eru fjögur hús sýnd í þyrpingu, fast vestan við kálgarð 081 

og um 100 m suðvestan við bæ 001. Í dag er nýlegt fjós þar sem hús Vesturbæjar eru sýnd samkvæmt 

bæjarteikningu. Bærinn hefur seinna verið færður um 190 m norðar, upp á holt, og má sjá steinsteyptan kjallara nú 

(2015) þar sem Vesturbærinn var á 20. öld. 
Mikið jarðrask er á svæðinu við gömlu bæjarstæðin enda svæðið enn nýtt. Hóll, vel grasi gróinn en hefur að hluta 

verið grafinn í burtu. 
Ekki sjást ummerki um eldri hús Vesturbæjar nú (2015) en steinsteyptur kjallari 20. aldar húsanna er yngri en 1915 

og telst því ekki sem fornleifar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-028:005     Lambhagahóll     tóft     býli 63°56.315N     20°48.860V 
"Lambhagahóll var norðaustast eða innst í beitilandinu.  Hann er fyrir löngu í eyði," segir í örnefnalýsingu. Í 

svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Þá er einnig getið og vitað um, að í eina tíð var 

hjáleiga frá Hróarsholti, er hét Lambhagi og stóð í innsta hólnum (þeir eru þrír) í Lambhaganum." Í Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalín frá 1708 segir: " Lambhagaholll, sjötta hjáleiga, bygð í úthögum þar sem ekki hafði 

áður bygð verðið hjer um fyrir 30 árum, og varaði bygðin í 2 eður 3 ár. Enginn veit hjer nálgætu með hverjum 

þetta hjáleigugrey bygðist. Fóðrast kunni hjer um tveggja kúa þúngi. Þetta land brúkast frá heimajörðinni.  

Aldeilis er hjer ómögulegt aftur að byggja fyrir heyskaparleysi."  Rúma 4,5 km norðaustur af bæ 001 er innsti 

Lambhagahóllinn. Hinir Lambahagahólarnir tveir eru um 80 m norðaustur og 120 m norðaustur af innsta hólnum. 
Lambhagahólar og Ferðamannahóll 036 eru á þýfðri hagatungu sem afmarkast af lækjum á þrjá vegu en eru 

aðgengilegir að sunnan. 

 

Mynd 189. Kirkja 028:002, horft til ASA. 
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Engin ummerki eru um býli við Lambahagahólana en í innsta Lambhagahól má sjá, fast norðan í honum, slitrótt 
garðlag eða veggi. Hugsanlega gerði, hálfhringlaga, um 7,5 x 6 m að utanmáli með stefnu í austur-vestur. Innanmál 

um 6,5 x 5 m og vegghæð er mest um 0,3 m. Í og við hina tvo Lambhagahólana eru engar minjar að sjá. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarholtshverfi, Á.S., 1; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 15; JÁM II, 154-155. 

 

 

ÁR-028:006     Nepja     bæjarhóll     býli 63°54.596N     20°52.719V 
"Nepja var fyrir vestan við Hróarsholtsbæina. Hún var á 

hól skammt vestan við Gálga [024], og sér þar enn fyrir 

tóftum. Nepja er fyrir löngu komin í eyði," segir í 

örnefnalýsingu. Um 170 m vestur af bæ 001 er bæjarhóll 

Nepju, fast vestur af Gálga 024, ofan á klettahól. 
Hóll Nepju er klettahóll, gróinn og vel greinilegur þar sem 

hann stendur hátt yfir mýri sem er vestan, og neðan, við 

hólinn. 
Bæjarhóll Nepju er um 25 x 15 m að stærð, með stefnu í 

austur-vestur. Hóllinn er hár, hlíðar hans brattar niður en 

jafnsléttur að ofan. Ofan á hólnum er mikið þýfi eða þústir 
en ekki er hægt að greina þar veggi eða hólfaskipan. 

Þústirnar eru um alla jafnsléttuna. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 1. 

 

 

ÁR-028:007     Hlöðuhóll     örnefni     hlaða 63°54.535N     20°52.578V 
"Fyrir neðan fjósið í Vesturbænum er Hlöðuhóll; á honum stendur nú fjós það, er byggt var á árunum 1962 og 

1964," segir í örnefnalýsingu. Um 110 m suðvestur af bæ 001 er fjós það sem segir frá í örnefnaskrá. 
Hóll sem á stendur fjós í dag. 
Engin ummerki sjást um hlöðu á Hlöðuhól, þar sem nú (2015) er steinsteypt fjós. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 1. 

 

ÁR-028:008     Réttarkjaftur     hleðsla     rétt 63°54.559N     20°52.220V 
"Klettarnir, sem túnið liggur að, heita Króksklettar, en dalurinn, sem er á milli þeirra, Réttarkjaftur (GJ).  Árni 

Magnússon þekkir dalinn undir nafninu Klettakjaftur. Þar var fjárrétt frá Hróarsholti fram til ársins 1937, sem hét 

Kjaftarétt, og dró nafn sitt af Klettakjafti," segir í örnefnalýsingu. Réttin er rúmum 250 m austan við bæ 001, innan 

landsvæðis sem nú tilheyrir Flögu ÁR-030. Réttin er í lág á milli tveggja klettabelta, fyrir norðaustan þrjá 

sumarbústaði sem tilheyra landsvæði Flögu. Svæðið umhverfis réttina er nýtt sem útivistarsvæði í tengslum við 

þá. 
Mikið af trjám hefur verið plantað í "dalnum", aðallega öspum, birki og reynitrjám. Svæðið er grasivaxið og austast 

í honum eru bekkir og eldstæði. Þar er einnig búið að hlaða "skeifu" til skjóls. 
Réttin er 25x20 m að stærð og snýr norður-suður. Hún er sem fyrr segir hlaðin á milli tveggja klettabelta til norðurs 

og suðurs, þeir afmarka þær hliðar réttarinnar. Klettarnir eru 2-4 m á hæð og brattir. Réttin sést vel til vesturs en 

           

Mynd 190. Lambhagahóll 028:005, horft til norðurs. 

 

 

Mynd 191. Bæjarhóll Nepju 028:006, horft til norðurs. 
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ekki er ljóst hvernig austurhlutinn var, þar sér ekki til mannvirkja. Réttin skiptist í þrjú hólf. Lýsingin hefst suðurs, 

í hólfi 1. Það er 6x5 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru grjóthlaðnir, 0,2-0,3 m á hæð og þar sést 

eitt umfar. Hólfið er opið til austurs. Hólf 2 er norðan við hólf 1, við nyrðra kettabeltið. Það er 6x4 m að stærð og 

snýr norður-suður. Veggirnir eru eins að gerð og lögun og í hólfi 1. Það er opið til suðurs. Hólf 3 er austan við hólf 

2. Það er 3x3 m að innanmáli og skeifulaga. Veggirnir eru úr torfi og grjóti, 2 m á breidd og 0,3 m á hæð. Ekkert 

op sést þar inn og víða glittir í grjót án þess að um skýr umför sé að ræða. 
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S.,1-2. 

 

ÁR-028:009     tóft     útihús 63°54.641N     20°52.455V 
Útihús er rúmum 110 m norðaustan við bæ 001, fast norðan við malarveg að Hróarsholti II (sjá 004). Vírgirðing 

liggur fast sunnan við tóftina. Hún er ekki sýnd á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og líklega 

ekki í notkun þá. 

Þýfð brekka í halla til suðurs, niður Bæjarklettinn. Þarna er óræktað tún nýtt til hrossabeitar. 
Tóftin er 18x9 m að stærð, snýr austur-vestur og er einföld. Hún er grafin inn í brekkuna til norðurs. Hólfið er 7x3 

m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru úr torfi og grjóti, 0,4-0,5 m á hæð og grónir. Það glittir í eitt 

umfar af hleðslugrjóti til norðausturs. Hólfið er opið til suðurs. Til austurs frá norðurveggnum liggur garðlag, 

líklega aðrekstrargarður. Hann er 0,3 m á hæð, 2 m á breidd og algróinn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

ÁR-028:010     Gamlastífla     heimild  áveita 63°54.629N     20°53.153V 

"Beint suður frá Hannesarbala er Gamlastífla, og vestur af henni eru Stíflubalar," segir í örnefnalýsingu. 

Gamlastífla var tæpum 550 m norðvestan við bæ 001, þar sem Austurálma er nú. Líklega hvarf stíflan við gerð 

hennar. Stíflan var gerð í Hróarsholtslæk. 

    

Mynd 192. Rétt 028:008, horft til suðvesturs. 

 

        

Mynd 193. Útihús 028:009, horft til norðurs. 
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Grasivaxið svæði, nýtt til beitar, vestan við Austurálmu. Þetta er óræktað beitarhólf. 
Stíflan er horfin. Á þessu svæði er grjótdreif og timbur beggja vegna við Austurálmu. Ekki er ljóst hvaðan það 

kemur. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S.,  3. 

 

ÁR-028:011     Enghúsdæladrag     heimild 

"Norður af þeim [Markadælum] er Rigningarrimi.  Austur af honum er langt forardrag, sem heitir 

Enghúsdæladrag," segir í örnefnalýsingu. Ekki reyndist unnt að komast í útengjar því verið var að gera við brúnna 

þangað og könnuðust heimildamenn ekki við hús þar. 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S.,3. 

 

ÁR-028:012     Öndverðarnesrimi     heimild  tjaldstæði 

"Ofarlega í Ítakinu er Öndverða[r]nesrimi.  Við hann tjaldaði heyskaparfólk frá Öndverða[r]nesi, þegar það var 

að slá Ítakið," segir í örnefnalýsingu. Ekki reyndist unnt að komast í útengjar því verið var að gera við brúnna 
þangað og könnuðust heimildamenn ekki við minjar þar. 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S, 3. 

 

ÁR-028:013     Lækjarstokkur     garðlag     áveita 63°54.458N     20°53.730V 
"Vestasti partur engjanna er hærra landslag  og heitir 

Svartafit.  Þar fyrir vestan kemur gamalt garðlag eða 

stokkur.  Það er hleðsla fyrir lækinn, sem flæddi út á 
þessu svæði, áður en hann var grafinn upp í tíð Halldórs 

Bjarnasonar, hreppstjóra og bónda í Hróarsholti á síðari 

hluta 19. aldar," segir í örnefnalýsingu. "Nafnið Lækir er 

komið til af því, að Hróarsholtslækur rann þarna vítt og 

breitt, og búið var að hlaða fyrir hann garðbrot að 

austanverðu, sem kallað var Lækjarstokkur," segir í 

örnefnalýsingu. Garðlag er um 1 km vestur af bæ 001 og 

var það hluti af Lækjarstokkum. 
Í framræstri mýri, nýtt til beitar í dag. 
Garðlag, slitrótt og hlaupið í þýfi, um 0,5 m á hæð, um 3 

m breitt og um 160 m langt. Liggur samsíða 
Hróarsholtslæknum frá girðingu í norðri til skurðar í 

suðri, og áfram sunnan skurðar. Nyrst er garðlagið 

breiðar en sunnar og passar það við örnefnalýsingu að 

hér séu tvenn samsíða garðlög. Eru þau svo útflött í dag 

að ekki er hægt að greina milli þeirra. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 3. 

 

ÁR-028:014     heimild  þvottastaður 

"Ullarhóll [ÁR-029:013]: Um hann veit ég það eitt, að munnmæli sögðu, að ekki mætti breiða á hann ull til þerris, 

því þá kæmi rigning.  Enginn vildi fá rigningu í nýþvegna ullarbreiðuna, og því var aldrei breidd þar ull til þerris, 

svo ég muni eftir, og venjulega gekk vel að þurrka ullina í Hróarsholtshverfinu, kannski vegna virðingar okkar á 
Ullarhól," segir í svörum við spurningum Örnefnastofnunar. Hvar ullin var þvegin er ekki vitað en líklega var það 

í mýrardælu eða einhverjum læknum sem þarna voru áður en landið var framræst. Frekari heimildir þarf til þess 

að staðsetja þvottastaðinn. 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 4. 

 

ÁR-028:015     heimild  áveita 63°90.802N     20°89.661V 

"Bóndinn í Bár [ÁR-051] gróf svo af sér lækinn með skurði, 50-100 metra vestan við Lækjarstokkinn.  Þegar 

hann var að þessu starfi, kom til hans bóndinn í Meðalholtum [ÁR-110] og segir við hann: "Nú ertu að grafa af 

þér lækjarstykkin."  "Nei, það kemur aldrei til", svaraði þá hinn.  En reyndin varð sú, að út af þessu spunnust 

málaferli, sem enduðu með sáttargerð, þar sem bændurnir í Hróarsholtshverfinu greiddu bóndanum í Bár einhverja 

umsamda fjárhæð fyrir landið, og hefur það fylgt Hróarsholtshverfinu síðan.  Skurðurinn, sem bóndinn í Bár gróf, 
er nú Hróarsholtslækur.  Það er að segja, að upphaflegi skurðurinn hefur verið grafinn upp og stækkaður," segir í 

örnefnalýsingu.  

Farvegur Hróarsholtslækjar er djúpur og breiður, og eru beitartún og engi Hróarsholtsmegin við hann. 
Engin ummerki um áveitu sjást nú (2015) við farveg Hróarholtslækjar. 

 

Mynd 194. Lækjarstokkur 028:013, horft til suðurs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 3-4. 

 

ÁR-028:016     Vatnsstígur     heimild  leið 63°54.625N     20°52.497V 

"Lautin, sem er í Bæjarkletti, spölkorn fyrir austan Austurbæinn, heitir 

Vatnsstígur," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Vatnsstígur er gömul 

vatnsburðarleið, þó ótrúlegt sé, því að þarna var yfir Bæjarklett að fara, 

upp í Lind [021] í Lindarlaut, milli Bæjarkletts og Lindarkletts". 
Vatnsstígur er skammt norðaustan við bæ 001 en sést ekki í óræktuðu túni 

sunnan við Bæjarklett. Leiðin var rúmum 70 m norðaustan við bæ 001. 
Klettarnir eru 2-2,5 m á hæð og smá lægð er í þeim, þar sést grænn flái. 

Þetta er snarbratt og með ólíkindum að þarna hafi verið borið vatn.  Að 

klettunum er brött, þýfð brekka. Þar er óræktað beitarhólf fyrir hross. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör 

II, 9. 

 

 
 

 

 

 

ÁR-028:017     garðlag     túngarður 63°54.600N     20°52.148V 
"Lautin, sem er í Bæjarkletti, spölkorn fyrir austan Austurbæinn, heitir Vatnsstígur [016], en skarðið á móts við 

norðaustasta horn túngarðsins, Klettaklauf," segir í örnefnalýsingu. Túngarðurinn er sýndur á bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Hann afmarkaði heimatún Hróarsholts, Króks ÁR-031, Flögu ÁR-030, 

Miðhúsa ÁR-032 og Kambs ÁR-029. Hann afmarkaði alla suður-, norður- og austurhlið heimatúnsins en inn á 

milli eru náttúruleg klettabelti. Til vesturs var stór hluti afmörkunarinnar náttúrulegir klettar. 
Til norðurs er búið að slétta túngarðinn, hann er í ræktuðum túnum. Uppi á holtinu er hann í mólendi og órækt. 
Á bæjarteikningunni er heimatún bæjanna 600x400 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hróarsholt var nyrst 

í túninu, fyrir því miðju. Austurhluti túngarðsins sem sést á túnakotinu er enn varðveittur. Aðrir hlutar eru horfnir 

vegna vegagerðar, bygginga og sléttunar. Túngarðurinn lá til austurs frá bæ 001 og sveigði síðan til suðausturs að 

Króksklettum. Sá hluti sést enn sem gróinn hryggur í túninu. Hann er 3-4 m á breidd, 0,3-0,4 m á hæð og útflattur. 

Túngarðurinn sést aftur austan við Krók og þar er hann grjóthlaðinn. Þar er hann 2 m á breidd, 0,5 m á breidd og 

liggur í sveig. Hann hverfur í óræktuð tún til norðurs en undir veg til suðurs. Uppi á holtinu sést túngarður B, hann 

er ekki sýndur á bæjarteikningunni. Hann liggur til austurs uppi á holtinu, ofan við Klettakjaftsrétt 008 og sveigði 

síðan í átt að Króki. Hann endaði uppi á klettunum fyrir norðan bæinn þar. Túngarður B er uppi á klettum, á 

brúninni. Hann er grjóthlaðinn, 1-1,5 m á breidd og 0,2 m á hæð. Þarna má ská tvö umför af tvöfaldri hleðslu. Á 
bæjarteikningunni sjást þvegarðar innan túnsins, líklega afmörkuðu þeir tún hvers bæjar. Þeir eru allir horfnir. 

 

Mynd 195. Vatnsstígur 028:016, 
horft til suðurs. 

 

     

Mynd 196. Túngarður 028:017, horft til norðausturs og norðvesturs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

ÁR-028:018     Tröð     heimild  hesthús 63°54.642N     20°52.399V 

"Öll grasbrekkan sunnan undir berginu heitir Klettabrekka.  Í henni, næst bæjum, var hesthúskofi, sem nefndur 

var Tröð," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: " ... en 1946 var húsið 

[Brekkuhús 019]  jafnað við jörð.  Það var svo nærri veginum heim að Hróarsholti, og aðfenni frá því gerði 

veginn ófæran alltaf í snjóum.  Sömu leið fór Tröðin, að vísu 25-30 árum síðar […] Tröðin [var] frá Austurbæ." 

Tröð var rúmum 150 m norðaustan við bæ 001, norðan við gamla malarveginn að bænum. Vegurinn sést ennþá 
fast sunnan við hesthúsið, norðan við Brekkuhús 019. Hesthúsið er ekki sýnt á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 en var rétt utan heimatúnsins. Að sögn Tryggva Gestssonar, heimildamanns, rúmaði 

Tröð sex hesta. 
Grasivaxið, óræktað tún. Það er nýtt sem beitarhólf fyrir hross. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 10. 

 

ÁR-028:019     Brekkuhús     þúst     fjárhús 63°54.631N     20°52.394V 
"Litlu austar er skúti, sem kallaður var Undir hellunni, og beint þennan skúta (svo) var Brekkuhús," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir: "Í Brekkuhúsi voru 

fóðraðir veturgömlu sauðirnir, um þrjátíu að tölu, 

fram yfir 1930.  Þá var farið að hafa þar ær líka í 

nokkur ár, en 1946 var húsið jafnað við jörð.  

Það var svo nærri veginum heim að Hróarsholti, 

og aðfenni frá því gerði veginn ófæran alltaf í 

snjóum [...] Brekkuhús var frá Vesturbæ [004]." 
Brekkuhús voru innan heimatúnsins en eru ekki 

sýnd á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906. Þau voru tæpum 

150 m norðaustan við bæ 001, fast norðan þess er 

gamall malarvegur. 
Grasivaxið, óræktað tún. Það er nýtt sem 

beitarhólf fyrir hross. Gamall vegur að bænum er 

fast fyrir norðan þústina. 
Þar sem Brekkuhús voru er þúst. Hún er 22x10 m 

að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er 

hæst til suðurs, 0,8 m en fjarar út til annarra hliða. 
Víða glittir í grjót í þústinni án þess að um skýra hleðslu eða tóft sé að ræða. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholthshverfi, Á.S., 5; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 10. 

 

ÁR-028:020     Lambhústún     heimild  lambhús 63°54.655N     20°52.325V 

"Skammt austan við Brekkuhúsið [019] er Lambhústúnið," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Við Lambhústún stendur lambhús og ærhús frá Austurbæ." Lambhústún er 

um 200 m norðaustan við bæ 001, undir malarvegi sem liggur að Flögu ÁR-030 og Kambi ÁR-029. Gamli 

vegurinn að Hróarsholti liggur til vesturs frá áætlaðri staðsetningu lambhússins. Það er ekki sýnt á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906. 
Slétt tún og malarvegur. Lambhúsið var í norðausturhorni heimatúnsins. 
Engin ummerki lambhússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 11. 

 

ÁR-028:021     Lindin     brunnur     vatnsból 63°54.642N     20°52.561V 
"Dalurinn fyrir norðan Bæjarklettinn heitir Lindarlaut.  Þar er lind eða óþrjótandi uppspretta af ágætu bergvatni, 

sem heitir Lindin," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Í Lindina var sótt 
vatn til matargerðar og svo eitthvað til þvotta ...  Árið 1912 var svo lögð vatnsleiðsla upp í Lind, einnar tommu 

járnrör.  Vesturbær var einn um þessa framkvæmd.  Um 1930 gerðist Austurbær meðeigandi í vatnsleiðslu 

þessari og lagði vatn í bæ og fjós.  Vatnið var að sjálfsögðu sjálfrennandi.  Hefði með góðu móti getað runnið 

 

Mynd 197. Brekkuhús 025:019, horft til norðausturs. 
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upp í ris á íbúðarhúsunum.  1942 var svo lögð ný 

leiðsla, tommu rörin grafin upp, en einnar og hálfrar 

tommu rör, galvaniserað járn, lagt í stað þeirra gömlu.  

Ekki sá nein ellimerki á leiðslunni, er við grófum 

hana upp, ofan frá Lind og niður að gripahúsunum, 

en í hlaðinu á milli gripahúsa í Vesturbæ var hún 

komin að því að ryðga í sundur.  Frá Lind og niður 

fyrir Klettsnef hefði hún áreiðanlega þolað önnur 

þrjátíu ár.  Í nokkur ár nutu menn og dýr vatns frá 
þessari ágætu lind í öllu Hróarsholtshverfi.  En allt 

hefur sín takmörk, og hvort það voru jarðskjálftar, er 

fylgdu Heklugosinu 1947, er breyttu 

Lindaruppsprettu, eða of mikil notkun, skal látið 

ósagt.  En vatnið þraut í miðjan marz 1947.  Eftir 

þetta þraut Lindin[a] í langvarandi frostum og 

þurrkatíð að vetrinum." Lindin er um 110 m norður 

af bæ 001. 
Í graslaut í vesturhluta Hróarsholtskletta er lind og 

rennur lítill lækur úr henni. 
Byggt var yfir Lindina þegar hún var í notkun. Umhverfis hana eru steinhleðslur, spýtna- og bárujárnsbrak, sem 
og í henni. Brunnurinn er um 2 m á kant og um 0,1 m að hæð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 9. 

 

ÁR-028:022     tóft     stekkur 63°54.801N     20°52.592V 
"Norðan við hann [Lindarklett] eru Stekkatúnsklettar.  Þeir eru fimm.  Á milli þeirra er Stekkatún.  Þar eru 

gamlar tættur, og í kringum þær er Stekkatúnsflöt," segir í örnefnalýsingu.  Í svörum við spurningum 
Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Á undan tíð færigrindanna gizka ég á, að mjólkað hafi verið í Stekkatúni 

vestur við Stekkatúnskletta, því að tóftarbrotin eru það heil enn, að ekki er langur tími liðinn, frá því að stekkurinn 

var notaður, þó að þetta viti nú enginn.  Þangað var hins vegar nokkuð langt, eða trúlega 500-600 metrar frá 

Hróarsholtsbæjum.  Ég tel, að síðast hafi verið fært frá í Hróarsholtshverfi 1926.  Allir í hverfinu tel ég, að hafi 

hætt fráfærum sama árið." Hróarsholtsstekkur er nefndur í svörum við spurningum Örnefnastofnunar. Stekkurinn 

er rúma 400 m norðan við bæ 001, á milli tveggja klettabelta. Umhverfis tóftina er grasivaxinn túnblettur sem 

einhvern tímann var sleginn en svæðið var líklega handléttað. Stekkurinn er suðaustan við nyrðri klettana. 
Grasivaxið, óræktað tún, uppi á náttúrulegu holti. Þarna eru víða hraunhólar og -hryggir og gróin, þýfð svæði á 

milli þeirra. Svæðið er nýtt undir hrossabeit. 

Stekkurinn er 12x6 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og skiptist í tvö hólf. Hann er hlaðinn úr torfi og grjóti 

og lýsingin hefst til suðvesturs, í hólfi 1. Það er 2x2 m að innanmáli og opið til vesturs. Veggirnir eru 0,3-0,7 m á 

hæð og það sést glitta í 1-2 umför af grjóthleðslu í þeim. Hólf 2 er norðvestar. Það er 5x2 m að innanmáli og snýr 

norðaustur-suðvestur. Veggirnir eru eins að gerð og lögun og í hólfi 1. Op er í norðvesturhorni. Fyrir vestan 

stekkinn er klettabelti en þar mótar fyrir fleiri mannvirkjum, á milli stekksins og klettanna. Mögulega eru þetta 

ummerki um eldri stekk eða endurnýtingu á tóftinni. Hólf 3 er vestan við hólf 2. Það afmarkast af klettum til 

 

Mynd 198. Lindin 028:021, horft til vesturs. 
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norðaustur og vesturs og hólfi 2 til austurs. Að sunnan lokar grjóthlaðinn veggur því og þar er jafnframt op í 

suðvesturhorni. Veggurinn er 0,3 m á hæð og hlaðinn úr einfaldir grjóthleðslu. Klettarnir eru 2-3 m á hæð og 

brattir. Til norðurs eru þeir lægri. Hólfið er 8x4 m að innanmáli og hólf 1-2 liggja hér inn. Hólf 4 er suðvestan við 

hólf 3. Það afmarkast af tveimur grjóthleðslum til norðausturs og suðvesturs, klettum til vesturs og stekkjartóftinni 

til austurs. Það er opið í suðvesturhorni en veggirnir eru úr einfaldri grjóthleðslu og eru 0,3 m á hæð. Fyrir 

suðvestan hólf 1-4 sjást tvö óljós garðlög til viðbótar en þau eru algróin. Hér hefur greinilega verið mannvist lengi. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 13-14. 

 
ÁR-028:023     Nepjukálgarður     heimild  kálgarður 63°54.551N     20°52.692V 

Kálgarður er merktur um 110 m norðvestan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 

"Vestan við Vesturbæjarhúsin er Nepjukálgarður," segir í örnefnalýsingu. Nepjukálgarður var þar sem steinsteypt 

fjós og hlaða Hróarsholts II er nú (2015). 
Nú (2015) er fjós 004 og hlað Hróarsholts II þar sem kálgarðurinn hefur verið. 
Engin ummerki um Nepjukálgarð sjást nú (2015). 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5 ; Bæjarteikning danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-028:024     Gálgi     náttúrumin     aftökustaður 63°54.611N     20°52.678V 
"Ofan og norðan við Nepjutúnið er Gálgi.  Tilvalinn 

gálgi frá náttúrunnar hendi, enda er gömul sögn um, 

að á honum hafi verið hengd karl, kerling og strákur, 

og hafi þau verið dysjuð undir þremur mismunandi 

stórum steinum, sem eru austan við hann.  

(Steinarnir eru allir stórir, þó sérstaklega einn.)," segir 

í örnefnalýsingu. Gálgi er hár klettur um 150 m vestur 

af bænum 001, fast austan af Nepju 006. Ekki er að 
sjá staka steina austan við hann. 
Fast vestan malarvegar, vestan Hróarsholtskletta. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5. 

 

 

 

 

 

 

ÁR-028:025     Engjabrúin     heimild  brú 63°54.664N     20°52.764V 
"Vestur af Nepjutúninu er mýrin Sökk. […] Yfir Sökk er Engjabrúin; á henni Brúarauga," segir í örnefnalýsingu. 

Í annarri örnefnalýsingu segir: "Engjabrú heitir engjavegurinn, sem liggur úr Kambstánni vestur á Tungu." Í 

svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Engjabrúin var upphlaðinn vegur, vagnfær, og keyrt 

í sandi og möl í slitlag.  Uppfylling þessi var frá Litlubrúarklettum yfir Heimakeldu út að Lækjarbakka.  Grjót er 

ekki í þessari uppfyllingu, nema ef vera kynni í kömpunum við Brúaraugað á keldunni.  Brúaraugað er vatnsrás 

Heimakeldu þvert í gegnum Engjabrú." Engjabrúin er um 400 m NNV við bæ 001 en er komin undir malarveg 

sem liggur út á engjar vestan við Hróarsholtslæk. 

Malarvegurinn liggur til vesturs frá klettum úr í blauta mýri. Hún er ennþá blaut og þýfð. Svæðið er nýtt sem 

beitarhólf fyrir hross. 

Engin ummerki brúarinnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5; Ö-Hróarsholtshverfi, G.J., 5; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 11. 
 

ÁR-028:026     Hlöð     heimild  leið 63°54.758N     20°52.896V 

"Vestur af Löngubrú [klettur] er gamall gangvegur á engjarnar, sem heitir Hlöð," segir í örnefnalýsingu. Í svörum 

við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Hlöð: Eins og nafnið bendir til, er þetta hleðsla frá Löngubrú 

og hefur trúlegast náð yfir Heimakeldu, og sér enn fyrir grjóthleðslu þar.  Trúlegast er samt mestur hluti þessa 

mannvirkis hulinn mold og sandi af framburði lækjarins. ... Þessi Hlöð eru trúlega fyrsta mannvirkið í sambandi 

við lækinn, í fyrsta lagi sem fyrirhleðsla, í öðru lagi sem göngubrú yfir versta fenið." Brúin var um 450 m 

norðvestan við bæ 001, skammt norðan við brú 025. Hlöð er horfin og sést ekki. 
Svæðið fyrir vestan Löngubrú er blaut og þýfð mýri. Svæðið er flatt og framræst. 
Engin ummerki brúarinnar sjást á yfirborði. 

 

Mynd 200. Gálgi 028:024, horft til vesturs. 
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Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 12. 

 

ÁR-028:027     Hestaþingsflöt     örnefni     leikvöllur 63°54.845N     20°52.672V 
"Á milli Stíflheiðar, Stekkatúnskletta og Hrafnabjarga, 

er Hestaþingsflöt, tilvalinn leikvangur frá náttúrunnar 

hendi.  Hún mun draga nafn sitt af því, að þar mun hafa 

verið att hestum til forna," segir í örnefnalýsingu. Um 

500 m norður af bæ 001, norðan undir 

Stekkatúnsklettum og suðvestan undir Hrafnabjarga. 
Grasivaxin lág milli kletta sunnan Hróarsholtslækjar. 
Um 20 samsíða götur á um 100 m löngum kafla, 

hugsanlega kappreiðarvöllur. Við vesturenda hans hefur 

verið reist U-laga girðing og vegur örfáum metrum 

vestar en það. Ekki er ólíklegt að öll lágin milli 
Stíflheiðar, Stekkatúnskletta og Hrafnabjarga hafi verið 

nýtt til kappreiða eða hestaats. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5. 

 

 

ÁR-028:028     Vörðuklettur     varða     óþekkt 63°55.088N     20°52.467V 
"Vestur af Sandskörðum er Vörðuklettur," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Austast á Vörðukletti 

er há varða.  Á þessari vörðu sitja oft fuglar, einkum 

spóar, um varptímann.  Þeir hafa sjálfsagt líka verið 

drýgstir við að mynda þessa vörðu.  Krummi skilur líka 

eftir á þessari vörðu væna drit af berjahrati á 

síðsumarskvöldum." Vörðuklettur er um 940 m norður af 

bæ 001. 
Á kletti í garði nýbýlisins Hróarsholtskletta. 
Vörðuklettur er 1 m hár og um 0,2 m að þvermáli. Varðan 
er uppi á kletti og ekki er víst að varðan sé manngerð en 

hún er algróin sér ekki í hleðslur. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 6; Ö- 

Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 13. 

 

ÁR-028:029     Sauðhúsholt     heimild  fjárhús 63°54.933N     20°52.220V 

"Vestur af Sandskörðum er Vörðuklettur [028], og suður af honum Sauðhúsholt, yngra nafn Lambhúsholt," segir 

í örnefnalýsingu. Lambhúsholt er um 700 m norðaustur af bæ 001 og nýbýlið Brekkuhús er á Sauðhúsholti. 

Sauðhúsholt hefur allt verið sléttað og Brekkuhús eru austast á holtinu. 

Engin ummerki sjást um fjárhús á yfirborði nú (2015), hugsanlega hafa þau horfið við framkvæmdir tengdar 

byggingu nýbýlisins Brekkuhúsa. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 6. 

 

ÁR-028:030     heimild  brunnur 63°54.605N     20°52.483V 

"Brunnur, fjögurra til fimm metra djúpur með vindu, var notaður fram til 1930 fyrir fjós og annan útifénað, en vatn 

úr honum var ekki vel tært og með einhverri járnlá.  Þessi brunnur var austan við þáverandi fjós í Austurbæ, en 

trúlega nálægt vesturhorni á núverandi fjósi. Þessi punktur eða brunnstæði er beint niður undan Vatnsstígnum 

[016].  Austurbæjarbrunnurinn var sá eini brunnur, er tekinn (þ.e. grafinn og hlaðinn upp) var á 

Hróarsholtsbæjunum, er aldrei þraut," segir í svörum við spurningum Örnefnastofnunar. Brunnurinn var um 40 m 

austan við bæ 001. Að sögn Tryggva Gestssonar, heimildamanns, var komið beint niður á brunninn þegar 

núverandi fjós var byggt um miðja síðustu öld. Þetta var botn brunnsins en vatnið var ónýtt, brúnt vatn vall þar 
upp. Það var fyllt upp í brunninn en árið 2004 var hesthús byggt vestan við fjósið og mögulega eyðilagðist 

brunnurinn þá. 
Þar sem brunnurinn var eru 20. aldar útihús og malarvegur. 
Engin ummerki brunnsins sjást á yfirborði. 

 

Mynd 201. Hestaþingsflöt 028:027, horft til suðvesturs. 

 

 

Mynd 202. Vörðuklettur 028:028, horft til suðurs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 9. 

 

ÁR-028:031     Stokkagrafir     náma     mógrafir 63°54.799N     20°51.166V 
"Torfamýri er austan við Torfamýrarholt, og þar fyrir sunnan er Mómelur.  Suður af honum er Mómýri, eldra nafn 

Eystri-Torfamýri.  Þar var eins til tveggja hektara stykki, sem á voru mógrafir, nefndar Stokkagrafir.  Þær voru 

oftast fullar af vatni, og voru þær sannkallaðar 

dauðagildrur fyrir fénað.  Einu sinni t.d. voru þær 

fullar af vatni, og þær lagði og gerði föl yfir.  Þá fóru 

ærnar frá fjárhúsinu í Flögu norður yfir þetta stykki, 

og létu þar níu þeirra líf sitt.  Iðulega drápust þarna 

stórgripir.  Árni Magnússon man eftir því 

óhugnanlega atviki, að einu sinni fannst hryssa frá 

Gesti í Hróarsholti dauð í einni gröfinni, með höfuðið 

uppi á bakkanum. Var hún búin að éta alla þá grasrót, 
sem hún náði til, ofan í mold. Þá loks varð mælirinn 

fullur, og var þá  fengin skurðgrafa til að grafa í 

kringum og út frá þessu leiðindastykki," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir: "Mig minnir, að mórinn í 

Mómýri hafi verið fimm stungur af sæmilegum mó og 

ofanafmokstur fjórar stungur.  Þar mun hafa verið 

tekinn mór síðast 1922." Mógrafirnar eru tæpum 1,2 

km austan við bæ 001, suðaustan við fjárhús sem 

þarna er frá Króki ÁR-031. 
Gróin, framræst mýri. Hún er ennþá blaut og sundurskorin af mógröfum. 
Mógrafirnar eru 200x100 m að stærð og snúa norðaustur-suðvestur. Þær eru afmarkaðar með djúpum, vélgröfnum 
skurði til allra átta en brú er á vestasta skurðinum. Mógrafirnar sjást ennþá og ekki er hægt að áætla nákvæman 

fjölda þeirra, þær eru eflaust yfir 100 talsins. Mógrafirnar eru litlar, sú stærsta sem skrásetjari sá var 3x1 m að 

stærð. Þær eru 0,3-0,4 m djúpar, brattar og þurrar að mestu. Í vætutíð eru mógrafirnar eflaust fullar af vatni. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 6; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 14. 

 

ÁR-028:032     Háaleitisrétt     heimild  rétt 

"Austast á háhrygg Háaleitis er gamalt réttarbrot, sem heitir Háaleitisrétt," segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað 

hvar nákvæmlega þessi rétt var staðsett. Tryggvi Gestsson, heimildamaður, taldi að hún hefði verið norðvestan við 

Jaðrahús 041, þar sem malarvegur að Króki ÁR-031 og Flögu ÁR-030 liggur nú. Nánari heimildir þarf til þess að 

staðsetja minjastaðinn með innan við 50 m skekkju. 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 7. 

 

ÁR-028:033     Borgarhóll     heimild  fjárskýli 

"Suðvestur af Lambhaganum [005] er stór mýrarfláki, sem heitir Borgarmýri.  Innarlega á henni eru Borgarhólar," 

segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Skammt vestur af Hallnýjarrima [076], 

eða milli hans og Maurholts, er Borgarhóll, leifar eftir fjárborg. Borgarhólar [sjá 035] voru líka, þar sem 

Austurbæjarfjárhúsin (Rauðuhús) ] stóðu,". Ekki er ljóst hvar Borgarhóll var staðsettur. Tryggvi Gestsson, 

heimildamaður, taldi að þetta væri allt sami staðurinn, þ.e. Borgarhóll og Borgarhólar, en það er ekki svo sé tekið 

mið af örnefnalýsingum. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja Borgarhól sem var líklega suðaustar en 

Borgarhólar. 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 7; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 15. 

 

ÁR-028:034     Háleitisgata     heimild  leið    63°55.452N     20°50.777V 

"Gatan, sem liggur suðvestur frá hólnum [Fremri-Ferðamannahól 094] yfir Háaleiti, heitir Háaleitisgata," segir í 

örnefnalýsingu. Leiðin lá til SSV frá leið 611:018 en er horfin. Á loftmynd sem er um 15 ára gömul sést leiðin 

ennþá í óræktuðum móa og ekki langt síðan svæðið var sléttað. 
Yfir suðurhluta leiðarinnar eru ræktuð tún nýtt til sláttar. Nýtt tún er yfir norðurhlutanum, þar var mold þegar 

skrásetjarar voru á ferðinni. 
Á loftmynd sést leiðin á tæplega 700 m löngum kafla. Hún lá til SSV frá leið 611:018, sunnan við Ferðamannahól 

094, eftir vesturbrún Háleitis og sameinaðist leið 092 undir núverandi Villingaholtsvegi. Ekki er ljóst hvert 

framhald hennar var þegar nær dró Hróarsholtshverfi. 
Hættumat: engin hætta 

 

Mynd 203. Stokkagrafir 028:031, horft til austurs. 
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Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 8. 

 

ÁR-028:035     Rauðuhús     tóft     fjárhús 63°55.799N     20°49.440V 
"Þar norðaustur af [Tófugrenistanga] er lítið holt, sem heitir Flatholt.  Á því stóðu fjárhús frá Austurbænum í 
Hróarsholti, sem hétu Rauðuhús, vegna þess, að þau voru máluð rauð," segir í örnefnalýsingu. "Innarlega á henni 

(Borgarmýri) eru Borgarhólar [Austurbæjarærhústættur er yngra nafn]," segir í örnefnalýsingu Árna Magnússonar. 

Í svörum við örnefnalýsinguna eftir Árna Magnússon segir: "Fjárhúsin voru með hlöðu, hesthús nokkru sunnar, 

og syðst skánarkofi [sjá 037]." Rauðuhús voru tæpa 3,4 km norðaustan við bæ 001 og eru innan lands sem tilheyrir 

nýbýlinu Varmalind sem er í eigu Tryggva Gestssonar, heimildamanns. Fjárhúsin eru líklega frá fyrri hluta 20. 

aldar og hafa verið rifin. Þau, ásamt hesthúsi 037, eru sýnd á dönskum herforingjaráðskorti frá 1908. 
Tóftin er sunnarlega á lágum, stakstæðum rima sem kallast Flatholt. Riminn er gróinn og umhverfis hann er 

framræst mýri. Ekki er útilokað að eldri fjárhús eða fjárborg sé hér undir. 

Tóftin er 26x16 m að stærð, snýr suðvestur-norðaustur og skiptist í þrjú hólf. Lýsingin hefst til suðvesturs, í hólfi 
1 sem var fjárhúsið. Það er 12x4 m að innanmáli og snýr suðvestur-norðaustur. Veggirnir eru 2-3 m á breidd og 

0,3-0,4 m á hæð. Það glittir í tvö umför gjóthleðslu í þeim en þeir eru annars grónir. Hólfið er opið til suðvesturs 

og mögulega er annað op til austurs. Ekki sér til jötu eða garða inni í hólfinu. Hólf 2 er norðaustan við hólf 1. Það 

er 10x4 m að innanmáli og snýr ASA-VNV. Þetta var hlaða. Hún er niðurgrafin um 0,5-1 m, dýpst til ASA. 

Veggirnir eru 0,5-1 m á hæð og algrónir, þeir sjást ekki að utan. Ekkert op sést inn í hlöðuna. Hólf 3 er norðaustast. 

Þar er 6x3 m að innanmáli og snýr ASA-VNV. Veggirnir eru 0,2-0,4 m á hæð og 1 m á breidd. Þarna var líklega 

lítil skemma eða kofi. Hólfið er opið til norðvesturs. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 7; Ö-Hróarsholtshverfi Á.M.. 8; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 15;  

LMI 1:50000 
 

ÁR-028:036     Ferðamannahóll     heimild  náttstaður 63°56.380N     20°48.772V 
"Á því svæði [í Lambhaga] eru þrír hólar. Tveir þeir, 

sem sunnar eru, heita báðir Lambhagahólar [005], en sá 

sem er stakur dálítið innar heitir Ferðamannahóll eða 

Innri-Ferðamannahóll," segir í örnefnalýsingu. Í 

svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir enn 

fremur: "Ferðamannahóll: Þarna framan við 

Lambhagann var á tímabili a.m.k. ferðamannaleið frá 

Egilsstaðaferju [005:009] að Laugardælaferju 

[059:013], þá farið yfir Hróarsholtslæk á Bolavaði 

[sama og Bolakrókur ÁR-039:028].  Áð var og 

stundum hafður náttstaður á Ferðamannahól, því að 
lækurinn veitti aðhald hestum á þrjá vegu vegna 

bugðunnar fyrir Lambhagann.  Svo var farið aftur yfir 

lækinn (Hróarsholtslæk) á Holtshalavaði [ÁR-

039:030], er var austan við endann á Lambhagaholti."  

Innri-Ferðamannahóll er tæpa 4,5 km vestan við bæ 

     

Mynd 204. Rauðuhús 028:035, horft til suðurs. 

 

 
Mynd 205. Innri-Ferðamannahóll 028:036, horft til 
suðvesturs. 
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001. 
Ferðamannahóll og Lambahagahólar 005 eru á þýfðri hagatungu sem afmarkast af lækjum á þrjá vegu en eru 

aðgengilegir að sunnan. 
Engin ummerki er að sjá um náttstað við Ferðamannahól nú (2015). 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 7; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 14-15. 

 

ÁR-028:037     Borgarhólar     tóftir     hesthús 63°55.751N     20°49.452V 
"Suðvestur af Lambhaganum er stór mýrarfláki, sem heitir Borgarmýri. Innarlega á henni eru Borgarhólar," segir 

í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Borgarhólar voru líka, þar sem 
Austurbæjarfjárhúsin (Rauðuhús 035] stóðu. Talið var, að þar hefðu verið tvær eða jafnvel þrjár fjárborgir, en á 

þremur stöðum (hólum) voru kofar, er ég man eftir. Fjárhúsin með hlöðu 

[035], hesthús nokkru sunnar, og syðst skánarkofi. Það er því ekki hægt að 

ráða í, hvað margar fjárborgir hafa verið þarna,". Hesthúsið og skemman 

eru rúmum 50 m sunnan við fjárhús 035 og 3,3 km norðaustan við bæ 001. 

Ekki er hægt að sjá hvort að fjárborg var undir fjárhúsum 035 en líklega 

var svo undir þessum tóftum sem hér eru skráðar. Hesthúsið er sýnt á 

herforingjaráðskorti frá 1908. 
Tóftirnar eru sunnarlega á lágum, stakstæðum rima sem kallast Flatholt. 

Riminn er gróinn og umhverfis hann er framræst mýri. 
Tóftirnar eru á svæði sem er 40x20 m að stærð og snýr norður-suður. 

Skánarkofinn er sunnar og fær hér bókstafinn A til aðgreiningar í lýsingu 
þessari.  Tóftin er á hringlaga hól sem er 0,5-1 m á hæð og um 11 m í 

þvermál. Tóftin er í suðurenda hólsins. Hún er 7x7 m að stærð og einföld. 

Veggirnir eru 0,2-0,4 m á hæð og hlaðnir úr torfi og grjóti. Tóftin er opin 

til suðurs. Fast suðaustan við tóftina sést óljóst veggjarbrot í hólnum. Það 

er 0,3 m á hæð, 1 m á breidd og algróið. Það er líklega úr fjárborg. Hesthús 

B er 30 m norðar. Það er einnig á hól sem er 0,5-1 m á hæð og um 12 m í 

þvermál. Hóllinn er brattur til suðvesturs og líklega var þarna fjárborg. 

Uppi á hólnum mótar fyrir lítilli tóft, líklega hesthúsinu. Það er 5x5 m að 

stærð, einfalt og illa varðveitt. Veggirnir eru 0,2 m á hæð og 1 m á breidd. 

Tóftin er opin til vesturs. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 7; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör 

II, 15; LMÍ 50000 

 

 

ÁR-028:038     Varmalækjarmýri     náma     mógrafir 63°55.931N     20°50.035V 
"Austan og sunnan við Volatanga er Varmalækjarmýri," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Þá var tekinn mór í Varmalækjarmýri". Mótekjusvæði er um 3,2 km 
norðaustur af bæ 001, vestast í Varmalækjarmýri. 

   

Mynd 206. Tóft 028:037a, horft til norðausturs og tóft 037b hoft til norðurs. 
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Mýrin er framræst og vex kjarr þar. 
Mógrafirnar mynda nokkur samfelld svæði og eru 

mjög greinilegar. Erfitt er að segja hve djúpar þær eru 

en vatn fyllir þær um 0,4 m undir yfirborði. Einstakar 

grafir hafa greinilega verið grafnar en tengjast þær í 

stór opin, ógróin svæði. Mótekjusvæðið er um 90 x 

50 m að stærð og snýr austur-vestur. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 7; Ö-
Hróarsholtshverfi, sp. og svör, 14 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-028:039     heimild  þingstaður 

„Nokkra áratugi var þriggja hreppa þing haldið í Hróarsholti; á tímabili fyrir allan Flóa. Stóð þá í tvo daga. 

Sýslumaður var þungfær og nennti ekki að þinga í hverjum hreppi,“ segir í örnefnalýsingu Súluholts.  
Hugsanlega var þingið við bæ 001 en staðsetning þess er óþekkt. 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi., 6. 

 

ÁR-028:040     Guðmundarhús     tóft     fjárhús 63°55.337N     20°50.028V 
"Á Jaðratanga stóðu fjárhús frá Vesturbænum í Hróarsholti, sem voru venjulega nefnd Guðmundarhús," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Guðmundarhús eru kennd við Guðmund 

Guðmundsson, bónda í Hróarsholti, Vesturbæ, 1892-1919". Guðmundarhús eru um 2,5 km norðaustur af bæ 001. 
Jaðratangi er holtangi sem er að mestu í móa, nema næst Guðmundarhúsum þar sem hann er grasivaxinn. 

Tóftin er 22 x 13 m að stærð og snýr austur-vestur. Vestara hólfið (I) er um 7 x 6 m að innanmáli, með stefnu í 
norður-suður, og niðurgrafið um c. 1 m. Grjóthleðslur eru greinanlegar í öllum innveggjum hólfsins, en 

suðvesturhorn og hluti austurveggjar eru illa farnir af ágangi dýra, hesta eða kinda. Eystra hólfið (II) er um 10 x 7 

m að innanmáli með garða um 1 m sunnan norðurveggs. Garðinn er um 1 m breiður, 0,2 m hár og er grjót í 

hleðslum greinanlegt. Veggir eru mest um 0,4 m háir. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 16. 

 

ÁR-028:041     Jaðrahús     tóft     fjárhús 63°55.018N     20°50.607V 
"Vestan við Guðmundarhús [040], eða miðja vegu að Mómýri, var fjárhús frá Austurbænum í Hróarsholti, sem 

nefnt var Jaðrahús," segir í örnefnalýsingu. Jaðrahús eru rúmum 1,7 km norðaustan við bæ 001, fast vestan við 

Villingaholtsveg. Tóftin er í aflíðandi brekku, innan gróins túns. Húsið var rifið fyrir nokkru síðan. 
Jaðrahús eru byggð inn í holt, svokallað Háaleiti. Uppi á holtinu eru slétt, ræktuð tún en vestan þess er gróinn, 

þýfður mói. Þar er framræst mýri nýtt til beitar. Fjárhúsin voru á mörkum holts og mýra. 

 

Mynd 207. Mógrafir 028:038, horft til austurs. 

 

  

Mynd 208. Guðmundarhús 028:040, horft til norðvesturs. 
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Tóftin er 23x8 m að stærð, snýr NNV-SSA og skiptist í tvö hólf. Lýsingin hefst til SSA í hólfi 1. Þetta var fjárhúsið. 

Það er 12x4 m að innanmáli og niðurgrafið. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð, 2 m á breidd en mikið rask er í þeim, 

einna mest til vesturs. Hér og þar glittir í grjót án þess að um skýr umför sé að ræða. Suðvesturhorn hólfsins er 

horfið af yfirborði. Op er á miðri SSA hlið og annað til NNV. Hólf 2 er NNV og var hlaða. Það er 7x5 m að 

innanmáli og niðurgrafið um 0,8 m. Veggirnir eru 1-1,2 m á hæð og sjást ekki að utan. Op er sem fyrr segir úr 

hólfi 1. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8. 

 

ÁR-028:042     Markúsartóft     tóft     fjárhús 63°54.481N     20°51.260V 
Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Markúsartóft er kennd við Markús, bónda í Flögu 1871-1910.  

Þessi tóft er við eystri Langholtsendann.  Gísli [Jónsson] staðsetur Markúsartóft á Króksborgarholti, er kemur til 

af því, að Markús var með fjárhús [sjá 077] þar á seinni árum, en á þeim stað var ekki tóft, fyrr en 1931, að fjárhús 
á þessum stað var lagt af."  Markúsartóft er við austurenda Langholts, um 1 km austur af bæ 001 og um 30 m 

suðaustur af skurði sem er nú (2015) milli túns og Langholts. 
Austurendi Langholts skiptist til norðurs og suðurs, og er tóft í þeim nyrðri. Langholt er vaxið móa til austurs en 

tekur við framræst mýri til vesturs. 

Markúsartóft er um 15 x 12 m að utanmáli og snýr í norður-suður. Tóftin er mjög sigin og eru veggir mest 0,4 m 

að hæð. Fjögur hólf eru í tóftinni, eitt til norðurs og þrjú til suðurs. Innanmál hólfanna eru óljós vegna þess hve 

sigin tóftin er en norður hólfið er um 4 x 3 m að innanmáli og snýr í norður-suður. Miðju hólfið er um 6 x 2 m að 

           

Mynd 209. Jaðrahús 028:041, horft til suðausturs. 

 

     

Mynd 210. Markúsartóft 028:042, horft til norðurs. 
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innanmáli, snýr í norður-suður, með op til suðurs í suðaustur horni og beint sunnan norður hólfsins. Vestasta hólfið, 

vestan miðjuhólfsins, er einnig 6 x 2 m að innanmáli, með op á miðjum suðurvegg og snýr í norður-suður. Austasta 

hólfið, austan miðjuhólfsins, er um 8 x 2 m að innanmáli og snýr í norður-suður en suðurveggur þess er 

illgreinanlegur. Hugsanlegt er að þar hafi verið þil eða veggurinn sé horfinn. Í suðvestur horni er garðbrot sem 

liggur um 1,5 m til suðurs. Í garðbrotinu og suðvestur horni tóftarinnar má sjá grjóthleðslur. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 16. 

 

ÁR-028:043     Heima Hjáleiga     heimild  býli 
"Heima hjáleiga, fimta hjáleiga, bygð fyrir manna minni við heimabæinn. Hefur í eyði legið 12 eðrur 13 ár, og so 

er enn. ... Ekki er líklegt að þessi hjáleiga aftur byggist, því tún er komið í stóra órækt, en mestalt engið í svarðleysu 

forað fyrir Hróarsholtslæk," segir í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Tryggvi Gestsson, 

heimildamaður, þekkti ekki til þessarar hjáleigu, en hugsanlegt er að þessi hjáleiga sé sú sama og Nepja 006, 

Norðurgarður 080 eða Gráklettur ÁR033-001. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:JÁM II, 155. 

 

ÁR-028:044     Króksborg     tóft     fjárskýli 63°54.714N     20°51.052V 
"Þar suðvestur af [fjárhúsi 077] er önnur tóft, sem heitir Króksborg," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við 

spurningum Örnefnastofnunar segir: "Króksborg var fjárborg frá Króki. Á Króksborgarholti tel ég, að sjáist móta 

fyrir þrennum [sjá 078 og 079] borgarrústum." Króksborg er um 1,2 km austur af bæ 001 og um 460 m norðaustur 

af Markúsartóft 042. 
Á háholti Króksborgarholts er svæði með tóftum 044, 077-079 og er það mun grænna en annars á mosagrónu 

holtinu. 

Króksborg er hringlaga tóft, um 6 m í þvermál að utanmáli en um 3 m að þvermáli að innanmáli. Veggir eru mjög 

signir, mest 0,3 m að hæð. Ekki er að sjá grjót í hleðslum eða op. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 16. 

 

ÁR-028:045     Guðnastekkur     þúst     stekkur 63°54.721N     20°51.086V 
"Vestan við Króksborg [044] er Guðnastekkur," segir í örnefnalýsingu. Þúst er um 1,2 km austur af bæ 001 og um 

25 m vestur af Króksborg 044, vestast í háholti Króksborgarholts. Þetta mun vera Guðnastekkur. 
Í háholti Króksborgarholts er svæði með tóftum 044, 077 -079 og er það mun grænna en annars á mosagrónu 

holtinu. 
Þústin er um 4 x 3 m að innanmáli og snýr í norðaustur-suðvestur. Vegghæð er mest 0,3 m en útmörk veggja eru 

mjög óskýr. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8. 

  

Mynd 211. Króksborg 028:044, horft til suðurs. 
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ÁR-028:046     Grásteinsgata     heimild   leið 63°54.372N     20°51.861V 

"Rétt fyrir austan túnið í Króki er grásteinsbjarg utan í holtinu.  Það heitir Grásteinn, og er holtið kennt við hann.  
Rétt við Grástein er gata yfir holtið, sem heitir Grásteinsgata," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Grásteinsgata. Þessi götutroðningur var mikið notaður frá Kambi [ÁR-029] 

og Flögu [ÁR-030] til að sækja fénað, kýr, hesta og kvíaær, fyrst er ég man eftir.  Þennan fénað var oft komið 

með eftir þessari götu.  Holtið var svo kennt við götuna, Grásteinsgötuholt." Gráseinn sést enn í sléttu og grónu 

túni. Leiðin lá til suðurs, vestan við steininn, með holtsjaðrinum að sögn Magnúsar Brynjólfssonar, 

heimildamanns. Þetta svæði tilheyrir Króki/Flögu í dag (2015). 

Slétt tún í halla til vesturs. Það er nýtt til beitar. Til austurs er túnið sléttað en til vesturs er það framræst mýri. 

Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 17. 

 

ÁR-028:047     Þorsteinshús     heimild  fjárhús 63°54.432N     20°51.650V 
"Suðvestan við Guðnastekk [045] er Þorsteinshús," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir: "Þorsteinshús er kennt við Þorstein Þorsteinsson, er bjó í Króki í Hróarsholtshverfi að mér 

var sagt 1917-1919". Þorsteinshús voru tæpum 390 m suðaustan við Krók 031:001 og rúmum 750 m suðaustan 

við bæ 001. Þorsteinshús eru horfin, þar eru nú 20. aldar fjárhús frá Króki og tilheyrir þetta landsvæði þeirri jörð. 
Fjárhúsið sem nú er þarna er á grunni Þorsteinshúsa. Allt umhverfis þau er slétt, tún nýtt til beitar. 
Engin ummerki fjárhúsanna sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 16. 

 

ÁR-028:048     Langholtsdý     lind     vatnsból 63°54.097N     20°51.655V 
"Í hásuður þaðan [frá Þorsteinsdýi], sunnan við Langholtið, er uppsprettulind, sem aldrei þrýtur, og er hún nefnd 

Langholtsdý," segir í örnefnalýsingu. Langholtsdý er rúma 1,2 km suðaustur af bæ 001 og um 780 m norðaustur 

af Markúsartóft 042. 
Langholtsdý eru nú (2015) í framræstri mýri. 
Langholtsdý sést ekki nú (2015) en hefur verið sunnan Langholts. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8. 

 

ÁR-028:049     garðlag     vörslugarður 63°54.712N     20°52.335V 
Um 280 m norðaustur af bæ 001 eru garðlög í beitartúni, fast suðaustan við Hróarsholtskletta. 
Garðlögin eru í túni milli Hólakletta og vegar. Túnið hefur verið sléttað að hluta en næst Hólaklettum eru þau þýfð 

og mosavaxin. 
Garðlagið er 57 m að lengd og liggur í norðvestur-suðaustur. Um 10 m frá norðvestur enda þess liggur L-laga 

garðlag til suðvesturs, um 50 m að lengd, beygir þá til suðausturs og er þar um 20 m að lengd. Garðlögin eru öll 

um 0,5 m að breidd og mest 0,5 m að hæð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverf, Á.S., 8. 

     

Mynd 212. Guðnastekkur 028:045, horft til suðvesturs. 
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ÁR-028:050     Brúarstæði     heimild  brú 63°54.688N     

20°53.086V 

"Þar austur af [Leirmýrarpytti] er vinkilbeygja á læknum, þar 

heitir Brúarstæði," segir í örnefnalýsingu. Brúarstæði er gamalt 

örnefni í landi Hróarsholts, fyrir tíma Flóaáveitunnar. Líklega er 

ennþá brú á þessum slóðum og þar voru líka hlaðnar torfbrýr brú 

smbr. Sökk 026 og Engjabrú 025. Þarna er nú brú yfir Austurálmu 

en hún er hrunin en viðgerð stendur yfir. 
Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 4. 

 

 

 

 

 

 

ÁR-028:051     Maurholtsbrú   brú     brú 63°55.277N     20°49.930V 

Tæpa 2,5 km norðaustan við bæ 001 og um 140 m suðaustur 

af tóft 040 er torfbrú yfir mýrar. Hún var notuð á leið ÁR-
611:019. Í örnefnaskránni Umferðaleiðir um 

Villingaholtshrepp segir: „Vegurinn frá Jaðratanga að 

Maurholti var upphlaðinn og malarborinn, og á þessum spotta 

tvö vatnsaugu með trébrúm eða tréflekum á. Þessi vegspotti 

var nefndur Maurholtsbrú.“ 

Í mýri norðan Maurholts. 

Brúin er um 3 m að breidd, mest 0,4 m að hæð og um 200 m 

að lengd. Um miðbik brúar er hún horfin á um 2 m kafla og 

hefur lítil tjörn myndast þar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8; Ö-Umferðarleiðir 
um Villingaholtshrepp, 3. 

 

 

 

ÁR-028:052     Torfdæl     heimild  ristu 63°54.233N     20°52.719V 

"Suður af því og Kambstúninu er Kambsmýri eða Leirmýri.  Í henni suðvestarlega er Torfdæl," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Torfdæl er í suðausturhorni Kambs-

Heimengja, austan Austurálmu og skammt fyrir austan Reiðdæl.  Í Torfdæl mun oft hafa verið skorið torf á 

samfelluna í Kambsheygarði og þá haft 12-14 fet, því þarna var góð torfrista.  Torf úr Torfdæl var reitt í Háakamb 

til þurrkunar." Torfdæl er horfin vegna framræslu og sléttunar. Hún var um 400 m sunnan við Kamb 029:001. 
Slétt, gróin og framræst tún nýtt til beitar eru þarna nú. Svæðið er þó enn rakt og það mótar fyrir mýrardælum í 

því. 
Engin ummerki torfristu sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5.; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 9. 

 

ÁR-028:053     Berghólsvað     heimild  vað 63°55.556N     20°51.561V 

"Ofan til, á móts við Berghól, er Berghólsvað," segir í örnefnalýsingu. Berghólsvað var um 2 km norðvestan við 

bæ 001 og norðan við Berghól, en ekki er vitað á hvaða leið vaðið var notað. 

Norðan við Hróarsholtslæk eru tún en sunnan hans er mosagróið holt. 

Nú (2015) er ekki hægt að greina ummerki um götur við Hróarsholtslæk þar sem vaðið hefur verið en norðan 

Berghóls er Hróarsholtslækur breiðari og grynnri en annars. 

Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8. 

 

ÁR-028:054     Lækjarvað     heimild  vað 63°55.090N     20°51.853V 

"Þá er Lækjarvað á milli Heimragils og Efragils," segir í örnefnalýsingu. Að sögn Tryggva Gestssonar, 

heimildamanns, var vaðið á móts við bæinn Læk ÁR-050 en hvar nákvæmlega vissi hann ekki. Heimra- og Efragil 

sjást ennþá og er bærinn Lækur beint norðan þeirra. Vaðið var þar, rúmum 1 km norðaustan við bæ 001. Leið 093 

 

Mynd 213. Garðlag 028:049, horft til suðurs. 

 

 

Mynd 214. Maurholtsbrú 028:051, horft til vesturs. 
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liggur fast austan við vaðið og var farið eftir henni að því. 
Hróarsholtslækur er 20 m breiður og rennur til suðvesturs á þessu svæði í stórum bugum. Lækurinn er djúpur og 

farvegur hans breyttist með tilkomu Flóaáveitunnar. Vaðið hefur grafist niður og sést ekki. 
Engin ummerki vaðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8. 

 

ÁR-028:055     Kisuvað     heimild  vað 63°54.961N     20°52.848V 

"Næsta vað [við Lækjarvað 054] er vestan undir Stíflheiðinni.  Það heitir Kisuvað," segir í örnefnalýsingu. Vaðið 
var um 750 m norðan við bæ 001 en ekki er vitað á hvaða leið það var notað. 

Hróarsholtslækur er breiður og djúpur. 

Nú (2015) sést ekki vað á Hróarsholtslæk, né leiðir við hann. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8. 

 

ÁR-028:056     garðlag     túngarður 63°54.583N     20°52.314V 

Túngarður eða þvergarður innan heimatúnsins sést liggja frá klettum 

við sumarbústaði í landi Flögu ÁR-030 að bæjarhól 001. Hann er ekki 

sýndur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 en hér er 

líklega um eina útgáfu af túninu að ræða. 
Slétt, grasivaxið tún nýtt til sláttar og beitar. Malarvegur liggur þvert í 

gegnum garðlagið á einum stað. 

Garðlagið sést liggja til SSA frá 20. aldar útihúsi í heimatúni 

Hróarsholts og endar við kletta. Garðlagið sést sem 3-4 m breiður 

hryggur í sléttu túni en við klettana sést garðurinn betur. Hann er 0,20,5 

m á hæð og algróinn. Túnið hefur magsinnis verið plægt og við það var 

garðinum raskað. Hann er tæplega 170 m að lengd. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÁR-028:057     Bárarvað     heimild  vað 63°54.415N     20°53.848V 

"Þar næst rétt fyrir sunnan Gömlustíflu [010], er Affallið, og Bárarvað á móts við Kambslækjarstykkið," segir í 

örnefnalýsingu. Vaðið hefur verið um 1,1 km vestur af bæ 001 en ekki er vitað á hvaða leið það var notað. 
Hróarsholtslækur er breiður og djúpur. 
Nú (2015) sést ekki vað á Hróarsholtslæk, né leiðir við hann. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 8. 

 

ÁR-028:058     heimild     landamerki 63°55.901N     20°48.576V 
Í skrá yfir landamerki fyrir Hróarsholtstorfu frá 1884, sem er uppskrifuð í örnefnalýsingu, segir: "Efst í Lambhaga 

fyrir sunnan Skeggjastaði þar sem Þverlækur fellur í Hróarsholtslæk ræður Þverlækurinn þar til varða kemur fyrir 

framan hann og Ölvaðsholtsbæ ber framan til við Hestbæ í Hestfjalli". Varðan var um 4 km norðaustur af bæ 001 

og um 800 m SSA af Lambhagahól 005. 
Nú (2015) framræst mýri. 
Engin ummerki um vörðu er að finna nú (2015) á landamerkjum en þar hafa verið grafnir skurðir. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 9. 

 

ÁR-028:059     varða     landamerki 63°55.205N     20°49.645V 
Í skrá yfir landamerki fyrir Hróarsholtstorfu frá 1884, sem er uppskrifuð í örnefnalýsingu, segir: "... Frá þessari 

vörðu [058] sjónhending í vörðu á landssuðurshorninu á Maurholti, sem er hornmark millum Hurðarbaks og 

Önundarholts en hliðarmark við Hróarsholtstorfuna". Há þúfa er rúma 2,6 km norðaustur við bæ 001 og um 400 

m suðaustur af Guðmundarhúsum 040 og líklega sú sem Tryggvi Gestsson, heimildamaður, benti á. 

 

Mynd 215. Túngarður 028:056, horft til 
norðvesturs. 
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Maurholt er móaholt sem gnæfir yfir umlykjandi 

mýrar. 
Varðan er um 0,5 m há og um 0,4 m að þvermáli, 

vel gróin þúfa eða varða, grænni en annars í 

Maurholti og mjög greinileg úr fjarlægð. 

Hugsanlega er hún landamerkjavarða en ekki er 

hún þessleg að vera manngerð. Er því hugsanlegt 

að hin eiginlega varða sé horfin og hafi verið 

sunnar, þar sem gaddavírsgirðing liggur nú 
(2015) á landamerkjum. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 9. 

 

 

 

 

 

 

ÁR-028:060     heimild   landamerki 63°54.090N     20°51.156V 
Í skrá yfir landamerki fyrir Hróarsholtstorfu frá 1884, sem er uppskrifuð í örnefnalýsingu, segir: " ... svo frá vörðu 

við útsuðurshlið Lútandavatns á að bera saman varða [061] fremst á Skurðarlangholti við Markhól framan til við 

bæinn Oddagarða". Varðan var rúman 1,4 km suðaustan við bæ 001, á merkum við Súluholt ÁR-025. Hún er 

horfin, líklega þegar vatnið var grafið fram um miðja síðustu öld. Þarna var farið offari í framræslu og vatnið sjálft 

hljóp fram og hvarf. Mikil veiði var í vatninu áður en svæðið var framræst.  

Flöt, óræktuð mýri. Svæðið framræst og djúpir skurðir eru þar víða. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 9. 
 

ÁR-028:061     heimild  landamerki 63°53.947N     20°51.880V 

Í skrá yfir landamerki fyrir Hróarsholtstorfu frá 1884, sem er uppskrifuð í örnefnalýsingu, segir: " […] svo frá 

vörðu [060] við útsuðurshlið Lútandavatns á að bera saman varða fremst á Skurðarlangholti við Markhól framan 

til við bæinn Oddagarða [ÁR-180]". Skurðarlangholt er um 1,3 km suðaustur af bænum 001 og um 1,2 km norður 

af bænum í Súluholti ÁR-025:001. 
Skurðarlangholt er vaxið mosa og grasi en umlykjandi eru framræstar mýrar. 
Engar vörðuleifar er að sjá á holtinu enn landamerkin eru eftir vélgröfnum skurðum suður og vestur af holtinu. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 9. 

 
ÁR-028:062     heimild  landamerki 63°53.798N     20°54.405V 

Í skrá yfir landamerki fyrir Hróarsholtstorfu frá 1884, sem er uppskrifuð í örnefnalýsingu, segir: " ... frá Markhól 

sjónhending í vörðu út við Hróarsholtslæk". Að sögn Tryggva Gestssonar, heimildamanns, er varðan horfin. Hún 

var rúma 2,2 km suðvestan við bæ 001, vestan við Villingaholtsveg. Varðan var þar sem vírgirðingar sem þarna 

eru mætast. 

Gróinn mói, vestan við vegöxl. 

Engin ummerki vörðunnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 9. 

 

ÁR-028:063     Torfamýrargata     heimild  leið 63°54.770N     20°52.027V 

"Nýjatún heitir túnið frá Austurbænum, sem nær yfir stöðulinn [064] og inn Króksholt að Torfamýrargötu," segir 
í örnefnalýsingu. Hvar leiðin lá nákvæmlega er ekki vitað, hún þó líklega skammt vestan við Torfamýri. Á þessu 

svæði var mikið grjótnám og mikið af jarðvegi er horfinn af yfirborði að sögn Magnúsar Brynjólfssonar, 

heimildamanns. 
Þar sem leiðin lá eru nú ræktuð tún. 
Engin ummerki götunnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 3. 

  

 

Mynd 216. Varða 028:059, horft til norðvesturs. 
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ÁR-028:064     heimild  kvíar 63°54.655N     20°52.168V 

"Nýjatún heitir túnið frá Austurbænum, sem nær yfir stöðulinn og inn Króksholt að Torfamýrargötu [063]," segir 

í örnefnalýsingu. Ekki er vitað með vissu hvar stöðullinn var, fyrir utan að hann var í þessu túni utan við túngarð 

017. Tryggvi Gestsson, heimildamaður, hafði ekki heyrt um kvíatóft né man eftir mannvirki á þessu svæði. 

Stöðullinn var um 300 m austan við bæ 001. 
Slétt, ræktað tún er á þessu svæði. 
Engin ummerki kvíanna sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M.,3. 

 

ÁR-028:065     garðlag     landamerki 63°53.977N     20°53.236V 
"Fyrir sunnan Kambs-Heimengjar og engjastykki 

Flögu [ÁR-030] er nokkuð bein lína vestur í þúfu á 

barðinu við suðurendann á skurðinum úr Grímsdæl.  
Garðlag er á mörkum þarna frá Austurálmu vestur 

í rima, vestur fyrir Kambspart, svo mörk voru þarna 

vel glögg," segir í örnefnalýsingu. Þetta garðlag var 

á merkjum engja frá Kambi ÁR-029 og Flögu ÁR-

030, ekki á landamerkjum. Erfitt er að aðgreina 

þetta garðlag frá flóðgörðum Flóaáveitunnar sem 

eru á þessu svæði og með sömu stefnu. Eitt 

garðlagið skar sig úr og náði upp í hóla sem standa 

uppúr mýrlendinu, það er líklega þessi garður sem 

er lýst í örnefnalýsingu. Hann er um 1,5 km 

suðaustan við bæ 001. 
Þýfður mói. Víða eru blautar dælar, rimar og börð. 
Svæðið er framræst en var mun blautara áður fyrr. 

Svæðið er nýtt til beitar. 
Garðurinn er um 200 m að lengd og liggur 

suðvestur-norðaustur. Hann er 1-2 m á breidd og 

0,3 m á hæð. Hann er líklega torfhlaðinn, algróinn 

og þýfður. Mógrafir 074 skera garðinn í tvennt og mógrafir 073 eru við norðausturenda hans. Líklega náði hann 

lengra í þá átt. Til suðvesturs er áhrifasvæði Flóaáveitunnar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 5. 

 

ÁR-028:066     Sauðahústóft     tóft  fjárhús 63°55.715N     20°50.569V 
"Í Varmalækjarhólum var sauðahús frá Vesturbæ, aflagt, en er nú venjulega nefnt Sauðahústóft," segir í 

örnefnalýsingu. Tóftin er um 2,6 km norðaustur af bæ 001 og um 10 m norður af hesthúsum sem standa þar nú 

(2015). 
Hár hóll vaxin grasi, sunnan Varmalækjarmýri. 

Sauðhústóft er vel greinileg, um 21 x 5 m að utanmáli, tvískipt og snýr í norðvestur-suðaustur. Norðvesturhólfið 

 

Mynd 217. Garðlag 028:065, horft til suðvesturs. 

 

    

Mynd 218. Fjárhús 028:066, horft til vesturs. 
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er um 7 x 3 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Hólfið er grafið niður í hólinn um 1,5 m mest og hlaðið 

grjóti meðfram. Töluvert hefur hrunið inn í hólfið. Suðausturhólfið er um 13 x 3 m að innanmáli með garða, um 

11 x 1 m að stærð og mest 0,2 m að hæð, eftir því miðju. Ekkert op er greinanlegt á tóftinni. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 8. 

 

ÁR-028:067     Ærhúsgata     heimild  leið 63°54.986N     20°50.992V 

"Brautin frá ...[Jaðrahúsum 041] ... yfir Háaleiti með Torfamýrarjaðri um Torfamýrarskarð, hét Ærhúsgata," segir 

í örnefnalýsingu. Nú (2015) liggur reiðgata um 1,45 km ANA af bænum 001 þar sem örnefnalýsing segir 
Ærhúsgötu hafa verið. 

Reiðgata liggur yfir mosavaxnið holt. 

Reiðgata sem liggur nú (2015) þar sem Ærhúsgata lá. Reiðvegurinn er um 3 m að breidd og liggur frá malarvegi 

að Hróarsholti, Flögu og Kambi til suðausturs, meðfram jaðri Torfamýrar, suður og austur með henni, beygir til 

norðurs með jaðri mýrarinnar en heldur áfram til norðurs þar sem mýrarjaðar beygir til norðvesturs. Endar leiðin 

þar sem hún kemur á malbikaðan veg og er hún í heild um 1,3 km að lengd. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 8. 

 

ÁR-028:068     Þorsteinsgata     heimild  leið 63°54.461N     20°51.732V 

"Þar rétt fyrir austan [Miðhúsastekk 028:091] er Þorsteinshúsgata," segir í örnefnalýsingu. Leiðin lá frá Króki 
031:001 og til suðurs að fjárhúsum 047. 
Leiðin lá til suðurs, eftir svokölluðu Grásteinsholti. Þar eru nú ræktuð tún nýtt til beitar og sláttar. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 9. 

 

ÁR-028:069     Jaðragata     gata     leið 63°54.841N     20°51.168V 
"Þar inn úr [frá Miðhúsastekk 028:091], með jöðrunum, 

heitir Jaðragata," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við 

spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: 

"Jaðragata lá frá Þorsteinshúsi [047], suðaustan undir 

holtinu (Króksholti), hjá Guðnastekk [045], er var miðja 

vega milli Þorsteinshúss og Króksborgarholts, en yfir 

það lá gatan og áfram með holtunum fram hjá Jaðrahúsi 

[041] (nú tóft) norðast á Jaðratanga og endaði innst með 

Tófugrenstanga." Leiðin lá suðaustan við holt, á 

mörkum við mýrlendi. Hún lá fast sunnan við fjárhús 

077, áfram að Jaðrahúsi 041 og líklega allt að minjum 
035 og 037. Hún er horfin að mestu en á loftmynd sést 

nyrsti hluti hennar á Tófugrenstanga. Þar eru nýlega 

ræktuð tún. 
Leiðin er að stórum hluta komin í slétt tún. Þar eru þó 

ennþá óræktaðir blettir og paldrar í þeim. 
Paldrarnir eru nokkrir og viðhaldið af umferð 

lausagönguhrossa. Leiðin lá sem fyrr segir frá 

Gráseinsholti og var a.m.k. um 1,5 km að lengd og hlykkjaðist norðaustur-suðvestur, á mörkum holts og mýra. 

Þarna er nú svæði sem nýtt er til beitar. Hluti leiðarinnar er fær dráttarvélum. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 9; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 18. 

 

ÁR-028:070     Kambsstekkatún     tóft     stekkur 63°54.275N     20°51.868V 
"Vestan við hann er Flögudý, en austan Flöguflag.  Þar suður af er Fit. Á vestasta enda holtsins, sem er austan við 

Fit, er gömul tóft, sem heitir Kambsstekkatún," segir í örnefnalýsingu. Tóft er um 780 m suðaustur af bæ 001 og 

um 715 m ASA af Kambi ÁR-029:001, suðvestast í ræktuðu túni. Kambsstekkatún var nýtt af Kambi en tilheyrir 

nú Flögu. 
Til austurs hækkar land í átt að Þorsteinshúsi 047 og þar tún en um 30 m í aðrar áttir taka við uppþurrkaðar mýrar. 
Tóftin er mjög stæðileg þátt fyrir skemmdir vegna ágangs sauðfjár, sérstaklega í austurvegg. Tóftin er um 19 x 10 

m að utanmáli, snýr norður-suður og skiptist í tvö hólf. Hólf I er um 10 x 4 m að innanmáli og snýr norður-suður. 

Ekki er hægt að greina garða í hólfi eða útvegg til norðurs en steinarönd liggur fyrir opinu og því hugsanlegt að 

þar hafi verið tréþil. Hólf II er um 7 x 4 m að innanmáli og snýr austur-vestur en ekki er greinilegur veggur eða 

 

Mynd 219. Jaðragata 028:069, horft til norðausturs. 
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annar aðskilnaður milli hólfa. Því er mögulegt að opið hafi verið á milli en líklegra að tréþil hafi skilið þau að. 

Spýtnabrak, bárujárn, gaddavírsrúllur og girðingarstaurar úr járni hefur verið safnað saman í Hólf II. Má greina 

hleðslur á nokkrum stöðum í hólfi II, sérstaklega í suðurvegg og norðvesturvegg. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 5. 

 

ÁR-028:071     náma     mógrafir 63°53.967N     20°53.197V 
Mógrafir eru um 1,6 km suðvestan við bæ 001 og 30 m 

sunnan við garðlag 065. Þær eru á sama svæði og 

mógrafir sem getið er um örnefnaskrám.  Í svörum við 

spurningum Örnefnastofnunar segir: " Mór var víða 

tekinn, t.d. í Króksmýri [073], Króksrimum [074] og 

Kambsparti [029:008] í engjum". 
Þýfður mói. Víða eru blautar dælar, rimar og börð. 

Svæðið er framræst en var mun blautara áður fyrr. 

Svæðið er nýtt til beitar. 
Mógrafasvæðið er 20x13 m að stærð og snýr austur-

vestur. Mógrafirnar eru litlar, á afmörkuðu svæði. Þær 

eru um 20 talsins, þurrar og grasivaxnar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 14. 

 

 

 

 

ÁR-028:072     Torfamýri     heimild  rista    63°54.961N     20°51.386V 

"Torfamýri er austan við Torfamýrarholt, og þar fyrir sunnan er Mómelur [031]," segir í örnefnalýsingu. Í svörum 

við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Mikið var skorið af torfi í Torfamýri.  Mór var þar einnig 

tekinn, en var talinn lélegur og mólagið þunnt." Torfmýri er stór mýri, rúmum 1,1 km norðaustan við bæ 001. 

Malarvegur liggur norðan og sunnan hennar. 
Torfmýri er 630x270 m að stærð og nokkuð hringlaga. Hún er framræst í kíldregin. Svæðið er nýtt til hrossabeitar. 
Engin ummerki torfristu sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarholtshverfi, Á.S., 6; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 14. 

 

ÁR-028:073     Króksmýri     náma     mógrafir 63°54.011N     20°53.044V 
"Suður af Heimastabarði er stórt, sléttlent engjastykki, sem heitir Króksmýri," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við 

spurningum Örnefnastofnunar segir: "var víða tekinn, t.d. í Króksmýri". Þetta eru líkt og nafnið gefur til kynna, 
mógrafir frá Króki. Þær eru rúmum 1,5 km suðaustan við bæ 001 og tæpum 60 m austan við mógrafir 074. 

        

Mynd 220. Tóft 028:070, horft til suðurs. 

 

 

Mynd 221. Mógrafir 028:071, horft til suðvesturs. 
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Þýfður mói. Víða eru blautar dælar, rimar og börð. Svæðið er framræst en var mun blautara áður fyrr. Svæðið er 

nýtt til beitar. 
Þetta er lítið mógrafasvæði og í raun líðið annað en ein 

stór gröf. Það er 24x12 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Mógröfin er þurr, grasivaxin og um 0,2 m 

djúp. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 4; Ö-

Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-028:074     Króksrimar     náma     mógrafir 63°54.601N     20°53.121V 
"Fyrir vestan Króksmýri og sunnan við Kambspart eru 

Rimar, þá Króksrimar," segir í örnefnalýsingu. Í 

svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Mór 

var víða tekinn, t.d. í Króksmýri [073], Króksrimum og 

Kambsparti [029:008] í engjum." Þetta eru líkt og 

nafnið gefur til kynna, mógrafir frá Króki. Þær eru 

tæpum 1,6 km suðaustan við bæ 001 og tæpum 60 m 
vestan við mógrafir 073. 
Þýfður mói. Víða eru blautar dælar, rimar og börð. 

Svæðið er framræst en var mun blautara áður fyrr. 

Svæðið er nýtt til beitar. 
Mógrafasvæðið er 34x21 m að stærð, egglaga og snýr 

norður-suður. Garðlag 065 liggur að því til austurs og 

vesturs. Þarna sést móta fyrir um 20 litlum mógröfum, 

allar eru þær þurrar og grasivaxnar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 4; Ö-

Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 14 
 

ÁR-028:075     þúst     óþekkt 63°54.765N     20°50.964V 
Um 1,3 km austur af bæ 001 og um 120 m norðaustur 

af tóft 044 er hóll austast í Króksholti. 
Hóllinn sker sig úr sökum gróðurfars, er mun grænni 

og vaxinn grasi í annars mosavöxnu holtinu. 
Ekki er hægt að greina neinar eiginlegar minjar á 
hólnum nú (2015) en sker hann sig það mikið úr 

nálægum hólum að líklegast er að þar hafi verið 

mannvirki. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
  

 

Mynd 222. Mógrafir 028:073, horft til austurs. 

 

Mynd 223 

 

 

Mynd 224. Mógrafir 028:074, horft til suðvesturs. 

 

 

Mynd 225. Þúst 028:075, horft til austurs. 
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ÁR-028:076     Hallnýjarrimi     tóft     býli 63°55.734N     20°49.032V 
"Hallinn suðaustur af Borgarmýrinni heitir Brún. Í henni norðarlega er Hallnýjarrimi," segir í örnefnalýsingu. Í 

svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Sögn er um Hallnýjarrima, að þarna hafi búið 
einsetukona, Hallný að nafni, og mig minnir, að afi, Árni Pálsson, hafi sagt mér, að einhvern tíma hljóti að hafa 

verið lítið að borða þar, því að talað hefði verið um, að bústofn hafi verið sex ær. Um þetta hef ég ekki séð neitt 

skráð eða heyrt getið um slíkt, aðeins óljósar sagnir, er gengið hafa mann fram af manni, sjálfsagt í margar aldir." 

Hallnýjarrimi er rúma 3,5 km norðaustan við bæ 001 og rúma 350 m ASA við Rauðuhús 035. 

Rök, flöt mýri. Hún er framræst, kíldregin en það má ennþá greina lága rima. Stöku víðirunni vex í mýrinni sem 

er lítið sem ekkert nýtt. 
Á stærsta rimanum í svokallaðri Brún er nánast útflött tóft. Hún er 16x12 m að stærð, einföld og snýr norðaustur-

suðvestur. Að innan er flatt svæði en að utan sjást veggirnir einna helst sem þýfðir bakkar. Ekkert op sést á 

yfirborði. Veggirnir eru 2-4 m á breidd og algrónir.  Riminn er 0,3-0,5 m á hæð og þústin er 0,3 m á hæð. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 7-8; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 15. 

 

ÁR-028:077     tóft     fjárhús 63°54.741N     20°51.009V 
Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Markúsartóft [042] er kennd við Markús, bónda í Flögu 1871-

1910.  Þessi tóft er við eystri Langholtsendann.  Gísli [Jónsson] staðsetur Markúsartóft á Króksborgarholti, er 

kemur til af því, að Markús var með fjárhús þar á seinni árum, en á þeim stað var ekki tóft, fyrr en 1931, að fjárhús 

á þessum stað var lagt af." Hér er verið að skrá fjárhúsin á Króksborgarholti. Þau eru tæpum 1,3 km austan við bæ 

001 og tæpum 1,2 km norðaustan við Flögu ÁR030:001. Á Króksborgarholti eru fleiri tóftir smbr. 045 og 076. 
Fjárhúsin voru notuð í c.a. 30 ár. Þau eru byggð inn í suðurhlið holtsins og sjást illa fyrr en að þeim er komið. Allt 

           

Mynd 226. Hallnýjarrimi 028:076, hroft til austurs. 

 

            

Mynd 227. Fjárhús 028:077, horft til suðausturs. 
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umhverfis þau er stórþýfður mói nýttur til beitar. 
Tóftin er 26x22 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur og skiptist í fimm hólf. Hólf 1-3 og 5 snéru stöfnum til 

suðausturs og voru fjárhús. Hólf 4 var sambyggð hlaða. Lýsingin hefst til suðausturs í hólfum 1-2. Tveir 

grjóthlaðnir garðar liggja þar eftir hólfunum endilögnum og líklega var timburveggur á milli þeirra. Hólfin eru 

samtals 15x7 m að innanmáli og snúa norðvestur-suðaustur. Þau eru mikið röskuð, líklega vegna niðurrifs. 

Veggirnir eru 0,2-0,4 m á hæð og víða er rof í þeim. Þeir eru mun hærri að innan en utan. Hólf 3 er austan við hólf 

1. Þar sést þúst, 6x5 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Þústin er 0,5 m á hæð og algróin. Hólf 4 er 

norðvestan við hólf 2. Þetta er niðurgrafin hlaða. Veggirnir eru 1 m á hæð og algrónir. Ekkert op sést á yfirborði. 

Hólf 5 er suðvestan við hólf 2. Þetta var líklega sambyggð rétt. Hóflið er 11x8 m að stærð og snýr norðvestur-
suðaustur. Veggirnir eru 0,2 m á hæð og torfhlaðnir. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 16. 

 

ÁR-028:078     Krókaborgarholt     garðlag     vörslugarður 63°54.738N     20°51.055V 
Garðlag er rúma 1,2 km austan við bæ 001 og um 30 m vestur af 
tóft 077. 
Svæði á Króksborgarholti sem er grænna en annars mosavaxinn 

mói. 
Garðlagið er mest 0,3 m að hæð, um 0,4 m að breidd og um 30 m 

að lengd. Það fjarar út í þýfi Króksborgarholts. Það liggur austur-

vestur og eru fjárgötur sitthvorumegin við garðlagið. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 16. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-028:079     Króksborgarholt     tóftir     fjárskýli 63°54.711N     20°51.078V 
"Króksborg [044] var fjárborg frá Króki.  Á Króksborgarholti tel ég, að sjáist móta fyrir þrennum [044, 078 og 

079] borgarrústum," segir í svörum við spurningum Örnefnastofnunar. Tóftir eru 1,2 km austan við bæ 001, á 

Króksborgarholti. Þetta er líklega stekkur, fjárborg eða mögulega fjárhús. Náttúrulegur hryggur liggur í gegnum 

allar tóftirnar. 
Tóftirnar eru í þýfðum móa. Umhverfis þær er grænt svæði, örlítið grænna en nánasta umhverfi. Á 

Króksborgarholti ægir saman tóftum frá mismundandi tímum. 
Tóftirnar eru á svæði sem er 40x18 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Tóft A er norðaustust og var líklega 

 

Mynd 228. Garðlag 028:078, horft til 
norðurs. 

 

   

Mynd 229. Tóft 028:079a, horft til norðvesturs og tóft 079b séð úr norðvestri. 
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stekkur. Hún er 10x5 m að stærð, snýr norðvestur-

suðaustur og skiptist í tvö hólf. Veggirnir eru 0,3 m á 

hæð, stórþýfðir og algrónir. Tóftin er opin til suðvesturs 

og einnig á milli hólfanna. Tóftin sker sig lítið úr 

nánasta umhverfi. Þúst C er 15 m sunnar. Óljóst garðlag 

liggur á milli þeirra. Þústin er grænni en nánasta 

umhverfi og er 0,3-0,5 m á hæð, hæst fyrir miðju. Ekki 

sér til mannvistar á yfirborði. Tóft B er vestan við tóft 

A. Hún er 20x12 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur 
og er afar illa varðveitt. Hólf 1 er syðst. Það er 5x4 m 

að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Veggirnir 

eru 0,3-0,4 m á hæð, þýfðir og grónir. Op er til austurs, 

að tóft A. Hryggur liggur þvert í gegnum hólfið og gerir 

það óskýrt. Hólf 2 er norðvestar. Það er 4x2 m að 

innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Það er í miðri 

tóftinni og þar sést ekki op. Veggirnir eru 0,3 m á hæð, 

1-2 m á breidd og grónir. Hólf 3 er nyst. Það er norðan 

við hólinn sem hin hólfin eru á og var líklega sambyggð 

rétt. Það er 8x6 m að innanmáli og snýr norðaustur-

suðvestur. Veggirnir eru 1-1,5 m á breidd, 0,3 m á hæð og grónir. Stakir steinar eru á nokkrum stöðum þar. Hólfið 
er opið til austurs. Til vesturs frá hólfi 3 er óljóst veggjabrot sem bendir til þess að fleiri veggir hafi verið þar. 

Garðlag liggur einnig frá Guðnastekk 045 að tóft A. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 16. 

 

ÁR-028:080     Norðurgarður     heimild  býli 63°54.617N     20°52.442V 

"Norðurgarður, sem var fyrir austan Hróarsholtsbæina, eða austast í bæjarröndinni, er löngu aflagður," segir í 

örnefnalýsingu. Norðurgarður var 80 m norðaustan við bæ 001, fast norðaustan við núverandi fjós. Skemma frá 

20. öld er þar fast við. 
Norðurgarður var suðaustast á bæjarhól 001, eða fast austan hans. Aflíðandi brekka er til suðurs frá bæjarstæðinu 

en ekki er hægt að greina uppsöfnuð mannvistarlög frá náttúrulegri brún vegna rasks. Til norðurs er skemma, 
fjós/hesthús til vesturs og slétt tún í brekku til suðurs. 
Engin ummerki býlisins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarholtshverfi, Á.S., 1. 

 

ÁR-028:081     garðlag     kálgarður 63°54.563N     20°52.496V 
Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 fast sunnan við 001 og 

austan við Norðurgarð 080. 
Nú (2015) hefur túnið sunnan og austan kálgarðsins 

verið sléttað, til norðurs hefur trjám verið plantað. 
Nú (2015) má sjá garð, grjóthlaðinn að hluta, sem 

líklegast er sá sami og kálgarðurinn. Umlykur 

garðurinn svæði um 25 x 15 m að stærð og snýr 

norðvestur-suðaustur en til suðvesturs er garðurinn 

horfinn. Gaddavírsgirðing liggur yfir garðinn og 

hefur skipt honum í tvennt, norðaustan girðingar sést 

garðurinn nú en er horfinn suðvestan hennar. Fast 

norðan garðsins hefur trjám verið plantað. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra 

landmælingamanna 1906. 

  

 

 

Mynd 230. Kálgarður 028:081, horft til norðvesturs. 
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ÁR-028:082     heimild  traðir 63°54.660N     20°52.375V 

Traðir eru merktar á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, til suðausturs frá bæ 001. Þær lágu á 

sama stað og núverandi malarvegur gerir og voru um 200 m langar. Traðirnar voru fast norðan við túngarð 017 og 

hann afmarkaði þær til suðurs. Ekki er vitað hvort að norðurveggurinn var hlaðinn eða ekki. 

Malarvegur og slétt tún eru þar sem traðirnar voru. 

Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-028:083     Hróarslækur     heimild  býli    63°55.046N     20°52.112V 

Rústarleifar Hróarslækjar eru friðlýstar. Í 

friðlýsingaskrá segir: "Hróarsholt. Rústaleifar 

Hróarslækjar. Þær eru í uppblæstri á suðurbakka 

Hróarslækjar, gegnt Læk í Hraungerðishreppi. Sbr. 
Árb. 1905: 20-21. Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. 

Þinglýst 07.09.1927." Í Árbók hins íslenska 

fornleifafélags frá 1905 segir: "Sunnan megin lækjarins 

taka þar við grösugar hæðir inn af Hróarsholtsklettum. 

(…) Þar hefir norðanvindur rofiðbakkann og myndar 

uppblástur, em þó nær ekki vítt út. Þar tók ég í sama 

sinn eftir grjótdreif mikilli, aflangri, sem við 

uppblásturinn hafði komið í ljós. Virtist mér auðsætt, 

að þetta væri byggingargrjót, þangað flutt af mönnum. 

Sumt af grjótinu lá utan í rofum, er eftir stóðu, og sást 

á því, að áður en uppblés hafði það legið nokkuð 

ofarlega í jarðveginum. Eigi var von að það sæist 
veggjaundirstöður; grjótið hafi hrapað niður jafnóðum 

og undan því hafði blásið." Ekki er vitað hvar 

nákvæmlega þessar rústir eru en þær eru uppblásnar. 

Býlið var um 950 m norðan við bæ 001 en skrásetjari varð þess ekki var á yfirferð sinni. 
Heimildir:ÁG, 63; Árbók 1905, 21 

 

ÁR-028:084     gripir 63°54.663N     20°52.497V 
"Forngripir hafa fundizt mjög fáir á Laugum ... og er ekki öðru við að bæta en beizlisádrætti úr bronsi ... Þessum 

gripur er bezt lýst á myndinni [sjá bls. 9], og til samanburðar er birt mynd af örðrum álíka ádrætti sem fannst á 

Stóradalsafrétti ...Enn einn fannst í Hróarsholtsklettum (Þjms. 6250)," segir í Árbók hins íslenska fornleifafélags 

árin 1943-8. Í Árbókinni árið 1976 segir ennfremur: " Til eru þrír krossmyndaðir beizlisádrættir í Þjóðminjasafni. 

Á hverjum þeirra eru eða hafa verið fjórar álmur eða armar ... Matthías Þórðarson hefur talið líklegt að gripir þessir 

séu innlend smíð. Heldur er það ótrúlegt en þó ekki útilokað." Nákvæm staðsetning þessa fundar er óþekkt en 

Hróarsholtsklettar eru langir klettar norðan Hróarsholts 001. 
Heimildir:Árbók 1943-8, 9; Árbók 1976, 95-6. 

 

ÁR-028:085     náma     mógrafir 63°54.026N     20°53.203V 
"Austan við Klettsmýrina er þriggja hektara stykki, sem Kambur á, sem heitir Partur eða Kambspartur. Sunnarlega 

í þessu engjastykki er barð með tóftarbroti á; heitir það Mórimabarð," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við 

spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Mór var víða tekinn, t.d. í Króksmýri [028:073], Króksrimum 

[028:074] og Kambsparti í engjum.  Þar var sæmilega góður mór, fjórar stungur." Mógrafirnar eru tæpum 00 m 

suðvestan við bæ 001 og um 70 m norðan við garðlag 028:073. Þær eru í framræstri mýri, norðan við klettarima 

sem þarna eru. 
Þýfður mói. Víða eru blautar dælar, rimar og börð. Svæðið er framræst en var mun blautara áður fyrr. Svæðið er 
nýtt til beitar. 
Mógrafirnar eru um 30x30 m að stærð. Þær eru um 10 talsins, grónar og 0,3-0,4 m djúpar. Þær eru þurrar en rök 

mýrardæla er þarna rétt við. Tóftin er um 70 m suðvestar, uppi á hólbarði. Hún er óljós og illa varðveitt. Hún er 

3x3 m að stærð, einföld og opin til norðvesturs. Veggirnir eru 1 m á breidd og 0,3 m á hæð. Þeir eru algrónir og 

líklega torfhlaðnir. 
Hættumat: engin hætta 

 

Mynd 231. Áætluð staðsetning Hróarslækjar 028:083, 
horft til norðvesturs. 
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Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 4; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II,7. 

 

ÁR-028:086     Kambsfor     tóft     heystæði 63°54.259N     20°53.830V 
"Austan við lækina heita einu nafni Forir. Norðast Kambsfor ... Í öllum forunum eru balar, flestir hringmyndaðir 
að lögun, og hafa þeir auðsjáanlega verið hlaðnir upp.  Balar þessir eru nokkuð stórir um sig, þrír eða fleiri í hverri 

for. Þeir eru nefndir Lanabalar og eru sennilega frá þeim tíma, er land þetta var svo blautt að draga varð störina á 

húðarskinni úr verstu flóðunum," segir í örnefnalýsingu. Rúma 1,2 km suðvestan við bæ 001 er bali í uppþurrkaðri 

mýri. 
Mýrin hefur verið ræst fram og eru skurðir um 20 m austan við balann, sem sker sig mjög úr umhverfi sínu, er 

kringlóttur, liggur hærra og er mun grænna en annars. 

Balinn er um 0,5 m hærri en umhverfi sitt og um 12 m að þvermáli. Má kalla balann skringilega útlítandi heystæði 

en svo virðist sem hlaðið hafi verið upp innan þess en þar er mjög þýft og lækka þær út frá miðju. Ekki er hægt að 

sjá aðra bala í næst nágrenni en hugsanlega hafa slík mannvirki horfið við skurðagerð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 4. 

  

               

Mynd 232. Mógrafir 028:085, horft til suðurs. 

 

     

Mynd 233. Heystæði 028:086, horft til norðurs. 
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ÁR-028:087     Flögufor     tóft     heystæði 63°54.135N     20°53.931V 
Austan við lækina heita einu nafni Forir. Norðast Kambsfor [086], þá Flögufor og Króksfor [088-089]. Í öllum 

forunum eru balar, flestir hringmyndaðir að lögun, og hafa þeir auðsjáanlega verið hlaðnir upp. Balar þessir eru 
nokkuð stórir um sig, þrír eða fleiri í hverri for. Þeir eru nefndir Lanabalar og eru sennilega frá þeim tíma, er land 

þetta var svo blautt að draga varð störina á húðarskinni úr verstu flóðunum," segir í örnefnalýsingu. Um 1,4 km 

suðvestur af bæ 001 eru tvær tóftir, A og B, og eru um 20 m á milli þeirra, B er suðvestur af A. Ekki er að sjá aðrar 

tóftir í næsta nágrenni þeirra. 

Tvær tóftir eru í uppþurrkaðri mýri, um 30 m vestur af skurðum og austur af Hróarsholtslæk. 
Tóft A er ferhyrningslaga, um 12 m á hvorn kant og snýr nokkurnveginn rétt á höfuðáttirnar. Innan um 0,3 m hárra 

og breiðra hleðsla er tóftin slétt og vel gróin grasi. Tóft B er hringlaga, minni, um 6 m í þvermál og öllu 

illgreinilegri. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 4. 

 

ÁR-028:088     Króksfor     tóft     heystæði 63°54.039N     20°53.719V 
Austan við lækina heita einu nafni Forir. Norðast Kambsfor [029:012], þá Flögufor [030:004] og Króksfor. Í öllum 

forunum eru balar, flestir hringmyndaðir að lögun, og hafa þeir auðsjáanlega verið hlaðnir upp. Balar þessir eru 

nokkuð stórir um sig, þrír eða fleiri í hverri for. Þeir eru nefndir Lanabalar og eru sennilega frá þeim tíma, er land 

þetta var svo blautt að draga varð störina á húðarskinni úr verstu flóðunum," segir í örnefnalýsingu. Króksfor er 

nú í landi Kambs ÁR-029 en staðsetning heystæðanna er sýnd á uppdrætti sem fylgir örnefnaskrá. Króksfor er 1,7 
km suðvestan við bæ 001, í engjum Hróarsholtshverfis. Í Króksfor sjást tveir balar eða heystæði, sjá 009. 
Flöt, framræst mýri. Hún er þýfð en blautar dælar eru víða og gamlir lækjarfarvegir. Flóaáveitan hefur breytt ásýnd 

               

Mynd 234. Heystæði 028:087a, horft til norðausturs. 

 

          

Mynd 235. Heystæði 028:088, horft til norðurs. 
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þessa svæðis mikið sem nú er nýtt til beitar. 
Þetta heystæði er norðarlega í Króksfor, en skilin á milli þeirra eru afar óljós. Heystæðið er 10x8 m og snýr norður-

suður. Það er nánast hringlaga og veggirnir eru 0,2 m á hæð og 1 m á breidd. Þeir eru stórþýfðir en lægri að innan 

en utan. Líklega var þvergarður í gengum heystæðið, þar er þýfður bakki en annast er þar slétta. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 4. 

 

ÁR-028:089     Króksfor     þúst     heystæði 63°53.962N     20°58.829V 
Austan við lækina heita einu nafni Forir. Norðast 

Kambsfor [029:012], þá Flögufor [030:004] og Króksfor. 

Í öllum forunum eru balar, flestir hringmyndaðir að 

lögun, og hafa þeir auðsjáanlega verið hlaðnir upp.  

Balar þessir eru nokkuð stórir um sig, þrír eða fleiri í 

hverri for. Þeir eru nefndir Lanabalar og eru sennilega frá 

þeim tíma, er land þetta var svo blautt að draga varð 
störina á húðarskinni úr verstu flóðunum," segir í 

örnefnalýsingu. Króksfor er nú í landi Kambs ÁR-029 en 

staðsetning heystæðanna er sýnd á uppdrætti sem fylgir 

örnefnaskrá. Króksfor er 1,9 km suðvestan við bæ 001, í 

engjum Hróarsholtshverfis. Þar eru nú sjáanlegir tveir 

balar, sjá 002. 
Flöt, framræst mýri. Hún er þýfð en blautar dælar eru 

víða og gamlir lækjarfarvegir. Flóaáveitan hefur breytt 

ásýnd þessa svæðis mikið sem nú er nýtt til beitar. 
Heystæðið var á þýfðum rima og var 10-15 m í þvermál. 

Veggirnir eru mikið raskaðir en þarna mótar óljóst fyrir þeim, ekki síst vegna gróðurfars. Riminn er flatur og mun 

grænni en nánasta umhverfi. Þriðji balinn fannst ekki þrátt fyrir mikla leit. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 4. 

 

ÁR-028:090     vegur     leið 63°54.613N     20°52.079V 
Ruddur vagnvegur sést liggja fast norðaustan við Krók, 

utan við sameiginlegt heimatún Hróarsholtshverfis. 
Vegurinn liggur til norðvesturs frá ónýtum sumarbústað 

og yfir Krókskletta þar sem hann hverfur í slétt tún. 

Hann náði eflast að Hróarsholti ÁR-028. 
Gróið holt. Þar er mosi, lyng og klettar áberandi. 
Vegurinn er 3-3,5 m á breidd, tæplega 120 m langur og 

sléttur. Vegurinn er gróinn í botninn og smáþýfður á 

köflum. Vegurinn 0,5 m djúpur og niðurgrafinn eða 

ruddur. Garðlag 008 er austan við veginn en greinilega 

ekki samtíða, það er uppi á brúninni og eltir vírgirðingu 

sem þarna er. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

 

 

 

 

ÁR-028:091     Miðhúsastekkur     heimild  stekkur 63°54.423N     20°51.804V 

"Rétt norðan við Grástein, þar sem holtið er hæst, heitir Miðhúsastekkur," segir í örnefnalýsingu. Stekkurinn er 

horfinn en tilheyrir nú landsvæði Króks ÁR-031 og Flögu ÁR-030. Hann var líklega sléttaður þegar tún var gert 

uppi á holtinu. Hann var tæpum 600 m suðaustan við bæ 001. 
Slétt, grasivaxið tún nýtt til sláttar og beitar er á þessum slóðum. 
Engin ummerki stekkjarins sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 9. 

  

 

Mynd 236. Heystæði 028:089, horft til VSV. 

 

 

Mynd 237. Vegur 028:090, horft til vesturs. 

 



193 
  

 

ÁR-028:092     gata     leið    63°55.251N     20°50.757V 
Á loftmynd sést leið liggja til norðausturs frá Háleitisgötu 034. Gatnamótin sjálf eru komin undir Villingaholtsveg. 

Leiðin lá eftir Maurholti, að fjárhúsum 040 og leið 611:018. Norðausturhluti leiðarinnar sést einungis, ræktað tún 
raskaði öðrum hlutum sem sjást á loftmyndinni. 
Gróinn mói en framræst mýrlendi er til austurs. 
Leiðin lá sem fyrr segir til norðausturs frá Háleitisgötu 034 og var um 730 m að lengd. Eftir að loftmyndin var 

tekin fyrir ca. 15 árum er suðvesturhlutinn kominn undir slétt tún en um 200 m sjást enn til norðausturs og er 

viðhaldið af lausagönguhrossum. Leiðin er gróin, 0,5 m á breidd og þar eru 1-2 paldrar. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-028:093     vegur     leið     63°54.920N     20°52.066V 
Ruddur vagnvegur lá frá Volatanga og að bæ 001. Vegurinn lá til vesturs frá vegi 611:018, uppi á Volatanga og 

meðfram holtsjaðri við Hróarsholtslæk. Leiðin svigði til suðvesturs á móts við Læk ÁR-050 og heim að bæ þar 

sem núverandi vegur liggur. Leið sést á herforingjaráðskorti frá 1908.  
Vegurinn er horfinn á köflum en hægt er að rekja hann. Hann sést t.d. vel á móts við Læk, sunnan við 

Hróarsholtslæk. Þar liggur hann niður í Heimragil og er enn nýttur til þess að fara með rúllur fyrir hross. Hann er 

3 m breiður og sléttur. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: LMÍ 1:50000 

 

ÁR-028:094     Fremri-Ferðamannahóll Presthóll   heimild  63°55.607N     20°50.599V 
"Hóllinn, sem er næst Háleitinu, heitir Ferðamannahóll eða Fremri -Ferðamannahóll [sjá einnig 036]," segir í 

örnefnalýsingu. "Ferðamannahóll, þar hjá vegur [sjá 611:018, 019] frá Egilsstaðaferju fyrr," segir í örnefnalýsingu 

Stephensen. Í örnefnaskránni Umferðarleiðir um Villingaholtshrepp segir: „Ferðamannahóll, öðru nafni Prestshóll 

er þarna ásamt Bólinu á vinstri hönd. Þar mun Hraungerðisprestur hafa áð hesti sínum á leið að Villingaholti.“ 

Fremri-Ferðamannahóll er tæpa 2,5 km norðaustan við bæ 001 og 200 m sunnan við beitarhús 066. 
Fremri-Ferðamannahóll er 45x30 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hann er 5-10 m á hæð, hæstur til 

suðvesturs. Hvergi sjást ummerki um mannvist á hólnum. Líklega fékk fólk að á eða tjalda við hólinn og þaðan er 
nafn hans komið. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarholtshverfi, 7; Ö-Hróarsholtshverfi Steph, 1; Ö-Umferðarleiðir um Villingaholtshrepp, 3. 
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ÁR-029     Kambur 
 

1708 og 1847, hjáleiga frá Hróarsholti. 
1708: "Kambur, þriðja hjáleiga, bygð við heimatúnið fyrir manna minni." JÁM II, 154 
"...ok bjó Oddgeirr í Oddgeirshólum. Hans son var Þorsteinn öxnabrjótur, faðir Hróðgeirs, föður Ögurs í 
Kambakistu," segir í Landnámu., ÍF I, 372-4. Í grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 

1905 segir ennfremur: "...Nú hygg eg að eg geti bent á það. Kambakista mun hafa verið þar, sem nú er hjáleigan 

Kambur í Hróarsholtshverfi. Þó nú sé nafnið styttra, er ekki að marka .. En hér átti kistunafnið sérstaklega vel við. 

Bæði eru Hróarsholtsklettar sjálfir kistumyndaðir, og þá eigi sízt hinn staki klettur fyrir neðan Kamb. Á bæði 

kamba-líkingin og kistu-líkingin mætavel við landslagið. En eigi mun Kambakista hafa verið hjáleiga þá er Ögur 

bjó þar." Ábók 1905, 20. 
1708: " Fóðrast kann iii kýr, viii ær, vi lömb, ii hestar. Kostir og ókostir sem á heimajörðinni [Hróarsholti ÁR-

028]." JÁM II, 155. 

 
ÁR-029:001     Kambur     bæjarhóll     bústaður 63°54.444N     20°52.654V 

"Miðhús [ÁR-032] voru miðja vegu á milli 

Hróarsholts [ÁR-028] og Flögu [ÁR-030], eru nú í 

eyði.  ...  Þar fyrir vestan er Kambur," segir í 

örnefnalýsingu. Á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 eru merkt sex hús á 

bæjarhól Kambs. Bærinn er um 290 m suðvestan við 

Hróarsholt ÁR-028:001. Bæjarhóllinn er sunnan og 

suðvestan við afgirtan bakgarð núverandi íbúðarhúsi. 
Garðurinn er að hluta til inni í bakgarðinum. 
Í garði núverandi íbúðarhúss Kambs er mikið ræktað 

af trjám en fyrir sunnan hann er sléttað tún. 
Ekki er að sjá neinar tóftir af bæjarhúsunum á 

yfirborði en greina má steinhleðslur undir girðingu 

garðsins. Eru það hugsanlega hleðslur úr 

bæjarhúsunum en ekki hægt að segja um það með 

vissu. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 2; 

Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-029:002     gripir 
Öxi frá miðöldum, mögulega víkingaöld, fannst á Kambi. Ekki er getið hvenær eða hvar öxin fannst en líklega var 

það nærri bæ 001. Í bókinni Kuml og Haugfé eftir Kristján Eldjárn segir: " Tvær eru sömu gerðar, líkar C-gerð, 

einkum blaðið, en auga og skalli öðruvísi. […] fannst 3 m djúpt í jörðu ásamt fornlegum kvarnarsteini." Nánari 

heimildir þarf til þess að staðsetja minjastaðinn. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:KEKH, 348 

 

ÁR-029:003     Brunntún     heimild  brunnur 63°54.395N     20°52.732V 

"Túnið suðvestur af bænum [001] var nefnt Brunntún.  Þar var vatnsból í miðju túninu.  Það þraut í miklum 

þurrkum," segir í örnefnalýsingu. Brunnurinn hefur verið um 100 m suðvestur af bænum 001. 
Þessi hluti túnsins hefur verið ræstur fram og byggð skemma þar. 

Engar minjar eru sjáanlegar á yfirborði í túninu nú (2015). 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 2. 

 

ÁR-029:004     Syðrikofabrunnur     heimild  brunnur 63°54.359N     20°52.689V 

"Svo var annar brunnur neðan við túnið, sem hét Syðrikofabrunnur, og þraut hann aldrei, svo elztu menn muni," 

segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað með vissu hvar nákvæmlega brunnurinn var staðsettur fyrir utan að hann var 

nærri Syðrikofa 005. Hnit var tekið rúmum 160 m sunnan við bæ 001 og 30 m norðvestan við Syðrikofa, þar eru 

mörk mýra og holts. Þetta er líklegasti staðurinn fyrir brunninn, annars eru bara holt og klappir undir sverði. 

Líklega var fyllt upp í brunninn, hann sést hvergi á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Mynd 238. Kambur 029:001, horft til norðurs. 
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Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 2. 

 

ÁR-029:005     Syðrikofi     tóft     útihús 63°54.349N     20°52.665V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 160-170 m sunnan við bæ 001, rétt 
utan gamla heimatúnsins. "Hóllinn syðst í Kambstúninu heitir Ullarhóll [013].  Niður af honum er annar hóll, sem 

heitir Syðrikofahóll," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: 

"Syðrikofi á Syðrikofahól var til fram yfir 1930.  Þetta var ærhús, jötuhús (jötur með báðum veggjum, en ekki 

garði), og mun hafa rúmað um fjörutíu ær." Hér er um sama stað að ræða í öllum tilvikum. Syðrikofi er 170 m 

sunnan við bæ 001, suðvestan í hólnum. 

Slétt, framræst tún nýtt til beitar. Túnið er í aflíðandi halla og rétt sunnar eru mörk þurrlendis og mýra. 

Syðrikofahóll er stakstæður klettahóll í túninu. 
Tóftin er suðvestan í Syðrikofahól. Hún er 14x8 m að stærð, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Veggirnir eru 

út torfi og grjóti og grafnir inn í hólinn. Þeir eru 0,6-1,1 m á hæð og það glittir í 3 umför grjóthleðslu í þeim. 
Jöturnar eru á kafi í gróðri. Tóftin er opið til suðvesturs. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S, 2; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 4. 

 

ÁR-029:006     Heimrikofi     heimild  útihús 63°54.394N     20°52.598V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 100 m sunnan við bæ 001. "Rétt 

austan við Ullarhólinn [013] er lítill grjóthóll. Við hann stóð fjárhúskofi, sem hét því skrýtna nafni Heimrikofi, og 

hóllinn sjálfur Heimrikofahóll," segir í örnefnalýsingu. Heimrikofi var tæpum 100 m sunnan við bæ 001, í 

túnjaðrinum. Túngarður 028:017 var þar skammt sunnar. Fjárhúsin eru horfin en Heimrikofahóll sést enn. Þar er 

lágt klettabelti til suðurs og ein hliðin bein. Mögulega afmarkaði hann eina hlið fjárhúsanna. 
Slétt, framræst tún nýtt til beitar. Túnið er í aflíðandi halla og rétt sunnar eru mörk þurrlendis og mýra. 
Heimrikofahóll er stakstæður klettahóll í túninu. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 2. 
 

ÁR-029:007     Kambshús     tóft     fjárhús 63°54.418N     20°52.783V 
"Suðaustast í Háakambi var fjárhús frá Kambi, sem hét Kambshús," segir í örnefnalýsingu. Kambshús voru um 
110 m suðvestan við bæ 001, milli Háakambs og Tvíþúfna 011 eru tóftir. 
Í gróinni hlíð milli klettanna Háakambs og Tvíþúfna. 
Tóftin er um 5 x 3 m að innanmáli með mjög óskýr ytri mörk. Snýr hún norður-suður og má sjá glitta í hleðslur í 

austurvegg, og steina í norðvestur horni tóftarinnar. Til vesturs og suðurs er tóftin mjög illgreinanleg. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S, 2. 

 

    

Mynd 239. Syðrikofi 029:005, horft til austurs. 
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ÁR-029:008     hleðsla     útihús 63°54.360N     20°52.656V 
Norðaustan við Syðrikofahól er hleðsla. Hún er tæpa 160 

m sunnan við bæ 001 og tæpum 20 m norðan við 

Syðrikofa 004. Hleðslan er rétt utan heimatúnsins líkt og 
það er afmarkað á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 en höfð með vegna 

nálægðar við önnur útihús sem þar eru sýnd. Hleðslan er 

frá 20. öld og líklega ekki mjög forn. 
Slétt, framræst tún nýtt til beitar. Túnið er í aflíðandi 

halla og rétt sunnar eru mörk þurrlendis og mýra. 

Syðrikofahóll er stakstæður klettahóll í túninu. 
Hleðslan er 11x6 m að stærð, L-laga og snýr norður-

suður. Hún er 0,2 m á hæð. 0,5 m á breidd og það glittir 

í eitt umfar af grjóthleðslu hér og þar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

 

 

 

ÁR-029:009     heimild  traðir 63°54.430N     20°52.656V 

Traðir eru merktar á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, að bæ 001 úr suðri. 

Í sléttuðu túni sunnan við íbúðarhús Kambs. 

Engin ummerki sjást á yfirborði um traðir sunnan við bæjarhólinn. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-029:010     heimild  útihús 63°54.422N     20°52.689V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 40 m suðvestan við bæ 001. 
Þessi hluti túnsins hefur verið ræstur fram, sléttaður og byggð skemma á 20. öld. 
Engin ummerki um útihús er að sjá á yfirborði nú (2015). 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

  

              

Mynd 240. Kambshús 029:007, horft til norðurs. 

 

 

Mynd 241. Hleðsla 029:008, horft til suðurs. 
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ÁR-029:011     Tvíþúfur     hleðsla 63°54.452N     20°52.749V 
"Á milli Grákletts [ÁR-033] og Kambs er klettabelti, sem 

heitir Kambsklettar. Norðaustasti kletturinn heitir Sess, 
næsti Tvíþúfur," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við 

spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Um eða 

laust eftir 1940 fór önnur þúfan á Tvíþúfum að veðrast, 

og eftir fá ár fauk hún alveg.  Nú voru Tvíþúfur ásýndum 

sem einhyrnd kind.  Kambsfólkið kunni þessu mjög illa 

og hlóð upp þúfuna, og stendur hún enn, eftir liðug 

fjörutíu ár." Tvíþúfur eru um 90 m VNV við bæ 001, uppi 

á Kambsklettum. 
Kambsklettur er stór en Tvíþúfur eru austast á honum. 

Kletturinn er oddmjór, 1-2 m á hæð til suðurs en mun 

hærri til norðurs, þar er hamrastál. 
Tvær þúfur eru uppi á Kambskletti, ekki er vitað hvor 

þeirra var hlaðin. Báðar eru þær líkar veglegum 

fuglaþúfum. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 2; Ö-

Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 5. 

 

 

ÁR-029:012     heimild  kálgarður 63°54.439N     20°52.654V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 fast sunnan við bæ 001. 

Í sléttuðu túni sunnan 20. aldar íbúðarhúss að Kambi. 
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði nú (2015). 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-029:013     Ullarhóll     álagablettur 63°54.383N     20°52.642V 
"Ullarhóll: Um hann veit ég það eitt, að munnmæli 

sögðu, að ekki mætti breiða á hann ull til þerris, því 
þá kæmi rigning.  Enginn vildi fá rigningu í 

nýþvegna ullarbreiðuna, og því var aldrei breidd þar 

ull til þerris, svo ég muni eftir, og venjulega gekk vel 

að þurrka ullina í Hróarsholtshverfinu, kannski 

vegna virðingar okkar á Ullarhól," segir í svörum við 

spurningum Örnefnastofnunar. Ullarhóll er 10 m 

sunnan við bæ 001, syðst í heimatúninu. Þetta er stór, 

stakstæður klettahóll og er afar áberandi. 
Slétt, framræst tún nýtt til beitar. Túnið er í aflíðandi 

halla og rétt sunnar eru mörk þurrlendis og mýra. 

Hóllinn er 20x7 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Hann er 3-5 m á hæð og gróinn. Hann er 
mun hærri til norðurs en suðurs. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 4. 

  

 

Mynd 242. Tvíþúfur 029:011, horft til NNV. 

 

 

Mynd 243. Ullarhóll 029:013, horft til NNA. 
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ÁR-030     Flaga 
 

1708 og 1847, hjáleiga frá Hróarsholti. 
1708:"Flaga, fjórða hjáleiga, bygð fyrir manna minni við heimatúnið. Nú í eyði og næstliðið ár. ... Aftur má hjer 
byggja, ef fólk til fengist, því þetta býli lagðist í auðn fyrir mannfæði." JÁM II, 155. 
1708: "Fóðrast kunni sem áður segir um hinar 2 næstu hjáleigur [iii kýr, vii ær, vi lömb, ii hestar]." JÁM II, 155. 

 
ÁR-030:001     Flaga     bæjarhóll     bústaður 63°54.454N     20°52.317V 

"Krókur [ÁR-031] er austast frá Hróarsholti [ÁR-028], 

og liggja saman túnin. Flaga er í suður, og liggja saman 
túnin," segir í örnefnalýsingu. Átta hús eru merkt á 

bæjarhól Flögu á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906. Bæjarhóllinn er um 60 m 

suður af núverandi íbúðarhúsi og um 280 m suðaustur 

af Hróarsholti ÁR-028. 
Nú (2015) er malarplan fast austan við útihús Flögu þar 

sem bæjarhóllinn var. Útihúsin eru byggð á 20. öld. 
Bæjarhóllinn er mikið raskaður, bæði vegna útihúsanna 

og malarplans sem er ofan á honum. Ekki er hægt að 

áætla stærð eða hæð hans af þessum orsökum.  

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarholtshverfi, Á.M., 2; 
Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

 

 

ÁR-030:002     þúst     fjós 63°54.482N     20°52.293V 
"En íbúðarhúsið í Flögu mun standa á fornum fjósum frá Króki," segir í örnefnalýsingu. Íbúðarhúsið í Flögu er um 
60 m norður af bæ 001 og um 260 m suðaustur af Hróarsholti ÁR-028. 
Íbúðarhúsið stendur brekkurótum Krókskletta. Vegur er framhjá húsinu til vesturs en annars er næsta umhverfi 

sléttuð tún og bakgarðar. 
Íbúðarhúsið stendur enn og engin ummerki er að sjá um uppsöfnuð mannvistarlög á yfirborði. 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 2. 

 

ÁR-030:003     Fjósatunga     örnefni     fjós 63°54.463N     20°52.414V 
"Í beina línu á Kambsbæinn frá gamla bænum í Flögu er svokölluð Fjósatunga, ein af fyrstu sléttum í túninu í 

Flögu," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Fjósatunga var elzta 

sléttan í Miðhúsaþýfinu.  Nafnið veit ég ekki, af hverju var dregið.  Trúlegast þætti mér, að þetta hafi verið í 

upphafi eins konar grín (eins og Flögufjósið sé að reka út úr sér tunguna), en það stóð 20-30 m austan við enda 

Fjósatungunnar.  En þetta heyrir fortíðinni til, eins og fleira.  Nú vita orðið fáir, hvar þetta örnefni er að finna, 

því að síðustu 55 árin [ritað 1988] hefur Fjósatungan ekki skorið sig úr landslaginu." Fjósatunga er ekki þekkt 

örnefni nú (2015) en gæti bent til eldra fjóss eða beðasléttu. Miðað við örnefnalýsingu hefur Fjósatunga verið um 

80 m vestur af bæ 001, í túni milli Flögu og Kambs ÁR-029. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 2; Ö-Hróarholtshverfi, sp. og svör II, 4. 

 

ÁR-030:004     Nátthagi     örnefni     nátthagi 63°54.274N     20°51.595V 
Samkvæmt Magnúsi Brynjólfssyni, heimildamanni, kallast austasti hluti túnsins sem er sunnan bæjar 001 Nátthagi. 

Ekki er vitað hvort að nátthaginn var hlaðinn eða girtur. Minjastaðurinn fékk að njóta vafans og talin hér til 

fornleifa. 
Ekki eru greinilegar minjar á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

ÁR-030:005     Lambahúshóll     þúst     lambhús 63°54.462N     20°52.164V 
"Vestur af því [Krókstúni] Flögutúnið. Suðausturhluti þess heitir Framtún, þar syðst er lítill hóll, sem heitir 

Lambahúshóll," segir í örnefnalýsingu. Um 130 m suðaustur af bæ 001 er þúst í túni á smá hól. Þetta er 

 

Mynd 244. Flaga 030:001, horft til norðurs. 
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Lambhúshóll. 
Lambhúshóll hefur verið sléttaður og er nú partur af túni sunnan Flögu 001. 
Tóftin er illgreinanleg en aðeins um 0,1 m munur er á hæð veggja og umhverfi hennar. Tóftin virðist vera um 14 

x 6 m að stærð, veggjabreidd um 2 m og hún snýr norður-suður. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 3. 

 

ÁR-030:006     heimild  kálgarður 63°54.454N     20°52.317V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæ 001. Kálgarðurinn 

hefur verið um 60 m suður af núverandi íbúðarhúsi. 
Nú (2015) er malarplan fast austan við 20. aldar útihús Flögu þar sem kálgarðurinn var. 
Bæjarhól Flögu, og þar með kálgarðinum, hefur verið rutt í burtu við gerð malarplans sem er þar nú. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-030:007     þúst     útihús 63°54.436N     20°52.177V 
Samkvæmt bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 
1906 var útihús um 120 m 

suðaustan við bæ 001. 
Sléttað tún. 
Dæld er í túninu á þessum slóðum. 

Hún er 4 x 1 m að stærð og snýr 

norður-suður. Ekki sjást 

veggjabrot við hana en ekki er 

útilokað að dældin sé náttúruleg. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar 

danskra landmælingamanna 1906. 

 
 

 

 

 

ÁR-030:008     Stöðull     frásögn     kvíar 
Samkvæmt Magnúsi Brynjólfssyni, heimildamanni, voru kvíar suður af bæ 001 þar sem nú (2015) eru sléttuð tún. 

Heimildamaður þekkti ekki nákvæma staðsetningu og því reyndist ekki unnt að staðsetja kvíarnar með minna en 

50 m skekkju. 
Í sléttuðu túni. 
Engin ummerki um kvíar eru sjáanlegar á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

        

Mynd 245. Lambhúshóll 030:005, horft til norðurs. 

 

     

Mynd 246. Útihús 030:007, horft til norðurs. 
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ÁR-030:009     Flöguhóll     örnefni     óþekkt 60°54.333N     20°52.268V 
Um 230 m suður af bæ 001 er Flöguhóll, hóll sem ber vel 

úr landslaginu og er allur þesslegur að þar hafi verið einhver 

hús. 
Hóllinn hefur verið sléttaður og markar hann syðri mörk 

túns sunnan bæjarins. 
Ekki eru nein greinanleg merki um tóftir eða þústir á 

hólnum en er hann allur þesslegur að líklegt er að útihús 

hafi staðið á honum. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

  

 

Mynd 247. Flöguhóll 030:009, horft til suðurs. 
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ÁR-031     Krókur 
 

1708 og 1847, hjáleiga frá Hróarsholt. 1708: "Krókur, hjáleiga, bygð við heimatúnið fyrir manna minni." JÁM II, 

154. "Í eyði frá því 1920 er Magnús Árnason í Flögu [ÁR-030] keypti jörðina og lagði undir Flögu. Land 

hjáleigunnar Grákletts [Kletts ÁR-033] var áður lagt til Króks og land beggja liggur nú til Flögu." SB II, 76. 
1708: "Fóðrast kann iii kýr, i úngneyti, xx ær, x lömb, ii hestar. Kostir og ókostir sem segir á heimajörðunni [sjá 

Ár-028], nema tveir partar engissins eru ekki so votsóktir, og vatnsból bregst stundum á vetur." JÁM II, 154. 

 
ÁR-031:001     Krókur     bæjarhóll     bústaður 63°54.560N     20°52.021V 
"Krókur er austast frá Hróarsholti [ÁR-028], og liggja saman túnin (Krókur fór í eyði 1919 og liggur nú undir 

Flöguna)," segir í örnefnalýsingu. "Suður af Króksklettum er Krókstúnið.  Vestast í því og suðaustur af núverandi 
íbúðarhúsi í Flögu er hóll, sem heitir Krókshóll [004].  En íbúðarhúsið í Flögu mun standa á fornum fjósum frá 

Króki [sjá 030:002]," segir í annarri örnefnalýsingu. Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 eru 

merkt fimm hús á bæjarhól Króks. Krókur var um 400 

m suðaustan við Hróarsholt ÁR-028, sunnan við 

Krókskletta. Öll bæjarhúsin eru horfin, þar er nú 

einungis heilsárshús, skemma og tveir sumarbústaðir, 

annar þeirra ónýtur. Heilsárshúsið er byggt 1995, í 

suðvesturhluta bæjarhólsins. Bærinn var uppi á "stalli" 

fast sunnan við Krókskletta. 
Bæjarhóllinn var undir klettum, þar er nú bakgarður 

heilsárshússins. 
Ekki er hægt að greina bæjarhólinn á yfirborði og erfitt 
að greina á milli náttúrulegrar upphækkunar og 

mannvistarlaga vegna rasks. Líklega var sléttað yfir 

svæðið þegar húsin voru rifin. Bæjarhóllinn var líklega 

50x20 m að stærð og snéri ANA-VSV. Stafnar 

bæjarins snéru til suðurs. Til suðurs frá klettunum er 

30 m stór flöt sem snýr norður-suður og þar er 

aflíðandi halli. Líklega var bærinn þar. Þarna er nú 

búið að planta trjám og gera sléttar grasflatir inn á milli þeirra. Í norðausturhorni bæjarhólsins er búið að hlaða 

"skeifu" til skjóls. Hér og þar koma lágir klettar upp úr sverði. Í Sunnlenskum byggðum II er ljósmynd af útihúsum 

sem þarna voru. Fyrir sunnan bæjarhólinn er bílaplan, til suðausturs er kartöflugeymsla og óljós 20. aldar 

mannvirki. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 2; Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S, 2; Bæjarteikningar danskra 

landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-031:002     garðlag     túngarður 63°54.491N     20°52.211V 
Þvergarður sést innan sameiginlegs heimatúns Hróarsholtshverfis, líklega skildi hann á milli túna í Króki og Flögu 

ÁR-030. 
Slétt, grasivaxið tún nýtt til sláttar og beitar. 
Þvergarðurinn liggur til norðurs, fyrir norðaustan Krókshól 004. Hann er óljós enda í ræktuðu túni og trjám hefur 

verið plantað í og fast við hann. Hann er tæplega 50 m að lengd, 2-3 m á breidd og 0,2 m á hæð. Garðurinn liggur 

norður-suður og endaði við Krókskletta. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

ÁR-031:003     heimild  kálgarður 63°54.549N     20°52.004V 

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæ 001. Sambyggt 

útihús var fast suðaustan við kálgarðinn. Þessar minjar eru allar horfnar, þarna er nú heilsárshús byggt 1995 og 

það er merkt Krókur. Nýleg skemma er 30 m suðaustar, malarplan og vegur. Öll þessi mannvirki eru innan 

kálgarðsins. 
Slétt tún eru til suðurs en mannvirki og trjágróður til norðurs. 
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

  

 

Mynd 248. Krókur 031:001, horft til austurs. 
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ÁR-031:004     Krókshóll     þúst     óþekkt 63°54.481N     20°52.232V 
"Vestast í því [Krókstúni] og suðaustur af núverandi 

íbúðarhúsi í Flögu [ÁR-030:002] er hóll, sem heitir 
Krókshóll," segir í örnefnaskrá Hróarsholtshverfis. 

Krókshóll er 220 m suðvestur af bæ 001 og um 40 m 

austur af íbúðarhúsi í Flögu. 
Hóllinn er nú (2015) innan bakgarðs íbúðarhúss að 

Flögu. 
Krókshóll er um 25 x 15 m að stærð, um 0,7 m að hæð 

og snýr austur-vestur. Hóllinn hefur verið sléttaður en 

sker sig úr sökum gróðurfars og lögunar. Líklega hefur 

verið eitthvert mannvirki á Krókshól, hugsanlega fjós 

það sem sagt er hafa horfið undir íbúðarhúsið að Flögu 

ÁR-030:002. Það eru einungis ágiskanir. Efst í hólnum 
er örlítið rof. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S, 2. 

 

 

ÁR-031:005     heimild  útihús 63°54.532N     20°51.977V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús 60-70 m sunnan við bæ 001. Það er 

horfið. 

Þar sem útihúsið var er slétt, grasivaxið tún. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 
 

ÁR-031:006     heimild  útihús 63°54.522N     20°51.958V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 80 m sunnan við bæ 001. Það er 

horfið. 

Þar sem útihúsið var er slétt, grasivaxið tún. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-031:007     heimild  útihús 63°54.582N     20°51.993V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 40 m ANA við bæ 001. Útihúsið 
var suðaustan við Krókskletta, fast við túngarð 028:017, þó ekki sambyggt. Úthúsið er horfið. 
Þar sem að útihúsið var er nú skógrækt á milli heilsárshúss til vesturs og ónýts sumarbústaðs til austurs. Svæðið 

hefur ekki verið sléttað svo útihúsið var líklega rifið. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-031:008     garðlag     túngarður 63°54.604N     
20°51.990V 
Garðlag sést liggja til norðausturs frá steyptri kartöflugeymslu 

innan gamla heimatúns Króks. Það liggur að ónýtum 

sumarbústað sem þar og hverfur. Garðurinn kemur aftur í ljós 

norðan bústaðinn og liggur til norðvesturs yfir Krókskletta og 

hverfur í slétt tún. Leið 011 liggur fast austan við nyrðri hluta 

túngarðsins en er greinilega yngri en hún. Líklega náði 

garðlagið allt að túngarði 028:017 fyrir norðan Krókskletta. 
Gróið holt. Þar er mosi, lyng og klettar áberandi. 
Garðlagið er L-laga, 100x70 m að lengd. Fyrir austan hann er 
beitarland en heimatún til vesturs.  Það liggur til suðausturs 

frá sléttu túni norðan við Krókskletta, allt að ónýtum 

sumarbústað. Við sumarbústaðinn sjást tvær útgáfur af 

garðinum eða þar var sambyggt hólf. Túngarðurinn "klofnar" 

 

Mynd 249. Krókshóll 004, hoft til norðurs. 

 

 

Mynd 250. Garðlag 031:008, horft til suðurs. 
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þar, mögulega vegna girðinga. Það er óljóst vegna rasks. Garðurinn liggur síðan til suðurs frá sumarbústaðnum, 

að kartöflugeymslu. Hann er torfhlaðinn, 0,2-0,4 m á hæð og 1-2 m á breidd. Hann er algróinn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
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ÁR-032     Miðhús 
 

1708 og 1847, hjáleiga frá Hróarsholti. 
1708: "Midhus, önnur hjáleiga, bygð við heimatúnið fyrir manna minni." JÁM II, 154. "Enn fremur var hér ein 
hjáleiga enn, Miðhús, sem fór í eyði 1868." SB II, 76. 
1709: "Fóðrast kann iii kýr, viii ær, viii lömb, ii hestar. Kostir og ókostir sem á heimajörðinni [sjá ÁR-028], nema 

engjarnar eru þurrari." JÁM II, 154. 

 
ÁR-032:001     Miðhús     bæjarhóll     bústaður 63°54.519N     20°52.474V 

"Miðhús voru miðja vega á milli Hróarsholts [ÁR-
028] og Flögu [ÁR-030], eru nú í eyði," segir í 

örnefnalýsingu. Um 120 m suður af 

Hróarholtsbænum ÁR-028:001 og um 180 m 

norðvestur af Flögu ÁR-030:001 er bæjarhóll 

Miðhúsa. Nú liggja (2015) malarvegir til Flögu ÁR-

030 og Kambs ÁR-029 austan og norðan við hólinn. 
Bæjarhóll Miðhúsa er í jaðri sléttaðs túns er tilheyrir 

Flögu. 
Bæjarhóll Miðhúsa er um 45 x 35 m að stærð, um 1 

m að hæð og snýr í austur-vestur. Hann hefur verið 

sléttaður og engar greinanlegar minjar sjást á 

yfirborði en hóllinn sjálfur er vel greinilegur. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarholtshverfi, Á.M., 2. 

 

  

 

Mynd 251. Bæjarhóll 032:001, horft til vesturs. 
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ÁR-033     Klettur (Gráklettur) 
 

1847, hjáleiga frá Hróarsholti. 
1981: "Land hjáleigunnar Grákletts var áður lagt til Króks og land beggja liggur nú undir Flögu. Síðasti ábúandi í 

Grákletti var Jón Jónsson en sú jörð fór í eyði 1886." SB II, 76. 

 
ÁR-033:001     Klettur     bæjarstæði     bústaður 63°54.486N     20°52.733V 

"Fyrir norðan Kamb [ÁR-029] var 

Gráklettur, á klettabelti, sem er norðan við 

Kambsklettana.  Er hann í eyði," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 
Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Enn 

munu sjást veggjarústir af öllum kofum á 

Grákletti.  Búrinu vestast, þá bæjardyr og 

eldhús, baðstofa með stafni og glugga norðan 

í móti, heygarður með tveimur heystæðum, 

og rétt austan við hann var fjósið og rúmaði 

þrjá gripi." Allar þessar minjar sjást enn á 

bæjarhólnum eða öllu fremur klettinum. Þetta 

er einkennilegt bæjarstæði, uppi á 

stakstæðum og örmjóum klettahrygg sem er 

80x15 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Bærinn var í norðausturhlutanum. 
Ekki sér til bæjarhóls uppi á klettinum og 

líklega var búseta á þessum sérstaka stað 

stutt. Bærinn er 100 m norðan við Kamb ÁR-

029 og tæpa 270 m suðvestan við Hróarsholt 

ÁR-028. 
Klettabeltið er langt og mjótt og tilheyrir Kambsklettum. Það er norðan við stærsta klettinn og mjótt mýrarsund er 

á milli tveggja klettabelta þarna. Bæjarstæðið nær yfir allan norðurhluta klettsins en sá syðri er mun hærri. Lág er 

í klettunum við tóft B og þar var hægt að fara upp. 
Bæjarstæðið er 40x15 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Bærinn var á norðurhluta klettahryggsins en þeir 

eru lægri þar en til suðurs. Klettarnir eru 1-2 m á hæð og hliðarnar eru brattar. Þær eru grónar en klettarnir koma 

víða í gegn. Auðvelt var að komast hér upp á klettinn en þetta er engu að síður afar óhentugt bæjarstæði á allan 
hátt. Á bæjarstæðinu eru tvær tóftir og 5-6 hólf. Tóft A er norðaustustar og var fjós. Sagnir eru um að þetta hafi 

 

Mynd 252. Bæjarhóll 033:001, horft til norðvesturs. 
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verið krossfjós en það er ekki hægt að sjá á yfirborði nú. Tóftin er 7x6 m að stærð, einföld og snýr norðvestur-

suðaustur. Hún er opin til suðvesturs, í átt til hinna minjanna sem þarna eru. Veggirnir eru 0,5-0, m á hæð, 1,5-2 

m á breidd og hlaðnir úr torfi og grjóti. Hér og þar glittir í grjót án þess að um skýr umför sé að ræða. Tóft B er 

suðvestar og skiptist í 5 hólf. Hún er 22x12 m að stærð en nokkuð rask er í henni. Lýsingin hefst til suðvesturs, í 

hólfi 1 og þar var búrið. Það er 5x2 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Það er opið til suðurs líklega 

var einnig op til suðvesturs, úr hólfi 2. Hólfið er grafið inn í klettinn til norðvesturs, veggirnir eru 0,3 m á hæð og 

sjást betur að innan. Það glittir hér og þar í grjót. Hólf 2 er norðaustan við hólf 1 og voru "bæjargögnin". Hólf 3 

(eldhúsið) er norðan við það. Baðstofan (hólf 4) er austan við hólf 2. Veggir þessara hólfa eru 0,2-0,6 m á hæð, 

hæstir til norðausturs. Í baðstofunni má sjá 1-2 umför af grjóti í veggjunum. Þar er jafnframt bratt til norðurs, niður 
klettinn. Göngin eru 5x2 m að stærð og op eru til allra hinna hólfanna þaðan. Suðausturhorn þessara minja er 

raskað og hafa runnið niður klettinn. Hólf 5 er norðaustan við hólf 4 og var heygarður. Hólfið er 6x6 m að 

innanmáli, veggirnir eru 0,5 m á hæð og þar sjást 1-2 umför af grjóthleðslu. Að innan er það grasivaxið. Fyrir 

sunnan það mótar óljóst fyrir hólfi 6 en þar er mikið rask. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.M., 2; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 4. 

 

ÁR-033:002     Dý     heimild  vatnsból 63°54.535N     20°52.782V 

"Norðvestast í jaðri Gráklettatúnsins er gamalt vatnsból frá Hróarsholti, sem heitir Dý," segir í örnefnalýsingu. 

Ekki er þekkt hve stór Klettstún voru en líklega hafa Dý þessi verið á svæði um 100 m norðvestur af bæ 001 og 

um 240 m suðvestur af Hróarsholti 028:001. 
Norðan Kambskletta og milli þeirra og Grákletts til norðurs er nú (2015) framræst mýri. 

Engin ummerki um vatnsból sjást norðvestan Grákletts nú (2015) en líklega hvar það við framræslu. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 2. 

 

ÁR-033:003     heimild  kálgarður 63°54.462N     20°52.770V 

"Í dalbotninum var kálgarðurinn, milli brekkunnar norðan Sess og Tvíþúfna [ÁR-029:011] annars vegar og 

Grákletts [001] hins vegar.  Fyrst, er ég fór að muna eftir, sáust enn greinilega desin eða beðin, fjögur eða fimm, 

sem rófur höfðu verið ræktaðar í. Hitt var slétt, þar sem kartöflur höfðu verið. Auðvitað var þetta allt orðið gróið 

(grasi vaxið), enda liðin rúm þrjátíu ár, frá því Gráklettur fór í eyði, þá ég man þetta fyrst," segir í svörum við 

spurningum Örnefnastofnunar. Dalverpið er um 50 m suðvestur af bænum 001 og um 300 m suðvestur af 
Hróarsholtsbænum ÁR-028:001 milli Kambskletta og Grákletts. 
Grasivaxið dalverpi þar sem nú (2015) liggur gaddavírsgirðing meðfram Kambsklettum. 
Engar minjar er að sjá í dalverpinu nú (2015). 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 4. 
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ÁR-038     Kampholt 

686,v20 hdr,  bændaeign. The old Icelandic land registers, 107. 1708, jarðardýrleiki óviss, Skálholtsstólseign. 

1847, 30 1/3 hdr., bændaeign. Jarðarinnar er getið í Landámu: "Özurr hvíti hét maðr ... Hann fekk Hallveigar 

Þorviðardóttur. Þeirra son var Þorgrímur kampi ... Özurr bjó í Kampholti." ÍF I, 374-5. Hennar er einnig getið í 

Flóamannasögu, ÍS XII, 9. 
1708:"Einbúe, hjáleiga af heimajörðinni, bygð í fyrstu fyrir 60 árum, hefur í augðn legið  næstu 6 eður 7 ár ... 

Þessa eyðihjáleigu brúkar nú heimajörðin fyrir stekkjarstæði og nýtur hennar grasnytjar til beitar. En aftur má hjer 

byggja, ef fólk til fengist." JÁM II, 176. 1981: "Jörðin hefur verið í eyði frá 1966. Byggingar eru nú ótnothæfar. 

... Landnám ríkisins samþykkti endurbyggingu Kampholts 10. maí 1977 og þar hafa nú nýjar byggingar ristið yfir 

hesta og heyforða." SB II, 83. Jörðin heur verið í eigu sömu aðila frá 1966 sem nýta hana til hrossabeitar og 

skógræktar. Þar eru nú sumarhús og hesthús. 
1708: "Fóðrast kann vi kýr, iiii úngneyti, xxx ær, xv lömb, v hestar. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga bjargleg. 

Móskurður til eldiviðar hefur verið, brúkast nú ei. Skóg til kolgjarðar í almmeníngi ut supra. Enginu spillir 

átroðníngur ferðafólks, sem sækir Eyrarbakka kaupstaðar úr Biskupstúngum, Hreppum, Skeiðum. Hætt er kvikfje 

fyrir fornum torfgröfum, holgryfjum, og dýjum. Vatnsból þrýtur á vetur og er erfitt fyrir fannlögum. 

Hreppamannaflutníngur erfiður, og lángur í stórviðrum á vetur, þegar fannalög eru." JÁM II, 176. 
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ÁR-038:001     Kampholt     bæjarhóll     bústaður 63°56.196N     20°43.326V 

Fimm hús eru merkt á bæjarhól Kampholts á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Bærinn var sunnarlega á samnefndu holti, ofarlega í 

brekku sem hallar til suðurs niður holtið. Ekki hefur 

verið föst ábúð á jörðinni síðan 1966 og engar 

byggingar eru nú á bæjarhólnum fyrir utan eina tóft í 

suðvesturhorninu. Tvö sumarhús eru uppi á háholtinu, 

annað þeirra er 150 m norðaustar og hitt enn lengra í 

burtu. Á ljósmynd í Sunnlenskum byggðum II sést 

bærinn ásamt sambyggðum útihúsum til austurs. 

Þessar byggingar eru allar frá fyrri hluta 20. aldar og 

jarðrask á bæjarhólnum var töluvert. Tvö útihús úr 

torfi og grjóti sjást skammt vestan og norðvestan við 
bæinn en þau hús eru ekki sýnd á bæjarteikningunni 

og líklega yngri. Skúli Br. Steinþórsson, 

heimildamaður, taldi þessi útihús ekki vera gömul og 

þau ekki talin til fornleifa hér. Ekki er vitað hvort að 

síðasta íbúðarhúsið á bæjarhólnum var byggt beint 

ofan í eldri bæinn en það er afar líklegt, umhverfið og stærð bæjarhólsins gefur það til kynna. 

Slétt, grasivaxið tún. Það er ræktað og slegið. Þar sem bærinn var sést upphækkun en erfitt að átta sig á legu 

mannvirkjanna. 
Bæjarhóllinn er ofarlega í brekku, á "stalli". Víðsýnt er til allra átta nema norðurs, þar er aflíðandi brekka að 

bænum. Bæjarhóllinn er 50x20 m að stærð og snýr austur-vestur. Hann er 1-1,5 m á hæð, sléttur og grasivaxinn. 

Yfir norðurhluta hans er vegslóði þvert yfir holtið. Bæjarhúsin voru rifin fyrir 10-15 árum og engin ummerki þeirra 
sjást lengur. Kálgarður 004 var fast sunnan við bæinn, einungis bæjarhlaðið var á milli. Kálgarðurinn er í 

suðurhluta bæjarhólsins að mestu. Hóllinn er mikið raskaður og fjarar út til allra átta. Stafnar bæjarhúsanna snéru 

til suðurs. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-038:002     Langhamrar     huldufólksbústaður 63°56.801N     20°41.910V 
"Langhamrar eru háir klettar sem sjást frá þjóðveginum.  Í Langhömrunum sáust oft ljós frá huldufólkinu sem 

talið var búa þar.  Ljósin voru talin eiga að lýsa fólki, sem var á ferð í myrkri, rétta leið," segir í örnefnalýsingu. 

Langhamrar eru um 1,6 km norðaustur af bæ 001, sunnan og neðan við malarveg að bænum. 
Sunnan Langhamra er framræst mýri. 
Langhamrar er um 15 m háir, um 200 m langir og snúa í austur-vestur. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kampholt, 1. 

 

ÁR-038:003     gata     leið 63°56.755N     20°41.962V 
"Hellir [006] var hjá Langhömrunum ... Fyrir ofan hellinn var flöt, Grænaflöt, og þar var heimreiðin áður en 

vegurinn var lagður," segir í örnefnalýsingu. Leiðin sést um 1 km norðaustur af bæ 001, við malarveg sem liggur 

að bæ 001. 
Hluti leiðarinnar liggur á móavöxnu holti, en einnig í framræstri mýri sunnan Langhamra. 
Leiðin er einföld, 2 m að breidd, tæplega 780 m að lengd og liggur norðaustur-suðvestur. Leiðin liggur neðan og 

sunnan við Langhamra 002, til suðvesturs í átt að helli 006 en hverfur þar á kafla. Má svo greina leiðina á köflum 

áfram upp á holtinu við malarveg sem liggur að Kampholti. Hverfur leiðin í gróður til norðausturs og í malarveginn 

til suðvesturs uppi á holtinu, nokkuð áður en komið er að bænum. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kampholt, 1. 

 

ÁR-038:004     Dysholt     tóft     beitarhús 63°55.927N     20°43.507V 
"Dysholt er alveg við Litlavatnið, norðan við það. Kampur landnámsmaður, sá sem nam land í Kampholti, er 

dysjaður í Dysholti," segir í örnefnalýsingu. Dysholt er um 520 m suður af bæ 001 og um 480 m austur af tóftum 

011. 
Dysholt er móavaxið holt, umlukið framræstu mýrlendi. 
Engin ummerki um legstað eru á Dysholti en þar er tóft. Hún er 11 x 3 m að stærð, niðurgrafin um 0,4 m, einföld 

 

Mynd 253. Kampholt 038:001, horft til NNA. 
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og snýr norðvestur-suðaustur. Tóftin er vel gróin, töluvert sigin svo veggur til norðvesturs er nánast horfinn. Ekki 

glittir í grjóthleðslur í veggjum eða opi. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kampholt, 2. 

 

ÁR-038:005     þúst     fjárhús 63°55.608N     20°43.298V 
Þúst er í austurbrún Brúnatagla, um 1 km suður af bæ 

001 og um 760 m suðaustur af tóftum 011. 
Allt umhverfis er gróinn mói og mýrlendur til austurs. 
Þústin sker sig vel úr umhverfi sínu sökum gróðurfars. 

Hún er mun grónari en ekki er hægt að greina eiginlegar 

hleðslur eða mannvirki á henni. Þústin er um 5 x 5 m að 
stærð og mest um 0,1 m að hæð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-038:006     hellir     útihús  
Í grein Matthíasar Þórðarsonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1930-31 segir: "Suðvestar í túninu, í rana 

þeim, er fyrir vestan bæinn [001] er, virðast hafa verið 2-3 hellar [sjá 027], og jafnvel 1 ofar, nær bænum [...]." Í 

Manngerðum hellum á Íslandi segir: "Matthías Þórðarson ... nefnir ... leifar af 2-3 [sjá 027] hellum í rana fyrir 

vestan bæinn og af einum til viðbótar nær bæ. Ekki hefur tekist að finna þá." Hér er verið að skrá hellinn sem var 

næst bænum. Ekki er vitað hvar hann var og frekari heimildir þarf til þess að finna hann. Mögulega er útihús 028 

ummerki um þennan helli. 
Heimildir:Árbók 1940-31, 41; Manngerðir hellar, 109-110. 

 

ÁR-038:007     varða     óþekkt 63°56.653N     20°42.215V 
Grjóthlaðin varða er rúma 1,2 km norðaustan við bæ 001, uppi á Hellisás, skammt austan við malarveg að bænum. 

Varðan er á norðausturenda holtsins, uppi á hábrúninni. Hún er hrunin en sést vel. Ekki er útilokað að þetta sé 

grjóthlaðið byrgi en hrun liggi yfir opi og veggjum. 
Uppi á Hellisás er mói. Þar vex mosi og lyng en grjót kemur víða uppúr sverði. 
Varðan/byrgið er lítið annað en stór grjóthrúga. Hún er 2 m í þvermál, 0,2 m á hæð og líklega var grunnurinn 

niðurgrafinn, það er holrými undir grjótinu. Hrúgan er ekki vegleg, og ekki er hægt að greina skýra hleðslu eða 

umför. Grjótið er frekar stórt og mosavaxið. Tilgangur vörðunnar/tóftarinnar er óþekktur. 
Hættumat: engin hætta 

      

Mynd 254. Tóft 038:004, horft til suðausturs. 

 

 

Mynd 255. Þúst 038:005, horft til suðurs. 
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ÁR-038:008     heimild     landamerki 63°56.869N     20°42.474V 
"Landamerkjabréf Kampholts frá 1885: […] Milli Kampholts og Bitru [ÁR-078] úr nefndum Grásteini beina stefnu 

í vörðu fremst á Litla-Kersholti," segir í svörum við spurningum Örnefnastofnunar. Litla-Kersholt er rúma 1,4 km 

norðaustur af bæ 001 og um 480 m vestur af Langhömrum 002. 
Litla-Kersholt er lítið holt eða hár rimi í umlykjandi mýrum, vaxið mosa og lyngi. 
Engin ummerki er að finna um vörðu en skurðir eru nú (2015) á landamerkjum. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kampholt, sp. og svör, 2. 

 
ÁR-038:009     heimild  landamerki 63°56.884N     20°42.854V 

Landamerkjabréf Kampholts frá 1885: "... þaðan [frá vörðu 008] eftir garðlagi í þá fyrst nefndu þúfu, sem stendur 

á garðlaginu við Kampholtskeldu," segir í svörum við spurningum Örnefnastofnunar. Garðlagið var rúman 1,3 km 

norðan við bæ 001, þar sem landamerki Kampholts, Bitru ÁR-078 og Hnauss ÁR-037 mættust. Á þessum 

landamerkjum eru nú vélgrafnir skurðir og ekkert garðlag að sjá. 
Gróinn, framræstur mói. Mýrlent er á köflum. Svæðið er nýtt til hrossabeitar. 
Engin ummerki garðlagsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kampholt, sp. og svör, 2. 

 

ÁR-038:010     náma     mógrafir 63°56.128N     20°41.795V 
Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir: "Mór var tekinn í 

Brúnunum við Kelduna.  Stefanía telur, að hann hafi verið um sex stungur. 

Mór var tekinn fram á síðara stríð, til 1940 eða svo." Mógrafirnar eru tæpa 

1,3 km austan við bæ 001, við skurð á landamerkjum Urriðafoss ÁR-004. 
Framræstar mýrar, nú (2015) vaxnar sinu, mosa og kjarri. 
Mótekjusvæðið er um 200 x 110 m að stærð og snýr í norður-suður. Margar 

mógrafir eru á svæðinu svo erfitt er að átta sig á fjölda þeirra en þær virðast 
vera á milli 1 x 1 m og 2 x 3 m að stærð og milli 0,1 og 0,8 m að dýpt. Dýpri 

mógrafirnar eru blautar í botninn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kampholt, sp. og svör, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-038:011     Einbúi     tóft     býli 63°55.858N     20°44.061V 
"Einbúe, hjáleiga af heimajörðunni, bygð í fyrstu fyrir 60 árum, hefur í auðn legið næstu 6 eður 7 ár. […] Þessa 

eyðihjáleigu brúkar nú heimajörðin fyrir stekkjarstæði og nýtur hennar grasnytjar til beitar. En aftur má hjer 

byggja, ef fólk fengist," segir í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1708. Í örnefnalýsingu Kampholts 

 

Mynd 256. Varða 038:007, horft til NNV. 

 

 

Mynd 257. Mógrafir 038:010. 
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segir: "Einbúi er stakt holt, norður af Skjólum, […]. Stekkurinn er 

við Hnausamörk upp af Einbúa […] Stekkurinn er upp undir 

Kampholtstúni, beint suður af túninu í Hnausi [ÁR-037]." Í 

svörum við spurningum örnefnastofnunar segir ennfremur: 

"Stekkurinn var í hávestur frá Kampholti við Hnausmörkin, 

nokkur hundruð metra frá Kampholtsbæ. Þar sér ekki móta fyrir 

Stekknum.  Gvendartótt er á rústum hans.  Fráfærur lögðust 

almennt niður hér 1924-1926."  Árni Magnússon frá Flögu segir í 

athugasemdum við örnefnalýsingu Hnauss " Þetta nafn 
[Gvendartóft] er þannig til komið, hafði Samúel [Jónsson] að láta 

mig skilja, að Guðmundur Hannesson er fyrst húsmaður í Hnausi, 

áður en hann kaupir Egilsstaðakotið og fer að búa þar. Guðmundur 

átti nokkrar ær, en vantaði hús fyrir þær.  Þá fékk hann leyfi hjá 

Eiríki í Kampholti að byggja hús fyrir ærnar, þar sem gamli 

Kampholtsstekkurinn var.  Ég hef aldrei komið þarna, en ég 

þykist vita, að ekkert sjáist eftir af tóftarbrotum stekksins.  Fjárhús 

Guðmundar mun ekki hafa tekið meira en 20-30 ær.  Ekki var 

hlaða við húsið, en aftur á móti var hlaðið við það kuml, þ.e. 

hlaðnir háir veggir utan um heyið til skjóls og varnar fyrir fénað.  

Engin yfirgerð, en hlaðið úr þannig, að geil var með báðum 
hliðarveggjum og heyið tyrft með heytorfi.  Þetta er nefnt hér 

heykuml."  Einbúi er holt, um 870 m suðvestur af bæ 001 og um 

480 m vestur af Dysholti 004. Eru þar fjórar tóftir og allt er þetta á 

sama staðnum, Einbúi, stekkurinn og Gvendartóft. 
Suðvestan í annars móavöxnu holtinu er flatt svæði, vaxið grasi. 
Tóftasvæðið er um 45 x 30 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Þúst A er dæld, um 3 x 3 m að stærð, um 0,1 m að dýpt 

og snýr norður-suður. Tóft B er um 15 m sunnan þústar A. Hún er 

um 10 x 4 m að utanmáli, tvískipt og snýr norðaustur-suðvestur. 

Nyrðra hólfið er um 4 x 2 m að innanmáli, snýr norðaustur-

suðvestur og er án ops. Syðra hólfið er 3 x 2 m að innanmáli, veggir 
eru mest 0,3 m að hæð, snýr norðaustur-suðvestur og er op á 

suðurveggnum miðjum. Ekki er að sjá grjót í veggjum. Tóftir C og D eru fyrir sunnan Einbúa, undir holtinu, á 

mörkum við mýrlendi. Hér er ekki um Gvendartóft að ræða en mögulega er þetta stekkur eða minjar sem tilheyrðu 

býlinu. Tóft C er norðaustar og var mögulega stekkur eða fjárhús. Hún er 10x6 m að stærð, snýr norðvestur-

suðaustur og skiptist í tvö hólf. Hólf 1 er austar. Það er 4x2 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Veggirnir 

eru hlaðnir úr torfi og grjóti, eru 2-2,5 m á breidd og algrónir. Þeir eru 0,3-0,4 m á hæð og það glittir í staka steina 

hér og þar. Hólfið er opið til suðvesturs en kindastígur liggur þvert yfir hólfið og raskar því mikið. Veggirnir eru 

stórþýfðir og útflattir. Tóft D er 5 m sunnar. Hún er 6x6 m að stærð, einföld og þýfð. Hún er opin til suðurs en 

kindagata liggur fast austan hennar. Veggirnir eru 0,4-0,5 m á hæð, 2 m á breidd og algrónir. Garðlag E liggur 

vestan við tóftir C og D og meðfram vesturhlið holtsins. Þar sveigir það til austurs, upp á holtið og fjarar út 

 

          

Mynd 258. Tóft 038:011b horft til norðausturs og tóft 011d, horft til suðvesturs. 
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norðaustan við tóftir A og B. Þetta er mögulega tún- eða vallargarður. Garðlagið er 1-2,5 m á breidd, 0,4 m á hæð 

og torfhlaðið. Það er óskýrt á köflum og víða er rof í því. Náttúrulegir paldrar eru í holtinu þar sem garðlagið liggur 

og mýrlent. Það er bogadregið og um 140 m að lengd. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:JÁM II, 176; Ö-Kampholt, 2. ; Ö-Kampholt, sp. og svör, 3; Ö-Hnaus, aths., 1. 

 

ÁR-038:012     heimild  útihús 63°56.245N     20°43.301V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 100 m norðan við bæ 001, við 

vesturmörk túns. Útihúsið er horfið. 
Útihúsið var uppi á bæjarholtinu. Þarna er nú slétt tún og kjarrgróður vex á stöku stað. Þetta svæði er ekki slegið 

en er nýtt til beitar hluta árs. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-038:013     tóft     útihús 63°56.131N     20°43.449V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 150 m suðvestan við bæ 001 í 

suðvesturhorni túns. 
Lág grasivaxin hæð, grænni en næsta umhverfi. 

Tóftin er 12 x 6 m að stærð, snýr austur-vestur og skiptist í tvö hólf. Eystra hólf tóftarinnar um 4 x 1,5 m að 

innanmáli, er niðurgrafið um 0,5 m og snýr austur-vestur. Op hefur verið á austurvegg austurhólfs. Vestara hólfið 

er um 6 x 3 m að innanmáli, veggir þess eru alveg útflattir og sést sem 0,2 m djúp dæld. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-038:014     tóft+garðlag     kálgarður 63°56.184N     20°43.338V 
Kálgarður, með sambyggðu útihúsi, er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan 

við bæ 001. 
Halli er sunnan bæjar 001, grasi vaxinn og grænni en túnið annars. 
Kálgarður var með sambyggðri tóft við norðvestur horn garðsins. Kálgarðurinn var um 40 x 13 m að stærð og snýr 

austur-vestur. Veggirnir eru mest 0,8 m að breidd og mest 1 m að hæð. Til norðurs eru þeir mun greinilegra en 

annars og glittir í grjót í hleðslum um hann allan. Tóftin í norðvesturhorni kálgarðsins er um 7 x 6 m að stærð og 
er einföld. Op er til suðurs inn í kálgarðinn og snýr hún austur-vestur. Það glittir í grjóthleðslu í vesturvegg og við 

inngang á suðurvegg. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 259. Útihús 038:013, horft til austurs. 
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ÁR-038:015     hellir     fjárhús 63°56.271N     20°43.436V 
Þessi minjastaður er friðlýstur. Í friðlýsingaskrá segir: "Kampholt. Hellar þrír, hver hjá öðrum, fyrir norðan túnið 

og enn nokkrir [sjá 027] suðvestur í túninu í rana þeim sem er fyrir vestan bæinn." Í grein Matthíasar Þórðarsonar 

í Árbók hins íslenska fornleifafélags segir: "Í Kampholti eru 3 hellar, hver hjá öðrum fyrir norðan túnið. Hinir 

vestustu 2 eru hrundir niður að mestu leyti, smá bútar eftir af hvelfingunni í þeim vestasta og ca. 3 m. langur í 

þeim, sem er í miðið, og er gengt þar undir. Breidd hans er ca. 21/2 m. Nokkuð er hrunið úr hvelfingunni, og er 

vafasamt, hvort á henni eru mannaverk, en allir hellarnir hafa verið notaðir og hús byggð eða forskálar, fram af 

þeim. Sennilega hefur verið innangengt á milli þeirra, einkum hinna austustu, framan-við þá sjálfa þá. Hinn austasti 

er heill og mjög víður. Er nú hlaðinn grjótgarður á ská yfir hann þveran, 2,20-4,10 m. frá inngangi. Allur er hann 

7 3/4 m. að lengd, ca. 4,10 m að breidd og um 1,4 m að hæð. Fyrir innan grjótgarðinn er hann hálf-fullur af mold 

og er sá partur ekki notandi. Helzt lítur út fyrir að ekki séu mannaverk á þessum helli, nema þá að nokkru leyti, en 
sízt er þó þvertakandi fyrir það. - Líklega er þykkt moldar- og taðlag á gólfinu, einnig framan til. Þessi hellir er nú 

ekki notaður." Hellarnir eru friðaðir. Í Manngerðum hellum á Íslandi segir: "Vestanhallt í Bæjarásnum í Kampholti 

norðan túns eru þrír hellar sem grafnir eru hlið við hlið ... Syðsti hellirinn er hruninn og komið allstórt gat á 

miðhellinn. Einhver hús hafa verið hlaðin framan við hellana, svo innangengt hefur verið milli þeirra. Nú eru þar 

aðeins grónar tóftir. ... Hellarnir eru fornlegir, engin axar- eða meitilför sjást í þeim." Hellarnir eru tæpum 170 m 

norðvestan við bæ 001 og tæpum 120 m norðan við útihús 028. 

Hellarnir eru tveir en samtals eru þrjú hólf í þeim. Hellir 1 er norðar og er með tveimur opum/hólfum. Líklega 

hefur verið innangengt á milli hólfanna en ekki er hægt að fara þar inn, þeir eru hrundir og fullir af jarðvegi. Hellir 

2 er sunnar og er líka hruninn. Báðir hellarnir eru í holti undir bakka sem snýr til vesturs. Ógreinilegt garðlag liggur 

meðfram brún bakkans ofan við hellana. Sigin fjárhústóft er framan við hellana og mögulega innangengt þaðan í 
þá báða. Minjarnar eru vaxnar grasi, mosa og hvönn. Þrátt fyrir þetta eru minjarnar vel sýnilegar og auðvelt er að 

gera sér grein fyrir því hvernig þær hafa litið út áður en hellarnir hrundu. Góð teikning af minjunum er í bókinni 

Manngerðir hellar á Íslandi. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:ÁG, 63; Árbók 1940-31, 41; Manngerðir hellar, 109-110. 

 

         

Mynd 260. Kálgarður 038:014, horft til suðausturs. 

 

     

Mynd 261. Hellir 038:015 1 horft til austurs og hellir 015 2 horft til suðurs. 
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ÁR-038:016     hellir     beitarhús 63°56.689N     20°42.039V 
"Hellir undir Hellisholti. Sunnan undir hellisholti norður af Kampholtsvatni er lítill hellir í sandsteinsbakka neðan 

undir blágrýtisholti. Hann er opinn í báða enda og hallar gólfinu upp og til vesturs svo það er 1,5-2 m hærra vestast 

en austast. Hrun og drulla munu valda þar mestu um. Allhátt hefur því verið upp að ganga úr hellinum baka til. 
Ferhyrndur strompur er á þakinu, 20x20 cm. Bak við hellinn vottar fyrir tóftabrotum. Framan við hann er dálítil 

lind, vel fallin til brynninga. Engar innréttingar eru í hellinum. Hellirinn er fornlegur, lítið ber á meitilförum á 

veggjum sem eru þaktir skófum, þörungum og mosa. Krot á veggjum er lítið og óglöggt. Matthías Þórðarson getur 

ekki um þennan helli." Í örnefnaskrá segir: "Hellir var hjá Langhömrum og var hann notaður fyrir sauði. […] Engin 

hleðsla mun hafa verið fyrir framan þennan helli, en hann var nær bænum en Langhamrar." Hellirinn er tæpum 1,4 

km norðaustan við bæ 001, á stakstæðum hól, austan við Hellisholt. Hellirinn er á mörkum þurrlendis og mýra til 

austurs. Vatn sprettur fram undan sunnanverðum hólnum og rennur í mýrina. 

Hellirinn er á grónu svæði á mörkum holts og mýra. 
Hellirinn sést ennþá og heytóft vestan hans. Góð teikning er af hellinum í bókinni Manngerðir hellar á Íslandi. 

Hellirinn er grafinn þvert í gegnum sandsteinsbakka, inngangurinn er til norðausturs en annað op er til suðvesturs, 

inn í hlöðu sem þar var. Heytóftin er óljós og erfitt að átta sig á nákvæmu lagi hennar. Hellirinn sjálfur er fullur af 

mold og blautt er þar inni og ástand hans virðist svipað og árið 1995 þegar bókin Manngerðir hellar er gerð. Hóllinn 

er um 12x12 m að stærð og hellirinn liggur norðaustur-suðvestur í gegnum hann. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Manngerðir hellar, 110; Ö-Kampholt, 1 

 
ÁR-038:017     Kúla     heimild  fjárhús 63°56.290N     20°43.431V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var skeifulaga bygging um 200 m NNV við bæ 

001 og um 350 m norður af hellum 015. Merkingin á bæjarteikningunni bendir til þess að um kvíar eða rétt hafi 

verið að ræða. 

Neðst, nyrst, í stórþýfðri hæð vaxinni sinu og mosa, fast ofan, sunnan, við mýri. 

Ekki er að sjá nein ummerki nú (2015) um þessa byggingu á yfirborði en líklegast hefur hún horfið í þýfi eða verið 

rifin. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-038:018     heimild  rétt 63°56.246N     20°43.222V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var rétt eða kálgarður um 130 m norðaustan við 

bæ 001, upp á holti þar sem nú (2015) eru sumarbústaðir. 

Bæjarholtið hefur verið sléttað og eru þar nú (2015) tún og trjágróður. 

Ekki er að sjá nein ummerki um rétt á Kampholti nú (2015). 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-038:019     heimild  útihús 63°56.189N     20°43.239V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 70-80 m austan við bæ 001, fast 

vestan við túngarð 020. Traðir 022 lágu skammt vestar. Útihúsið er horfið en skammt frá áætlaðri staðsetningu 

þess er afgirt þúst, líklega yfir rotþró. 
Slétt, ræktað tún. Útihúsið var suðaustast í heimatúninu á mörkum holts og mýra. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

           

Mynd 262. Hellir 038:016, horft til norðurs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-038:020     garðlag     túngarður 63°56.227N     20°43.158V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 afmarkaði túngarður suðausturhorn heimatúnsins 

og var L-laga. Túngarðurinn er ennþá varðveittur og má enn sjá tvær útgáfur hans. 
Túngarðurinn liggur niður Bæjarholtið til suðausturs, þar er skógræktarsvæði við sumarbústaði. Túngarðurinn 

sveigir síðan til vesturs neðan við holtið, þar eru nú ræktuð 

framræst tún. 
Í lýsingu þessari er túngörðunum gefin bókstafur til 

aðgreiningar. Túngarður A er sýndur á bæjarteikningunni og er 

100 m norðaustan við bæ 001. Hann liggur til suðausturs frá 

áætlaðri staðsetningu kálgarðs 018 og niður brekku. Hann er 

0,3-0,4 m á hæð, rúmlega 40 m að lengd og torfhlaðinn. Hann 

er mosavaxinn og búið er að gróðursetja tré í og meðfram 
honum öllum. Víða er rof í túngarðinum af þeim sökum en hann 

er innan sumarbústaðarlóðar. Þetta eru aðallega aspir. 

Suðausturhlutinn er horfinn í slétt tún. Túngarður B er 62 m 

norðaustar. Hann er 105x93 m að lengd og túnið hefur verið 

stækkað eftir að bæjarteikningin er gerð. Hann liggur til 

suðausturs niður holtið og sveigir síðan til vesturs í mýrinni. 

Hann er 0,4 m á hæð, 2 m á breidd og algróinn. Trjám hefur 

verið plantað beggja vegna hans í brekkunni. 
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-038:021     tóft     beitarhús 63°56.563N     20°42.224V 
Tóft er austan í Hellisholti, rúmum 1,1 km norðaustan við bæ 001 og rúmum 270 m SSV við helli 016. Leið 003 

liggur fast vestan við tóftina, upp á ásinn. 
Tóftin er austan í holtinu, undir um 15 m hárri brekku með klettum efst. Tóftin er neðarlega í brekkunni sem er 

vaxin mosa og lyngi. 
Tóftin er 22x13 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur og skiptist í þrjú hólf. Hún er grafin inn í brekkuna til 

norðvesturs. Hólf 1 er syðst. Það er 11x4 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Það er opið til suðausturs 
og garði liggur eftir því endilöngu. Veggirnir eru 0,5 m á hæð og þar má sjá 3-5 umför af grjóthleðslu. Garðinn er 

grjóthlaðinn og er 0,2 m á hæð. Bárujárn sést inni í hólfinu og var það líklega úr þakinu. Hólf 2 er norðvestar og 
niðurgrafin hlaða. Hólfið er 7x4 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 1-1,5 m á hæð en 

gólfið er ekki dýpra en í hófli 1. Op er til suðvesturs á milli þeirra. Hólf 3 er norðaustan við hólf 1. Það er 4x2 m 

að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,5-0,6 m á hæð og þar má sjá 2-3 umför af grjóthleðslu. 

Hólfið er opið til suðausturs. 
Hættumat: engin hætta 
  

 

Mynd 263. Túngarður 038:020, horft til ASA. 

 

      

Mynd 264. Tóft 038:021, horft til austurs. 
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ÁR-038:022     heimild  traðir 63°56.163N     20°43.300V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 lágu traðir frá bæ 001, frá suðausturhorni kálgarðs 

014. Þær sveigðu eflaust til norðurs og sameinuðust leið 003. 
Sunnan kálgarðs 014 er sléttað, ræktað tún. 
Ekki er að sjá nein ummerki um traðir nú (2015) í sléttuðu túni sunnan bæjar 001. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-038:023     garðlag     áveita 63°56.137N     20°42.126V 
Sunnan við Kampholtsvatn eru fimm áveitugarðar. Þeir eru rúmum 1 km austan við bæ 001, í framræstri mýri. 

Vélgrafinn skurður liggur þvert í gegnum svæðið, til suðurs frá Kampholtsvatni. Áveitan endar við landamerki 

Urriðafoss ÁR-004. 
Gróin, framræst mýri. Hún er ennþá rök og inna milli er kjarrgróður á þurrum rimum. Svæðið er flatt. 

Áveitan er á svæði sem er 500x400 m að stærð og snýr norður-
suður. Áveitugarður A er syðstur. Hann liggur til norðurs frá 

mýrardælu og endar við vélgrafinn skurð sem líklega raskaði 

honum. Garðurinn er 270 m að lengd, 0,3-0,4 m á hæð, 1 m á 

breidd og vestan hans er renna sem vatn rennur í. Þarna var vatni 

veitt á svæðið, úr Kampholtsvatni. Garður B liggur til austurs frá 

nyrðri enda garðs A. Hann er 200 m langur og renna er meðfram 

syðri hlið hans. Garður C er 80 m norðar. Hann liggur austur-

vestur og er 110 m að lengd. Renna er meðfram suðurhliðinni en 

hún var þurr. Garður D er vestan við vélgrafinn skurð. Hann 

liggur austur-vestur og er um 400 m langur. Hann liggur í sveig 

yfir mýrina og endar við Hellisholt. Garðurinn verður óljós til 

vesturs enda mýrin ekki eins blaut þarna. Garður E liggur til 
norðausturs frá austurenda garðs D. Hann er 170 m að lengd og 

endar við þurran rima. Skurður liggur þvert í gegnum hann. 
Hættumat: engin hætta 

 

ÁR-038:024     tóft     fjárhús 63°56.176N     20°43.045V 
Fjárhústóft er 230 m austan við bæ 001 og er vélgrafinn skurður á milli þeirra. Vallargarður er umhverfis tóftina 
og upphlaðinn vegur sést liggja frá þeim að bænum. Tóftin er á grænum hól og er áberandi í landslaginu. Vegurinn 

er ekki forn, þar var hægt að aka á farartæki. 

Allt umhverfis tóftina er gróinn mói. Innan vallargarðsins er grænt, óræktað tún. Það var sléttað en komið í órækt. 
Vallargarður C afmarkar svæðið er sem er 90x40 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hann er torfhlaðinn, 

0,3 m á hæð og 0,5 m á breidd. Líklega var vírgirðing á honum en víða eru komin rof vegna ágangs hrossa. Tóft 

A er innan túnsins, fyrir miðju. Þetta er fjárhúsið en það er mikið raskað. Umhverfis tóftina er mikið jarðvegsrof 
og moldarflög. Tóftin er 24x15 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur og skiptist í þrjú hólf. Fjárhúsin voru rifin 

en undirstöður veggjanna sjást ennþá. Hólf 1 er til norðausturs. Það er 13x5 m að innanmáli og snýr norðvestur-

suðaustur. Veggirnir eru úr torfi og grjóti en að innan eru þeir grónir. Það sést glitta í grjót að utan án þess að um 

skýr umför sé að ræða. Hólfið er opið til suðausturs. Til norðvesturs eru veggirnir illa varðveittir og afmakast af 

 

Mynd 265. Áveita 038:023c, horft til austurs. 

 

         

Mynd 266. Tóft 038:024a, horft til vesturs. 
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þýfðum bökkum og rofi á milli þeirra. Hólf 2 er vestan við hólf 1. Það er 

niðurgrafin hlaða. Hólfið er 6x6 m að innanmáli og 0,2 m dýpra en hólf 

1. Veggirnir eru 0,5-0,7 m á hæð og hlaðnir úr torfi og grjóti. Veggirnir 

eru mikið raskaðir og rof í þeim víða. Ekkert op sést á yfirborði. Hólf 3 er 

sunnan við hólf 1 og er óljóst. Það afmarkast af þýfðum bökkum og er 6x4 

m að innanmáli. Hólið snýr norðvestur-suðaustur og op er til suðausturs. 

Þúst B er 20 m sunnan við tóft A. Hún er 8,5x7,5 m að stærð, 0,5 m á hæð 

og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er grasivaxin og slétt og sker sig úr 

smáþýfðu túninu. Ekki mótar fyrir mannvirki á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-038:025     þúst     heystæði 63°56.291N     20°42.056V 
Heystæði er rúmum 1 km austan við bæ 001, skammt norðvestan við áveitu 023. Heystæðið er skammt vestan við 

vélgrafinn skurð sem liggur til suðurs úr Kampholtsvatni. Heystæðið er í brekkurótum, á mörkum holts og mýra. 
Gróinn mói með blautum mýrarflákum. Kjarrgróður vex á þurrum rimum og svæðið er nýtt til hrossabeitar. 
Heystæðið er hringlaga, 25x25 m að stærð. Það líkist einna helst tvöföldu gerði, önnur hleðsla er inni í tóftinni. 

Ytri veggirnir eru 3 m á breidd, 0,3-0,4 m á hæð torfhlaðnir og algrónir. Ekkert op sést á yfirborði enda ólíklegt 

að svo hafi verið. Innra gerðið er minna sem og allt umfang þess. Veggirnir eru 0,4 m á hæð og veggirnir 2 m á 

breidd. Þessi tóft er "ferköntuð" meðan hin er hringlaga. Á milli þeirra er jarðvegsbálkur til norðausturs. Öll tóftin 
er óljós en innri tóftin er mun grónari og slétt að innan. 
Hættumat: engin hætta 

 

ÁR-038:026     brú     brú 63°56.215N     20°43.560V 
Um 200 m vestur af bæ 001 og um 180 m norðvestur af tóft 013 er garðlag, líklegast brú, yfir keldu. 
Kelda, vaxin sinu og kjarri, er mjög blaut þrátt fyrir skurð sem grafinn hefur verið í gegnum hana á landamerkjum. 
Brúin er rúmlega 43 m löng í landi Kampholts, um 1 m breið, 0,2 m að hæð og snýr VNV-ASA. Má sjá gróf eftir 

henni miðri, líklegast ummerki um umferð yfir hana. Ekki er að sjá grjót í hleðslum. Brúin er skorin í sundur af 

skurði á landamerkjum við Hnaus ÁR-037 sem liggja um kelduna miðja og má sjá hana liggja áfram handan 

skurðsins. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

 

 

Mynd 267. Vallargarður 024c, horft 
til norðvesturs. 

 

        

Mynd 268 .Þúst 038:025, horft til suðvesturs. 
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ÁR-038:027     hellir     útihús 63°58.172N     20°43.538V 
"Langhali er vestast í túninu, sem er endinn á túninu. Þar 

er smá hellir, móbergshellir, norðan í Langhalanum," segir 

í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum 

Örnefnastofnunar segir ennfremur: "Hellir í Langhalanum.  

Vestast í Kampholtstúni er smáhellir, móbergshellir, 

norðan í Langhalanum.  Sagnir eru um, að hann hafi verið 

notaður fyrir búr til forna.  Þessi hellir sést enn, og 
sjálfsagt má sjá þess merki, að hann hafi verið notaður, ef 

vel er gáð." Í grein Matthíasar Þórðarsonar í Árbók hins 

íslenska fornleifafélags frá 1930-31 segir: "Suðvestar í 

túninu, í rana þeim, er fyrir vestan bæinn [001] er, virðast 

hafa verið 2-3 hellar, og jafnvel 1 [006] ofar, nær bænum, 

en allir eru þeir nú fullkomlega lokaðir, nema 1, sem skríða 

mætti inn í. Ég lýsti innum hann allan, en skreið ekki inn." 

Í Manngerðum hellum á Íslandi segir: "Matthías Þórðarson 

... nefnir ... leifar af 2-3 hellum í rana fyrir vestan bæinn og 

af einum til viðbótar nær bæ. Ekki hefur tekist að finna þá." 

Hellirinn er friðlýstur. Í friðlýsingaskrá segir: "Kampholt. Hellar þrír [sjá 015], hver hjá öðrum, fyrir norðan túnið 
og enn nokkrir suðvestur í túninu í rana þeim sem er fyrir vestan bæinn." Hellirinn er 180 m suðvestan við bæ 001, 

í lágum rima sem liggur frá gamla heimatúninu. Þar sjást einungis ummerki um einn helli og ekki er vitað hvar 

eða hvort fleiri hellar hafi verið þarna. Hellirinn sést sem laut inn í holtsrana.  
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kampholt, 1; Ö-Kampholt, sp. og svör, 2; Árbók 1930-31, 41; ÁG, 63; Manngerðir hellar, 110. 

 

ÁR-038:028     tóft     útihús 63°56.209N     
20°43.464V 
Útihús er tæpum 120 m vestan við bæ 001, í jaðri 

heimatúnsins. Það er ekki sýnt á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906. Útihúsið er grafið inn í 

brekku til austurs og ekki sér til veggja að utan. 
Útihúsið er uppi á bæjarholtinu og grafið inn í 

vesturbrekkuna, ofarlega. Brekkan er 2 m há, brött og 

grasivaxin. Allt umhverfis tóftina er slétt, ræktað tún. 
Tóftin er 3x2 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er 

grafin inn í brekkuna en var opin til vesturs, þar var 

líklega þil. Tóftin sést sem lág eða vik in í 
brekkubrúnina. Einnig gæti verið um lítinn, hruninn helli 

að ræða. Veggirnir eru 0,3-1,5 m á hæð, hæstir til 

austurs. Þeir eru algrónir og hvergi glittir í grjót. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Mynd 269. Garðlag 038:026, horft 
til austurs. 

 

 

Mynd 270. Hellir 038:027, horft til austurs. 

 

 

Mynd 271. Útihús 038:028, horft til austurs. 
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ÁR-038:029     tóft     útihús 63°56.221N     20°43.189V 

Um 120 m austur af bæ 001, í suðausturhlíð Kampholts, er tóft en staðsetning og gerð hennar gefur til kynna að 

tóftin sé útihús. 
Hlíðar Kampholts eru grasivaxnar og hefur trjám verið plantað í norðvesturhorn tóftarinnar en skógrækt er handan 
girðingar um 2 m til norðurs. 

Tóftin er um 4 x 4 m að stærð og er niðurgrafin í hlíð Kampholts. Dýptin er mest um 1,3 m og hún snýr norðvestur-

suðaustur. Veggir tóftarinnar eru vel grasivaxnir og greinilegir til suðausturs en í aðrar áttir eru þeir illgreinanlegir 

frá hlíðinni. Op er á miðjum suðausturvegg tóftarinnar en ekki má greina grjót í hleðslum. Trjám hefur verið 

plantað í norðvesturhorn tóftarinnar og má greina bárujárn í grasrót innan tóftar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

ÁR-038:030     garðlag     vörslugarður 63°56.344N     20°43.343V 
Garðlag liggur til vesturs frá Bæjarholtinu og endar við skurð á 

landamerkjum Hnauss ÁR-037. Það er rúmum 270 m norðan við bæ 001 og 

afar líklegt að um vörslugarð sé að ræða. 
Garðlagið er í brattri, gróinni brekku til austurs en framæstir mýri til vesturs. 
Garðlagið liggur til vesturs frá klettum sem eru ofarlaga í brekku og endar í 

mýri við vélgrafinn skurð. Það er tæplega 60 m að lengd, 0,2-0,3 m á hæð og 

grjóthlaðið. Það er 1 m á breidd og þar er 1 umfar af tvöfaldri grjóthleðslu. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-038:031     náma     mógrafir 63°56.079N     
20°42.123V 
Um 1 km austur af bæ 001 er svæði á landamerkjum við 

Urriðafoss ÁR-004 með mógröfum. 
Svæðið er mýrlent hefur verið ræst fram. 
Mógrafirnar eru margar en grunnar, um 4 x 2 - 5 x 2 að stærð 

og um 0,3 m að djúpar. Mógrafirnar eru á svæði sem er um 200 

x 100 m að stærð og snýr norður-suður. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

 

 

       

Mynd 272. Tóft 038:029, horft til vesturs. 

 

 

Mynd 273. Garðlag 038:030, 
horft til vesturs. 

 

 

Mynd 274. Mógrafir 038:031, horft til suðvesturs. 
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ÁR-038:032     þúst     heystæði 63°55.639N     20°44.520V 
Rúma 1,4 km suðvestur af bæ 001 er lágreist holt og liggur leið 033 um 5 m vestur af honum. Holtið eða hóllinn 

er skammt norðan við svokölluð Börð en samkvæmt Skúla Br. Steinþórssyni, heimildamanni, er þetta líklega 

svokallaður Einbúi (sjá 011). Frekari heimildir þarf til þess að staðfesta það. Þetta voru mögulega heystæði eða 
stekkur. 

Hóllinn er sinuvaxinn og stendur um 2 m hærra en nærliggjandi mó- og mýrlendi. Hann er því vel greinanlegur úr 

fjarlægð þar sem hann stendur upp í flötu landslagi. Rafmagnslína liggur nú (2015) yfir hólinn. 
Á svæði sem er 50x10 m að stærð og snýr norður-suður eru tvær þústir. Í lýsingu þessari er þeim gefin bókstafur 

til aðgreiningar. Tóft A er sunnar. Hún er 14x11 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Fyrir sunnan og austan 

tóftina er mikið jarðvegsrof og raskar það tóftinni. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð, 2-3 m á breidd og algrónir. Til 

austurs lækka þeir og fjara út, við moldarrofið. Í suðvesturhornin er upphækkun, 0,2 m á hæð og mögulega var op 

þar. Öll tóftin er óljós. Þúst B er 35 m sunnar. Hún er ógreinileg og ekki er hægt að segja til um innanmál en að 

utanmáli er hún um 3,5 x 3,5 m. Vegghæð mest um 0,1 og er ekki að sjá grjót. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

ÁR-038:033     gata     leið 63°55.640N     20°44.529V 
Leið liggur frá Einbúa 011 í suðvesturátt, vestur að minjum 032, í átt að bænum Vælugerði ÁR-036. Hér er 

mögulega um hluta af Ásavegi 611:002 að ræða en öll tengsl vantar þar á milli og hún höfð hér undir sérnúmeri. 
Leiðin liggur í gegnum mýrlendi. 
Leiðin er einn breiður ruðningur gegnum mýrlendi, mest um 2 m breiður, 0,4 m djúpur og um 650 m að lengd. 

Leiðin sést frá tóftum 011 og liggur frá þeim, í gegnum tóftir 011c og 011d, í VSV en beygir eftir um 300 m til 
SSV og hverfur í mýrargróður um 65 m suður af minjum 032. Hjá tóftum 011 hverfur leiðin í gróður. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

ÁR-038:034     tóft     beitarhús 63°55.743N     20°43.023V 
"Brúnatögl eru suður af Svartholti. Þar eru tættur á brúninni. Talið er, að þar hafi verið sauðahús. Þar er einnig hóll 

sem heitir Grænhóll, beint í suður frá bænum," segir í örnefnalýsingu. Tóftin er 850 m sunnan við bæ 001, á 

holtsbrún suðvestan við afgirt skógræktarsvæði. Girðingin er um 20 m norðaustan við tóftina. Þetta er tóft frá 
fyrrihluta 20. aldar að öllum líkindum. 
Tóftin er austarlega á holti, austarlega í landi Kampholts. Bratt er til austurs frá tóftinni, niður í framræsta mýri. 

Allt þetta svæði er gróinn mói. Mýrarkelda rennur skammt vestan við tóftina, við holtsendann. 
Tóftin er grafin austan í holtsbrún, ekki langt frá merkjum við Urriðafoss ÁR-004. Tóftin er 20x18 m að stærð, 

snýr norðaustur-suðvestur og skiptist í fjögur hólf. Til norðausturs er hólf 1. Það er 9x4 m að innanmáli og snýr 

norðvestur-suðaustur. Hólfið er opið til norðausturs og víðsýnt er þaðan til austurs. Veggirnir eru 0,2-0,5 m á hæð 

og hlaðnir úr torfi og grjóti. Það glittir hvergi í grjót í þeim. Hólf 2 er sunnan við hólf 1. Það er 11x3,5 m að 

innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Þetta eru fjárhús og garði er eftir þeim endilöngum. Veggirnir eru eins að 

gerð og lögun og í hólfi 1. Hólfið er einnig opið til norðausturs. Hólf 3 er norðvestan við hólf 2 og var niðurgrafin 

hlaða. Hún er 4x4 m að innanmáli og niðurgrafin um 0,3 m. Veggirnir eru 0,5-1,5 m á hæð og eru signir að utan. 

Þeir eru 3,5-5 m á breidd. Ekkert op sést inn í hlöðuna. Hólf 4 er sunnan við hólf 2. Það er 3x2 m að innanmáli og 
snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,5 m á hæð og 2-3,5 m á breidd. Op er til norðausturs og mögulega 

           

Mynd 275. Tóft 038:032a, horft til suðvesturs. 
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annað til suðurs. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Kampholt, 2. 

 

ÁR-038:035     garðlag     vörslugarður 63°56.229N     20°43.492V 
Garðlag sést liggja til vesturs niður bæjaholtið, niður í mýri við 

merki Hnauss ÁR-037. 
Brött brekka með steinum og náttúrulegum pöldrum. Aus tan 

við garðlagið, uppi á holtinu eru slétt tún en framræst mýri til 

vesturs. 
Garðlagið sést liggja til vesturs niður holtið og hverfur í 

mýrinni. Það er torfhlaðið, 1 m á breidd og 0,3 m á hæð. Það 
sést á 40 m löngum kafla, er algróið og hverfur til vesturs í 

mýrinni. Skammt frá garðlaginu eru hlaðnar undistöður undir 

vírgirðingu og ekki er útilokað að þessi garður hafi verið hluti 

af henni. Hann er þó mun veglegri en þær í mýrinni. Hér gæti 

einnig verið um aðra útfærslu á túngarði 020 að ræða. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

 

 

ÁR-038:036     tóft+garðlag     óþekkt 63°56.098N     20°43.128V 
Tóft með sambyggðu gerði er rúmum 230 m suðaustan við bæ 001 og rúmum 70 m suðvestan við fjárhús 024. 

Minjarnar eru á lágum rima og ber ekki mikið á þeim fyrr en að þeim er komið. Jarðsími liggur skammt norðan 

við minjarnar, í vesturjaðri rimans. Tilgangur minjanna er óþekktur, mögulega er þetta heimarétt eða kálgarður. 
Gróin mói. Þar vex kjarrgróður og svæðið er nýtt til beitar. 
Minjarnar eru á svæði sem er 57x18 m að stærð og snýr norður-suður. Tóft A er suðvestast. Hún er 9x5 m að stærð, 

einföld og snýr norður-suður. Veggirnir eru torfhlaðnir, 0,3 m á hæð og 1 m á breidd. Þær eru lægri að innan og 

þar er mold. Annars er tóftin öll gróinn og þýfð. Garðlag B afmarkar svæðið til allra átta. Það er 1 m á breidd, 0,3 

m á hæð og torfhlaðið. Víða er rof og moldarflög. Garðlagið er stórþýft og óskýrt á köflum. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-038:037     heimild  rista 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1708 segir: "Torfrista og stunga bjargleg. […] Hætt er kvikfje 

fyrir fornum torfgröfum […]". Ekki er vitað hvar torf var rist í landi Kampholts. Ekkert örnefni hefur varðveist 

sem bendir til þess hvar torfið var tekið eða þurrkað. Nánari heimildir þarf til þess að staðsetja minjastaðinn en 

líklega var hægt að taka torf víða. 
Heimildir:JÁM II, 176. 

 

  

    

Mynd 276. Tóft 038:034, horft til suðvesturs. 

 

 

Mynd 277. Garðlag 038:035, horft til vesturs. 
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ÁR-611     Fornleifar á fleiri en eini jörð í Villingaholtshrepp1 
 

 

ÁR-611:001     Ásavegurinn eystri     gata     leið 63°56.731N     20°40.818V 
"Ásavegurinn gamli var auðvitað bara götutroðningar, en frá náttúrunnar hendi eru þarna langir kaflar, þar sem 

ekki þurfti annars við en velta til hliðar örfáum steinum, svo keyra mátti bíla þar um, t.d. fremst úr Skagás og upp 

hjá Skotmannshól [ÁR-034:035] og langleiðina inn fyrir Bósaxaheiði. En þetta var leið Skeiða- og Hreppamanna, 

er þeir fóru í kaupstað til Eyrarbakka eða Stokkseyrar með baggahesta, það er annaðhvort um Kampholtsbrúnir á 

Ásaveginn hjá Skotmannshól eða yfir á Gilvaði [611:002, ÁR-078:014] og fram með Hnausbrekkum á Ásaveginn 

á sama stað og fyrr er talið," segir í örnefnalýsingu sem ber nafnið Umferðarleiðir um Villingaholtshrepp.  Í 

Jarðabók Skeiðahrepps er veginum lýst svo: "Tvær voru greinar Ásavegarins og lágu báðar í Villingaholtshreppi. 
Hér eru þær nefndar Ásavegurinn eystri og Ásavegurinn vestari [611:002] [...] Hér verður Ásaveginum eystri lýst, 

en hann var "týndur" því engin núlifandi maður vissi hvar hann lá. Einu tiltæku gögnin um veginn eru í örnefnaskrá 

Árna Magnússonar frá Flögu [...] en það reyndist auðvelt að „lesa“ leiðina í landinu, því göturnar gömlu sjást 

greinilega lengst af og vel á loftmyndum. [...] Þegar yfir Fyllingarlæk [Merkurlaut] er komið sveigja göturnar yfir 

sveitamörkin fram í Villingaholtshrepp og eru þær auðraktar til suðurs fram að Skeiðavegi [...] Vestan við 

Merkurlautina liggja göturnar til suðurs frá sumarhúsinu, og í sveig fram að Skálmholtinu, greinilegar götur og 

lýsa mikilli umferð. Þær hafa svo legið meðfram Skálmholti að norðvestan-norðan við Skálmholtsbæinn sunnan 

við Kampholt og að Skotmannshól. […]." Önnur lýsing á þessari leið er einnig í Jarðbók Skeiðamanna, á öðrum 

stað. Þar segir: „Hin er yfir Merkurlaut, þaðan í Skálmholt þar sem hún liggur norðvestan í holtinu og svo í beinni 

sjónlínu eftir þurrum móa en víða grófum að Kampholtsvatni. Var vagnfær um miðja 20. öld. Þaðan eftir mjóum 

og blautum rima að Langhömrum. Svo áfram með þeim fram að Hádegisás, sunnan Kampholts og áfram sunnan 

við honum að Litlavatni við Dysholt, […] . Farið sunnan í því og yfir hina miklu Flóðmosamýri, efsta hluta hennar. 
Þar vestur af tekur Bógsaxaheiðin við, um Steinkuskarð á Skotmannshól.“ Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 

Vídalín segir um Kampholt ÁR-038: "Enginu spillir átroðningur ferðafólks sem sækir til Eyrarbakka kaupstaðar 

úr Biskupstungum, Hreppum og Skeiðum." Ásavegurinn eystri sést enn þá en var ekki rakinn alla leið. Hann var 

skoðaður í landi Skálmholts áR-001 og Kampholts ÁR-038.  

Götunar sjást í landi Skálmholts ÁR-001, beggja vegna við Þjóðveg 1. Þær liggja austur-vestur frá Skálmholti að 

Kampholtsvatni og sjást á rúmlega 1,5 km löngum kafla. Við Kampholtsvatn hverfa göturnar í mólendi norðan við 

vatnið en hægt er að sjá þær á köflum í gegnum allt land Kampholts. Þar eru t.d. miklar götur austan undir 

Hellisholti og liggja þær fast við tóft 038:021. Á holtunum við tóftir 038:024 og tóft 038:004 eru mikil rof í lágum 

rimum og stakstæðum holtum eftir umferð manna og dýra. Leið 033, sem er suðvestar í landi Kampholts, var 

líklega hliðarvegur þessarrar leiðar. Um 10 rásir eru greinilegra á þessum slóðum, grasivaxnar og 0,4 m djúpar. 

Leiðin var ekki rakin í landi Vælugerðis ÁR-036 né Hurðabaks ÁR-034 en lega hennar er þekkt þar og sést vel á 

loftmyndum.  
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Umferðarleiðir um Villingaholtshrepp, 2; Jarðabók Skeiðahrepps, 568-569; JÁM II, 176. 

 

                                                             
1 Þær minjar sem vantar í hlaupandi númeraröðina verða skráðar 2016.  

  

Mynd 278. Ásavegurinn eystri 611:001, horft til vesturs í landi Skálmholts og til norðausturs, í landi Kampholts. 
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ÁR-611:002     Ásavegurinn vestari     gata     leið  63°54.440N     20°48.194V 

Í Jarðabók Skeiðahrepps segir: „Ásavegurinn var alfaraleið Skeiða- og uppsveitarmanna, manna úr ofanverðum 

Flóa og Rangæinga í kaupstaðarferðum til Eyrarbakka. Vegirnir voru tveir yfir Flóann fram að Skotmannshól [ÁR-

034:035]. Er þar annars Ásavegurinn vestari sem byrjar við Gilvað [ ÁR-078:014] á Hróarsholtslæk […] og tekur 

hann við af Hraunvegi [003]. […] Hins vegar er Ásavegurinn eystri, […] meðfram Skálmholtinu að norðan, austan 

við Kampholt og að Skotmannshól. […] Eftir að vegirnir hafa sameinast hjá Skotmannshóli liggur Ásavegurinn á 

ská niður Flóann, yfir Gaulverjabæjar- og Stokkseyrarhreppa, niður að sjónum og eftir ströndinni til Eyrarbakka. 

[...] Ásavegurinn var aðeins hestagötur, sem ríðandi menn og klyfjahestar hafa troðið […] en leiðin er firna gömul 

og líklega allt frá landnámi. Vegurinn er auðrakinn og því vita menn hvar hann lá. Eru heimamenn nú að merkja 

veginn undir merkjum menningarlegrar ferðaþjónustu. Landið sem vegurinn liggur um, hefur verið nokkuð 

jafnlent og þurrt, og því gott til ferðalaga. Torfærur á leiðinni voru þó slæmar, þar sem var Múlabrúin [sjá m.a. 

025:033] og vatnsföllin neðar. […] Ásavegurinn vestari er nokkuð brattur í fyrstu yfir Neistastaðaland austast og 

göturnar djúpar og þröngar í þýfðum móa. […] Göturnar liggja svo milli ásanna í Hnauslandi, við austurjaðar 

Bógsaxheiðar, vestan við Hnaus og Skotmannshól. Þar við Skotmannshól eru krossgötur. Ásavegurinn eystri 

kemur austan frá, að ofan koma götur úr Neistastaðalandi og Hurðabaki sem síðan liggja til Vælugerðis og 

Egilsstaða-leið Rangæinga o.fl.-síðar póstleið um tíma. Nú er Ásavegurinn orðinn einn frá Skotmannshól og liggur 

í fyrstu meðfram ásunum í Hurðabakslandi. Þá liggur vegurinn upp Skagaásinn að vestan og síðan þvert yfir 

Önundarholtsland, […]. Þá var farið eftir Súluholtsmúlanum endilöngum en vestan hans tekur við „Múlabrúin“ 

sem liggur á mörkum Rútstaða og Sviðugarða og endar í landi Seljatungu.“ Í örnefnaskránni Umferðarleiðir um 

Villingaholtshrepp segir: „Fylgjum nú Ásaveginum frá Skotmannshól vestur með Fögrubrekkum, yfir um Skagás 

á Skörðunum, yfir Orrustudal [ÁR-024:027], niður Önundarholtin, fyrir norðan Önundarholt [ÁR-024], niður á 

Harðavöll [sjá ÁR-025:030], eftir Múlanum niður á Múlatá (í Súluholtslandi) og fram Sviðu-garðavöll í 

Gaulverjabæjarhreppi. Lengra fylgi ég ekki þessari leið, enda kominn út fyrir sveitina, það er Villingaholtshrepp,“. 

Leiðin var ekki öll rakin á vettvangi, hún var rakin í landi Önundarholts og Súluholts.  

Í landi Önundarholts sést leiðin vel þar sem hún liggur frá Hurðabaki ÁR-034. Þar má sjá nokkra paldra og þar er 

leiðin jafnframt stikuð. Þegar nær dregur Önundarholti hefur leiðinni verið raskað, m.a. með malarnámi og 

veglagningu. Í Súluholti sést leiðin á köflum á Múlanum en er horfin í slétt, ræktuð tún eða uppspörkuð af völdum 

hrossa.  

Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Jarðabók Skeiðahrepps, 563-564; Ö-Umferðarleiðir um Villingaholtshrepp, 2 

  

  

Mynd 279 Ásavegurinn 611:002, horft til norðausturs í landi Súluholts. Til hægri er ljósmynd af skilti sem er við leiðina í landi 
Önundarholts. 

 



224 
  

ÁR-611:003     Hraungötur     gata     leið 63°57.596N     20°38.168V 
Í Jarðabók Skeiðahrepps er lýsing á Hraungötum. Þar 

segir: " [...] hafi riðið frá Skiphóli [ÁR-002:003] í sveig 

til vesturs þvert yfir Skálmholtshraunsmýrina og á 
Ásaveginn eystri [611:001] sunnan við Merkurlautina. 

Hafi það verið sæmileg reiðleið lausríðandi mönnum." 

Göturnar eru ennþá greinilegar fyrir norðan 

Skálmholtshraun ÁR-002 og allt að núverandi 

Skeiðavegi. 
Göturnar liggja yfir gróið hraun með hraunhólum og 

klettum. 
Hraungötur sjást á tæplega 1 km löngum kafla norðan 

Skálmholtshrauns ÁR-002 og allt að malbikuðum 

þjóðvegi. Göturnar eru 10-15 m breiðar og sjást 10-15 

rásir í þeim. Leiðin er stórþýfð og ógreinileg á köflum en 
hægt er að rekja hana. Ein rásin er greinilegust, 0,5  m 

djúp og er mold í botni hennar. Hinar eru 0,2 m að dýpt 

og grónar. Göturnar hlykkjast norður-suður og sjást vel í 

landi Skálmholts ÁR-001 og Skálmholtshrauns ÁR-002. 

Suðurhluti þeirra er nú horfin í tún. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Jarðabók Skeiðahrepps, 558 

 

ÁR-611:004     Þjórsárgötur syðri     gata     leið 63°56.553N     20°37.131V  

Í Jarðabók Skeiðahrepps eru Þjórsárgötum lýst. Gamla þjóðleiðin, Þjórárgötur/Þjórsárgötur efri 611:005 lágu 

meðfram Þjórsá til austurs, yfir í Skeiðahrepp og áfram upp Hreppa. Í bókinni segir að við Skiphól 002:003 hún 

klofnað í tvennt, Þjórsárgötur efri 005 og Þjórárgötur syðri sem hér er lýst. Við Skiphól lá aðalleiðin, Þjórsárgötur 

efri, áfram til vesturs en Þjórsárgötur syðri lágu til suðvesturs með Þjórsárbökkum, sveigðu til vesturs skammt 

fyrir austan Þjótanda ÁR-003 og lágu að Dælarétt 

001:013. Þaðan beygðu þær beint til norðvesturs í 

átt að Flatholti og sameinuðust Hraunvegi 621:007. 

Malarborinn vegslóði er nú meðfram Þjórsá þar 

sem göturnar lágu en víða sést leiðin þó enn í 
mólendinu. Göturnar klofnuðu á nokkrum stöðum 

og tengist það mögulega mismunandi árferði. Þetta 

sést m.a. vel þar sem göturnar liggja yfir garðlag 

003:029 í landi Þjótanda, á tveimur stöðum. 
Göturnar liggja í þýfðu mólendi og uppgrónu 

mólendi í gamla Villingaholtshreppi. 
Malarvegur liggur nú meðfram Þjórsá þar sem 

götunar lágu en það sést til þeirra víða í mólendi 

norðan hans. Í landi Skálmholtshrauns sjást á milli 

20-30 rásir sem liggja í grónu mólendi. Þær eru 0,2-

0,5 m á dýpt og algrónar. Göturnar eru þar 25 m 

breiðar. Á nokkrum stöðum í landi Þjótanda, m.a. 
yfir suðurenda garðlags 029 sjást göturnar vel. Þar 

eru rásirnar 15-20 talsins. Vestan við þjóðveg 1, í 

landi Skálmholts eru göturnar einnig afar 

greinilegar allt Dælarétt. Sá hluti gatnanna sem 

liggja að Hraunvegi 621:007 er einnig greinilegur. Þar hlykkjast götunar til norðurs og eru í 0,6-1 m djúpum 

skorningi sem liggur í gegnum uppgróið hraun. Þar eru götunar 2 m breiðar og grasisvaxnar. Þar sjást á bilinu 2-4 

rásir. Göturnar sjást á köflum í landi Skálmholts og Skálmholtshrauns á um 5,2 km löngu svæði. Leiðin er ekki 

samfelld og hlutar hennar horfnir vegna vegagerðar og í ræktuð tún. 

Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Jarðabók Skeiðahrepps, 558 

 

ÁR-611:005     Þjórsárgötur    gata     leið 63°56.451N     20°40.339V 
Í Jarðabók Skeiðahrepps eru Þjórsárgötum efri lýst. Þar segir m.a. að gamla þjóðleiðin, Þjórárgötur/Þjórsárgötur 

efri hafi legið meðfram Þjórsá til austurs, inn í Skeiðahrepp og áfram upp Hreppa. Í bókinni segir að til vesturs, 

við Skiphól 002:003 hafi leiðin klofnað í tvennt og Þjórsárgötur efri sé aðalleiðin. Hún lá frá Skiphól í sveig til 

 

Mynd 280. Hraungötur 611:003, horft til SSA í landi 
Skálmholtshrauns. 

 

 

Mynd 281. Þjórsárgötur syðri 611:004, horft til vesturs í landi 
Skálmholtshrauns. 
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vesturs, rétt fyrir sunnan Skálmholt 001:001. Þá hafi göturnar legið áfram til vesturs og mætt Ásaveginum eystri 

611:001 vestan við Kampholtsvatnið. 
Gatan sést í uppgrónu hrauni. 
Vestan við Þjóveg 1, í landi 

Skálmholts ÁR-001 sjást 

Þjórsárgötur efri vel á tveimur 

stöðum. Hér er um tvö afbrigði 

leiðarinnar að ræða og var þeim 

gefin bókstafur til aðgreiningar. 
Leið A er sunnar og er sú sem lýst 

er í Jarðabók Skeiðahrepps. 

Leiðin sést hlykkjast austur-

vestur en beygir síðan til 

norðvesturs í átt að 

Kampholtsvatni. Hún sést á um 

1,4 km löngum kafla. Þar 

sameinast hún Ásaveginum 

eystri 611:001. Leiðin er horfin 

austan við Þjóðveg 1 að mestu í 

tún. Við þjóðveginn sjást um 20 
rásir og er leiðin um 20-30 m á breidd. Þær eru um 0,5-0,8 m á dýpt og sumar þeirra grónar. Leið B er um 350 m 

norðar og liggur austur-vestur. Hún lá sunnan við Skálmholt ÁR-001 en hverfur í mólendi nærri Kampholtsvatni. 

Sú leið sést á um 1,5 km löngum kafla. Þar sjást um 10 rásir sem allar eru mosavaxnar og um 0,3-0,6 m djúpar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Jarðabók Skeiðahrepps, 558 

 

ÁR-611:006     gata     leið 63°56.415N     20°38.687V 
Götur liggja á milli Skálmholts ÁR-001 og Þjótanda ÁR-003. Þær liggja 

frá gamla heimatúni Þjótanda og hverfa í slétt, grasivaxið tún sunnan við 

Skálmholt. Á loftmynd sést móta fyrir leiðinni í túninu þrátt fyrir 

túnasléttun. 
Göturnar liggja í stórþýfðu og mosavöxnu mólendi til suðurs en til norðurs 

eru slétt, grasivaxin tún. 
Göturnar sjást hlykkjast norðvestur-suðaustur á milli bæjanna á tæplega 

1,1 km löngum kafla. Í landi Þjótanda eru göturnar allar varðveittar. Þær 

eru 5 m breidd, 0,4 m á dýpt og sjást 1-4 rásir í mólendinu. Þær eru 

mosavaxnar og stórþýfðar. Göturnar eru ógreinilegar á köflum en 

auðraktar. Í landi Skálmholts eru götunar óskýrari sökum túnasléttunar. Þó 
sést móta fyrir grunnri lág, 0,2 m djúpri þar sem götunar lágu. Lágin fjarar 

út en á loftmynd sést hún betur og nær nánast að bæ 001. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

 

 

 

 

ÁR-611:007     Skeiðavegur     vegur     leið 63°57.732N     20°38.240V 
"Þaðan liggur línan beint í háan stóran klett sem var í hraunbrúninni rétt fyrir neðan Merkurlaut en þessi klettur er 

horfinn. Þeir vísu menn, sem ákváðu legu Skeiðavegar á sinni tíð, hafa sjálfsagt tekið mið á þennan stein og hann 

varð í miðju vegarins og urðu þeir því að sprengja hann upp. Hinsvegar voru sett merki þarna svo maður veit hvar 

hann var. Þetta gjörðist vorið 1906," segir í örnefnalýsingu Skálmholts ÁR-001. Í Jarðabók Skeiðahrepps segir að 

Skeiðavegurinn sé gerður á árunum 1906-1907 en ekki sé vitað hvenær hann varð vagnfær. Skeiðavegur sést enn 

í landi Skálmholts, er nánast á mörkum gömlu hreppanna Hraungerðishrepps og Villingaholtshrepps og að mestu 

kominn undir núverandi þjóðveg. Vegurinn liggur síðan til austurs, yfir í Skeiðahrepp. 
Vegurinn er greinilegur í grasivaxinni og 1-2 m djúpri laut. 
Skeiðavegurinn gamli sést ennþá á köflum sunnan við núverandi þjóðveg í landi Skálmholts. Hann sést einna best 

austan við malarveg að Skálmholtshrauni ÁR-002 og hverfur rúmlega 150 m norðaustar þar sem hann fer undir 

núverandi þjóðveg.  Vegurinn er upphlaðinn, hæstur 1 m, yfir grasivaxna laut. Þar sjást 4 umför af hraungrýti og 

brú/ræsi gert til að hleypa vatni til norðurs yfir í Merkurlaut. Vegurinn er 5 m breiður. 

 

Mynd 282. Þjórsárgötur 611:005, horft til VSV í landi Skálmholts. 

 

 

Mynd 283. Leið 611:006, horft til SSA. 
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Hættumat: hætta 
Heimildir:Ö-Skálmholt, 1; Jarðabók Skeiðahrepps, 547 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-611:008     gata     leið 63°53.531N     20°43.014V  

Leið lá úr Skeiðahrepp og hægt var að rekja hana allt að Mjósyndi ÁR-007, meðfram Þjórsá. Hún sést á 

herforingjaráðskorti frá 1908. Leiðarinnar er getið í nokkrum ritheimildum og hér verður reynt að tengja þær saman 

eftir fremsta megni. Í Jarðabók Skeiðahrepps stendur: "Götur lágu áfram [frá 611:004] Þjórsárbakkana sunnan 

gamla Þjótanda [ÁR-003] og áfram niður í Flóa. Góð reiðleið var um bakkana þar til vestan við Urriðafoss [ÁR-

004], að við tekur blaut mýri [...] en þetta var ekki alfaraleið.“ Leiðin lá áfram yfir í land Egilsstaða ÁR-005 

samkvæmt herforingjaráðskortinu. Í örnefnalýsingu Egilsstaðahverfistorfunnar segir: "Harðivöllur er greiðfær 

valllendislengja með Þjórsá, byrjar neðan við austasta ásinn og liggur í vestur með sandinum, er Þjórsá er búin að 

skapa og flæðir nú yfir vetur hvern. Þarna á Harðavelli voru margar reiðgötur sjáanlegar niður á sandinn. Hann er 

nú kartöflugarður frá Egilsstöðum I,". Fyrsti áfangi leiðarinnar lá frá merkjum við Skeiðahrepp, sunnan við 
Þjótanda og að Urriðafossi. Leiðin lá í gegnum túnið þar. Annar áfanginn liggur meðfram Þjórsá, sunnan við 

Egilsstaði og við svokallaða Ósa (sjá ÁR018:026) klofnar hún í tvennt. Leið 611:028 liggur að gamla Villingaholti 

ÁR-018:001. Leiðin sem hér er skráð lá áfram til suðurs, yfir Hellholt 018:027 og endar við Mjósyndi ÁR-007.  
Gróið mólendi og grasivaxið tún er þar sem leiðin lá í landi Þjótanda og Urriðafoss. Yfir austurhluta gatnanna er 

malarslóði en grasivaxið tún þeim syðri. Göturnar eru horfnar að mestu á þessum slóðum og lítil ummerki þessara 

gatna sjást á yfirborði í landi Urriðafoss ÁR-001, Egilsstaða ÁR-005 og Villingaholts ÁR-018. Þar er sandur við 

ánna.  

Heimildir:Jarðabók Skeiðahrepps, 558; Ö-Egilsstaðahverfistorfa, 1,3: LMÍ 1:50000 
 

ÁR-611:009   heimild  leið 

"Leiðin, sem farin var frá Ferjunesi [ÁR-009], þegar ferjað var þar, mun oftar hafa legið út með sjó, annaðhvort 
með ánni [611:029] eða út yfir mýrar nálægt Hamri og Gaulverjabæ að Stokkseyri o.s.frv.," segir í örnefnalýsingu. 

Ekki er vitað hvar nákvæmlega farið var að Hamri og Gaulverjabæ, það eru nokkrar leiðir sem koma til greina. 

Frekari heimildir þarf til þess að staðfesta leguna.  
Hættumat: hætta 

Heimildir: Ö-Umferðarleiðir um Villingaholtshrepp, 1 
 

ÁR-611:011     heimild  leið 
"Skógarvað [004:025] heitir vað á Urriðafosslæk, og er það rétt fyrir vestan túngarðinn [004:007]. Er það 

ógreiðfært vegna stórgrýtis, sem er við syðri bakkann, en var oft farið fyrr á árum, þegar Flóamenn sóttu skóg upp 

til hreppa, (oftast í Skriðufells- eða Ásólfsstaðaskóg), og var þá oft farið yfir Urriðafosslæk á Skógarvaðinu, og 

dregur það nafn sitt af því," segir í örnefnalýsingu. Engin ummerki leiðarinnar sjást við Skógarvað 004:025 né er 

nánari lega hennar þekkt. 
Heimildir:Ö-Urriðafoss, 4. 

 

ÁR-611:012     gata     leið 63°55.229N     20°43.141V 
Að sögn Einars Hermundssonar, heimildamanns, lá leið um svokallaða Hóla í landi Egilsstaðakots ÁR-006, fast 

norðan við beitarhús 006:010. Leiðin liggur til vesturs frá leið 611:028, uppi á Fossvirki í landi Urriðafoss ÁR-

004. Göturnar liggja í vesturhlíðum Fossvirkis og yfir í land Egilsstaðakots. Göturnar hverfa í mýrlendi vestan 
Hóla en stefna áfram á Skotmannshól 034:035 að sögn Einars þegar kemur í landi Hurðabaks.  
Gróið mólendi, uppi á náttúrulegu holti. 
Göturnar liggja suðvestur-norðaustur og sjást í landi Urriðafoss og Egilsstaðakots á 1,7 km löngum kafla. Austasti 

hluti þeirra er horfinn undir tún uppi á Fossvirki en þær eru greinilegar í vesturhlíðum þess. Á merkjum jarðanna 

 

Mynd 284. Skeiðavegur 611:007, horft til norðausturs. 

 



227 
  

eru göturnar afar greinilegar sem og í landi Egilsstaðakots. Þar sjást á 

milli 1-5 paldrar og er mold er í botni þeirra allra. Einar taldi að leiðin 

væri forn. Stóðhross sjá um að halda leiðinni við, enda mýrlent beggja 

vegna við Hólana. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR-611:013     heimild  leið  63°53.849N     20°43.075V 
"Halldórudý: Ber nafn af aldraðri konu, sem oft fór gangandi til tíða að Villingaholtskirkju [018:002, 004]. Af 

einhverjum ástæðum lenti hún í þessu dýi og komst ekki hjálparlaust úr því. Þetta var óþverraforarauga og var 

leiðinni, ef farið var gangandi til kirkju," segir í athugasemdum við örnefnalýsingu Egilsstaðahverfistorfu. 

Guðsteinn Hermundsson, heimildamaður, taldi að Halldórudý væri í mýrinni sunnan við íbúðarhúsið á 

Egilsstöðum II og kirkjuleiðin hefði legið þar. Hún kallast Dýjamýri að hans sögn. Þar eru nú framræst, grasivaxin 
tún og leiðin sem og Halldórudý horfið. 
Slétt, grasivaxin tún eru á þessum slóðum. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást lengur. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö- Egilsstaðahverfistorfa, aths. 1 

 

 

ÁR-611:014     gata     leið 63°54.223N     20°43.265V 
Í örnefnalýsingu Egilstaðahverfistorfunnar segir: "Vakholt 

er lágur ás, er liggur í suðvestur sunnan við Kringlumýri 

með móagróðri og berjalyngi. Er nú tún frá Egilsstaðakoti 

[ÁR-006]. [...] Vakholtstún eystra, sá hluti er hæstur af 

holtinu. Vakholtstún vestra skiptist um braut þvert yfir. [...] 

Efraholt enn sunnar með markagirðingu að ofan.  

Neðraholt neðar, skiptist með braut frá Efraholti,". Að sögn 

Einars og Guðsteins Hermundarsona, heimildamanna, lá 

leiðin til norðvesturs í framhaldi af tröðum 005:034, sveigði 

til norðausturs og lá framhjá fjárhúsum 005:022 í suðurenda 
Flatholts, áfram út hreppinn uns hún sameinaðist Ásavegi 

611:002. 
Slétt, grasivaxin tún eru þar sem leiðin var að mestu sem og 

gróið mýrlendi. 
Göturnar eru nánast horfnar af yfirborði. Frá tröðum 

005:034 og í Vakholti eru slétt tún og annað rask átt sér stað. 

Vestan við Flatholt er mýrlent og hafa göturnar þar horfið í 

mýrina. Nákvæmari lega gatnanna er ekki þekkt. Hún sést á tæplega 200 m löngum kafla austan og norðan við 

fjárhús 611:022, í suðurenda svo kallaðs Flatholts í landi Egilsstaða ÁR-005. Þar sést hún í brekku sem liggur til 

austurs og liggja til vesturs, þvert yfir holtið. Greinilegt er að þar er hún rudd, 3 m breið og grasivaxin. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Egilsstaðahverfistorfa, 1, 4. 

 

 

 

 

Mynd 285. Leið 611:012, horft til 
suðvesturs í landi Egilsstaðakots. 

 

 

Mynd 286. Leið 611:014, horft til norðvesturs. 
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ÁR-611:015     Flóaáveitan     renna     áveita 
Á heimasíðu Flóahrepps segir: „Flóaáveitan eru skurðir sem liggja um gjörvallan Flóa eða allt frá Ölfusá í vestri 

að Þjórsá í austri. Þetta stórvirki síns tíma samanstóð af 300 km löngum skurðum sem að mestu voru handgrafnir- 

og 900 km af flóðvarnargörðum. Flóaáveitan mun hafa náð yfir 12 þúsund hektara land og með tilkomu hennar 

urðu mikil umskipti í búskap og atvinnuháttum á svæðinu. Framkvæmdir við áveituna hófust 1922 og var flóðgáttin 

tekin í notkunn árið 1927 þegar Flóaáveitan tók til starfa. Enn þann dag í dag gegnir hún viðamiklu hlutverki í 

vatnsmiðlun í sveitafélaginu. Inntak áveitunnar er við Hvítá.“ Það er ljóst að þessum mannvirkjum er ekki hægt 

að gera viðunandi skil í hefðbundinni fornleifaskráningu, umfangið er slíkt.  

Ekki hafa miklar rannsóknir verið gerðar á áveitunni sjálfri en það er afar brýnt að ráðist sé í slíka vinnu. Á 
Þjóðskjalasafni eru til kort, unnin af Ásgeiri L. Jónssyni, þar sem áveitan, skurðir og flóðgarðar eru merktir inn. 

Það er ljóst að þessum kortum og mannvirkjunum sjálftum ber ekki alltaf vel saman, bæði eru flóðgarðarnir oft á 

tíðum fleiri,  eru ekki á sama stað og á kortunum og magir þeirra eru horfnir. Það skal tekið fram að skrásetjari 

hefur einungis skoðað hluta af þessum gögnum enda ekki fjármagn til þessa í skráningunni. Flóaáveitan telst ekki 

lagalega til fornleifa, það eru nokkur ár í að svo verði og afar brýnt að ráðist verði í frekari rannsóknir og 

kortlagningu á mannvirkjunum. Áveitan liggur víða undir skemmdum og ennþá er verðið að slétta flóðgarða og 

gera ræktuð tún.  

Hættumat: engin hætta 
Heimildir: http://www.floahreppur.is/ferdathjonusta/ahugaverdir-stadir/?print=print 

 

ÁR-611:019     vegur     leið 63°53.262N     20°45.947V 
„Að síðustu ætla ég svo að fara nokkrum orðum um fyrsta veginn í Villingaholtshreppi, þ. e. upphleyptan veg yfir 

sveitina. Upphleðsla á þessum vegi var þó aðeins yfir mýrarnar, í holtunum var sléttuð braut fyrir hestvagna. […] 
Þegar komið er yfir Volabrú, beygir gamli vegurinn fyrst til vesturs við Brynjólfsklett. Það er stakur klettur, um 

mannhæðar hár, hægra megin við veginn. Munnmæli segja, að þessi örnefni, Brynjólfsvað [ÁR039:032] og 

Brynjólfsklettur, séu til orðin vegna þess, að maður að nafni Brynjólfur hafi drukknað þarna í læknum og verið 

borinn upp að þessum steini. Hamrabelti stendur þarna upp úr holtinu til vinstri við gamla veginn, en Ásavegurinn 

var þarna milli hamranna og Brynjólfskletts austur yfir Volatangann. […] En höldum nú áfram gamla veginn.  

Þegar komið er á eystri brún Volatanga, sveigjum við suðvestur brúnina á kafla, en beygjum svo til suðurs austan 

undir brún Háaleitis, en höfum þarna Bólið ([…] á þessu hólbarði stóð sauðahúsið [ÁR028:066] frá Hróarsholti 

(vesturbæ) og rúmaði á garða um 50 sauði). Ferðamannahóll [ÁR028:094], öðru nafni Prestshóll er þarna ásamt 

Bólinu á vinstri hönd. Þar mun Hraungerðisprestur hafa áð hesti sínum á leið að Villingaholti. Vegurinn liggur nú 
alllanga leið í nokkuð beinni línu lítið eitt hallandi til suðausturs. Við förum nú næst yfir Tófugrenstangann […] 

Þá komum við niður á Jaðratangann, en þar stóðu um langan aldur ærhús [ÁR028:040] frá Hróarsholti (vesturbæ). 

Vegurinn frá Jaðratanga að Maurholti var upphlaðinn og malarborinn, og á þessum spotta tvö vatnsaugu með 

trébrúm eða tréflekum á. Þessi vegspotti var nefndur Maurholtsbrú [ÁR028:051] […] Þegar yfir Maurholtið er 

komið, endurtekur sig svipuð vegagerð og lýst var frá Jaðratanga að Maurholti, að öðru leyti en því, að eitt 

brúarauga var þarna með tréfleka yfir. Þessi vegspotti hét Smalholtsbrú [ÁR034:051], með Hurðarbaksdal á vinstri 

hönd og Smalholt fyrir stafni. Við förum nú eftir því og komum að hæsta punktinum og stönsum hjá hæstu og 

stærstu þúfu, er ég hefi séð í Villingaholtshreppi. […] Í örnefnaskrá, er faðir minn heitinn, Magnús Árnason, tók 

saman fyrir Hurðarbak 1913, nefnir hann þúfu þessa Smalaskála eða Smalaþúfu. […] Nú hallar niður af 

Smalholtinu, og tekur þá við Orrustudalurinn.  Þar er upphlaðinn vegur, eins og annars staðar, þar sem farið er 

yfir mýri. […] Við förum nú yfir endann á Skagás og erum þá komin niður á Skagásmýrina.  Þarna austan við 

      

Mynd 287. Mannvirki úr Flóaáveitunni 611:015. Skuður í landi Mjósunds/Forsætis og áveitugarður í Syðri-Gróf. 
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gamla veginn er hringlaga hóll, sem Borgarhóll [ÁR024:004] heitir. Höldum nú áfram eftir gamla veginum, en 

þarna rétt fyrir neðan Borgarhólinn kemur núverandi vegur í beinni línu utan af Háaleiti á gamla veginn. Gamli 

vegurinn var svo endurbyggður þarna suðaustur yfir Skagásmýrina og Lambalækinn, Ytra-F1atholtið, 

Flatholtsmýrina og niður að heimreiðinni á Vatnsenda. En þar var farið yfir Gilið á Gilvaðinu [ÁR019:010] rétt 

norðan núverandi vegar, en þannig var hann settur, austur að Litlagili. En þar um sveigði vegurinn austur yfir 

Hamarsholtið rétt norðan klettanna og svo í boga til suðurs yfir Litlalæk og Jaðar […] og heim á hlað í 

Villingaholti. Heimreiðin að Villingaholti og núverandi vegur niður á Gljá er á sama stað að mestu leyti, munar 

kannske nokkrum metrum sums staðar,“ segir í örnefnaskránni Umferðarleiðir í Villingaholtshreppi. "Gilvaðið er 

vað á Gilinu rétt norðan við heimreiðina. Þar lá gamli Ásavegurinn yfir Gilið," segir í örnefnalýsingu. Hér er ekki 
um gömlu þjóleiðina sem ber sama nafn að ræða. Hér er átt við leið sem kallaðist "að fara út ása" og lá á milli 

bæjanna Villingaholts ÁR-019, Vatnsenda ÁR-019, Vatnsholts ÁR-20 og Kolsholtshverfis ÁR-021-023. Leiðin 

er sýnd á herforingjaráðskorti frá 1906 og bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá sama ári. Leiðin sést vel 

í landi Hróarsholts ÁR-028, Hurðabaks ÁR-034, Vatnsenda ÁR-019 og Villingaholts ÁR-018.  

Gróinn, stórþýfður mói og grasivaxin tún eru þar sem vegurinn lá. 
Þessi leið sést vel í landi Hróarsholts á svokölluðum Volatanga og að merkjum við Hurðabak. Hún var ekki rakin 

í landi Hurðabaks en sést á loftmynd. Einnig sést Maurholtsbrú ennþá á sömu jörð. Leiðin er 2-3 m á breidd og er 

líklega rudd. Mold er í botni hennar en ekki sjást greinilegir paldrar. Í landi Vatnsenda má sjá tvær útgáfur af 

þessari leið á 300 m löngum kafla. Vegur A liggur til norðausturs frá garðlagi 019:021 í landi Vatnsenda, fer neðan 

við svokallaðan Ærhúsrima (sjá 019:013) og upp Hamarsholt í landi Villingaholts. Hér er um ruddan vagnveg að 

ræða. Hann er 2,5 m á breidd og 0,5 m djúpur. Víða er mold í botninum en víða er mosi farin að vaxa þar. Uppi á 
Hamarsholti liggur vegurinn samsíða garðlagi 019:003, einugis 2-3 m eru á milli þeirra. Vegurinn fjarar út á við 

norðausturenda Hamrsholtsins. Vegur B liggur upp að ærhúsum 013, á Ærhúsrima. Að ærhúsunum var vegurinn 

ruddur og hægt að aka á dráttarvél. Sunnan við tóft ærhúsanna hverfur vegurinn í slétt tún en sést aftur nokkuð 

vestar.  

Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Vatnsendi, 3; Ö-Umferðarleiðir um Villingaholtshrepp, 1-5; LMÍ 1:50000; Bæjarteikningar danskra 

landmælingamanna 1906. 

 

ÁR-611:021     gata     leið 63°53.484N     20°48.652V 
Á herforingjaráðskorti frá 1908 er sýnd leið sem liggur til suðurs frá Ásavegi 002 í landi Hurðabaks ÁR-034, að 

Irpuholti ÁR024:015. Þaðan liggur leiðin til suðvesturs að Kolsholtshverfi ÁR-021:023. Leiðin sést enn að stóru 

leiti en hlutar eru komnir í slétt tún og mýrar. 
Leiðin liggur yfr gróin holt, mýrar og framræst tún. 
Leiðin liggur til suðurs frá vegamótum við landamerki Önundarholts ÁR-024 og Hurðabaks. Þaðan liggur hún 

eftir holti og þar er skógræktarreitur yfir hluta hennar. Leiðin sést í mýri, vestan við Borgarhól 024:004 en verður 

ógreinilegri sunnan við Villingaholtsveg. Leiðin sést aftur þegar nær dregur Irpuholti, núverandi heimreið þangað 

er á sama stað. Leiðin lá skammt norðan við Irpuholt en sveigir síðan til suðvesturs. Önnur útgáfa leiðarinnar liggur 

að bænum, sunnan í holtinu. Leiðin er afar greinileg að landamerkjum Kolsholts ÁR-021, mögulega er hún rudd 

þar. Leiðin hverfur í ræktuð tún í landi Kolsholts en á loftmynd mótar fyrir henni allt að Lambalæk. Leiðin sést 

afar vel en víðast er hún um 0,5-1 m á breidd og mold í botni hennar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: LMÍ 1:50000 

   

Mynd 288. Vegur 611:019, horft til suðausturs í landi Hróarsholts og sami vegur, hroft til suðvesturs í landi Vatnsenda. 
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ÁR-611:022     heimild  leið 63°52.815N     
20°48.597V 
Leið lá að Önundarholti ÁR-024 fyrir norðan 
Kolsholt ÁR-021. Hún er sýnd á 

herforingjaráðskorti frá 1908. Leiðin sést þar liggja 

norðan við Lambalæk og allt að Önundarholti. Ekki 

er vitað hvar farið var yfir Lambalæk en líklega var 

á Tjarnarholtsvaði ÁR021:009. Að sögn Guðjóns 

Sigurðssonar, var þetta eina leiðin yfir í Önundarholt 

og Súluholt ÁR-025, Hellismýri var ófær sökum 

bleytu og mýrlendis. Á einum stað var búið að hlaða 

örmjóa brú yfir pytt og í raun lítið annað er mjótt 

haft. Ef skepnur runnu af brúnni var ekki hægt að ná 

þeim upp sökum bleytu.  
Slétt, grasivaxin tún eru uppi á holtinu þar sem leiðin 

lá í landi Kolsholts. Verið var að plægja túnin þegar 

skrásetjari var á ferðinni og mikið jarðrask. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást í landi Kolsholts, 

Önundarholts né Súluholts.  

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: LMÍ 1:50000 

 

ÁR-611:023     heimild  leið 63°52.311N     20°48.405V 
Leið er sýnd sunnan og suðvestan við gamla heimatún Kolsholts ÁR-021 á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906.  Leiðin er einnig sýnd á herforingjaráðskorti nr. 38 frá 1908. Hún lá til suðurs frá 

Villingaholti ÁR-018, sveigði nokkuð sunnan við Villingaholtsvatn, lá þar til vesturs, sveigði til norðvesturs og lá 

að Kolsholti og áfram til Sviðugarða ÁR-116. Einn angi hennar lá einnig að Kolsholtshelli ÁR-023. 
Leiðin lá eftir holtum þar sem nú eru ræktuð tún. Á milli holtanna eru mýrar sem búið er að ræsa fram og nýttar 

eru til beitar. Í þeim flestum eru þar áveitukerfi og leiðin horfin. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást í landi Kolsholts og Villingaholts. Hún er að stórum hluta í mýrlendi sem búið er 

að ræsa fram og rækta. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; herforingjaráðskort      1:50000 1908 

 

ÁR-611:024     frásögn     leið 63°52.608N     20°50.173V 
Að sögn Brynjúlfs Jóhannssonar, heimildamanns, lá leið yfir svokallaða Flóðsbrú á Hellismýri. Þetta var eina 

beina leiðin milli Kolsholtshverfis ÁR-021-023 og Súluholts ÁR-025 en Hellismýrin var nánast ófær vegna bleytu 

nema á þessum eina stað. Þar lá leiðin yfir mýrina en það hefur tekið miklum breytingum á síðustu öld vegna 

framræslu og Flóaáveitunnar. Leiðin er horfin nema smá partur, vestarlega í landi Kolsholtshellis. Skrásetjari varð 
hennar ekki var. 
Hættumat: engin hætta 
 

ÁR-611:025        63°49.466N     20°44.264V 
Á herforingjaráðskorti danskra landmælingamanna frá 1908 sest leið liggja á milli Efri- og Neðri Sýrlækjar ÁR-

010-011. Engin ummerki hennar sjást nú, þarna eru m.a. þökuvinnsla og mikið áfok af sandi frá Þjórsá. 

Leiðin er horfin í slétt tún og sést ekki á yfirborði. 
Hættumat: Hætta 
Heimildir: LMÍ 1:50000 

 

ÁR-611:026     Þingmannagata     gata     leið 63°53.700N     20°51.675V 
"Sunnan gömlu vagngötunnar [ÁR025:030] inn holtið var girt um 7 ha. tún árið 1948 eða '49.  Náði það að 

landamörkum Lyngholts í suðri og inn að svonefndri Þingmannagötu í austri […] Þingmannagatan er lægð um 

holtið þvert; var þarna umferð manna, er komu sunnan úr Bæjarhreppi og tóku stefnu á brúna yfir Lútandann.  

Nokkra áratugi var þriggja hreppa þing haldið í Hróarsholti; á tímabili fyrir allan Flóa [...] Seinna var þarna póstleið 

frá Hraungerði að Gaulverjabæ," segir í örnefnalýsingu. Þingmannaleiðina er hægt að rekja í gegnum allt holtið, 

að Lútandabrú 025:032. 

 

Mynd 289. Leið 611:021, horft til norðausturs. 
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Leiðina er hægt að rekja á tæplega 500 m löngum kafla. Hún sést 

fyrir norðan malarnámu, skammt norðan við malarveg að 

Önundarholti ÁR-024. Leiðin liggur allt að Lútandabrú, þar 

hverfur hún í mýrar. Leiðin lá líklega til norðurs frá Ásaveginum 

002 sem liggur hér eftir sunnanverðu Súluholtinu. Yfir syðsta 

hluta hennar eru slétt, ræktuð tún og malargryfjur. Á Kirkjuholti 

eru slétt tún vestan hennar er annast stórþýfður mói. Þar sést 

leiðin vel. Lausagönguhross viðhalda leiðinni sem er 10-20 m 

breið og þar eru milli 3-10 paldrar með mold í botninum. 
Vírgirðing liggur fast vestan við leiðina og raskar henni að hluta. 

Leiðin sést ekki í Hróarsholti ÁR-028. Mögulega var leiðin rudd 

að hluta. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Súluholtshverfi, 6. 

 

ÁR-611:027   heimild     leið  
"Á því svæði [í Lambhaga] eru þrír hólar. Tveir þeir, sem sunnar eru, heita báðir Lambhagahólar [ÁR028:005], en 

sá sem er stakur dálítið innar heitir Ferðamannahóll [ÁR-028:036] eða Innri-Ferðamannahóll," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir enn fremur: "Ferðamannahóll. Þarna framan við 

Lambhagann var á tímabili a.m.k. ferðamannaleið frá Egilsstaðaferju [ÁR005:009] að Laugardælaferju 
[ÁR059:013], þá farið yfir Hróarsholtslæk á Bolavaði [sama og Bolakrókur ÁR-039:028].  Áð var og stundum 

hafður náttstaður á Ferðamannahól, því að lækurinn veitti aðhald hestum á þrjá vegu vegna bugðunnar fyrir 

Lambhagann. Svo var farið aftur yfir lækinn (Hróarsholtslæk) á Holtshalavaði [ÁR-039:030], er var austan við 

endann á Lambhagaholti." Ekki er vitað hvar nákvæmlega leiðin lá á milli Egilsstaða og Ferðamannahóls og frekari 

heimildir þarf til þess að hnitsetja hana.  

Heimildir:Ö-Hróarsholtshverfi, Á.S., 7; Ö-Hróarsholtshverfi, sp. og svör II, 14-15. 

 

ÁR-611:028  gata     leið     63°53.700N     20°51.675V 

Á herforingjaráðskorti frá 1908 sést leið liggja til suðurs frá Urriðafossi ÁR-004, sveigja til suðvesturs eftir 

Fossholti [sjá ÁR004:006] og yfir á Fossvirki. Önnur útgáfa leiðarinnar lá beint frá Urriðafossi og yfir Fossvirki. 

Þaðan lá leiðin yfir í land Egilsstaða og þar voru 2-3 gatnamót á henni (sjá m.a. 611:010). Leiðin lá áfram til 

suðvesturs og sameinaðist leið 019 norðan við Villingaholt ÁR-018:003. Leiðarinnar er getið í nokkrum 

ritheimildum og hér er reynt að fylgja henni samkæmt þeim.  Í örnefnalýsingu Urriðafoss segir: "Eftir Virkinu 

[004:008] endilöngu liggja götuslóðar, sem voru fjölfarnar fyrr á árum, sérstaklega vor og haust, norðan frá 

Virkjavörðu [004:009] og suður allt Virki heita götur þessar og umhverfi þeirra Tröllaskörð.“ Í grein Brynjúlfs 

Jónssonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1900 segir: "Vegur hefur legið eftir Virkinu endilöngu og hefir 

vindur gert göturnar að uppblástursgeira; hefir blásturinn sumstaðar gengið langt ofan eftir Virkisbrekkunni, 

einkum austast, næst Virkisvörðunni. Nú eru þó blástrarnir grónir upp aftur, en eru samt auðséðir." Af Fossvirki 
lá leiðin í gegnum Tíðaskarð 005:005. Í örnefnalýsingu Egilsstaðahverfistorfunnar segir: "Tíðaskarð er milli 

Leynisholts og Borgarholts [sjá 005:004], fáir metrar á lengd. Þar lá gamla reiðbrautin. Dregur nafn af, er farið var 

til tíðasöngs að Villingaholti.“ Í örnefnaskrá Villingaholts segir: "Þar stendur Spóhóllinn, þýfður og ílangur, hæstur 

að austanverðu, og eru þar allstórir klettar.  Hrossagata liggur fast austan við hólinn,". Hrossagata er hluti af 

þessari leið en kallast þessu nafni í landi Villingaholts. Leiðina er hægt að rekja í landi allra þessara jarða en er 

horfin á köflum í mýri. 

 

Mynd 290. Þingmannagata 611:026, horft til 
norðurs. 

 

      

Mynd 291. Leið 611:028, horft til suðurs í landi Egilsstaða og til norðausturs í landi Villingaholts. 
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Göturnar eru horfnar á svokölluðu Fossvirki í landi Urriðafoss. Það eina sem gefur legu þeirra til kynna er lág í 

grasivöxnu túni sem þar er. Lágin er ógreinileg, er 10 m breið og bakkar hennar eru aflíðandi. Lágin sést allt frá 

malarslóða uppi á Fossvirki til austurs og að landamerkjum Egilsstaða ÁR-005 til vesturs. Göturnar kvíslast niður 

suðurenda Fossvirkis en Borgarholt er beinu í framhaldi af því til suðvesturs. Þar liggur leiðin neðarlega í 

austurhlíðum þess í landi Egilsstaða og fer í gegnum 5 m breitt skarð, Tíðaskarð. Í suðurhlíðum Fossvirkis mótar 

fyrir 5-10 pöldrum en þeir eru óskýrir vegna stórþýfis. Paldrarnir eru 0,3 m á dýpt og grónir. Leiðin er 3-7 m að 

breidd. Gatan liggur síðan þvert í gegnum girðingu umhverfis sumarbústaði í eigu systkina frá Egilsstöðum, í 

austurhlíðum Borgarholts. Sunnan þess hverfur gatan. Gatan sést á tæplega 2 km löngum kafla í landi Egilsstaða 

og liggur norðaustur-suðvestur. Farið var yfir Helluvað 005:008 og áfram að Egilsstöðum 005:001. Gatan lá einnig 
yfir Garðamýri 006:006 sbr. gömul vísa sem Einar Hermundsson, heimildamaður, kunni og birt er í örnefnalýsingu 

Egilsstaðahverfisins. Leiðin sést vel í landi Villingaholts, austan við Spóhól á tæplega 650 m löngum kafla. Leiðin 

sést einnig vel á loftmynd, einnig til vesturs þar sem hún er komin í slétt tún að hluta Leiðin er 4 m breið og 0,5-1 

m á dýpt. Meðfram henni eru grónir bakkar en mold víða í botninum. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Urriðafoss, 2; Árbók 1900, 30-31; Ö- Egilsstaðahverfistorfa, 1,3; Ö-Villingaholt, 3; LMÍ 1:50000 

 

ÁR-611:029  heimild     leið     

Í örnefnaskránni Umferðarleiðir um Villingaholtshrepp segir: "Leiðin, sem farin var frá Ferjunesi, þegar ferjað var 

þar, mun oftar hafa legið út með sjó, annaðhvort með ánni eða út yfir mýrar nálægt Hamri og Gaulverjabæ [sjá 

009] að Stokkseyri o.s.frv.,". Leið lá til suðurs frá Gamla-Villingaholti Á-R018:001, að Efri- og Syðri-Gróf ÁR-
016- 017 og til austurs á milli Forsætis ÁR-008 og Mjósunds ÁR-007 og er sýnd á herforingjaráðskorti frá 1908. 

Þaðan lá leiðin til suðausturs að Ferjunesi ÁR-009, Efri og Neðri Sýrlæk ÁR-010-011 og yfir í 

Gaulverjabæjarhrepp. 

Göturnar eru horfnar af yfirborði. Þarna er sandur og ræktuð tún. Þær sáust á Þjórsárbökkum í landi Forsætis að 

sögn Ólafs Sigurjónssonar, heimildamanns, en eru horfnar þar nú. Nákvæmlega leiðarinnar er ekki þekkt. 

Heimildir: Ö-Umferðarleiðir í Villingaholtshreppi, 1; LMÍ 1:50000 
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4. Niðurstöður 
 

Villingaholtshreppur eru á meðal þeirra sjö hreppa sem saman mynda Flóann.2 Flóinn kallast 

svæðið milli Ölfusár og Þjórsár. Víðast hvar er Þjórsárhraun undir sverði og ekki mikil 

jarðvegsuppsöfnun yfir því. Villingaholtshreppur er austastur í Flóanum. Landslagið einkennist 

af deiglendi með grónum holtum, nema við Þjórsá þar eru lágir ásar og stórir, stakstæðið klettar. 

Á milli þeirra eru blaut mýrarsund en jafnframt gott beitiland. Hér verður reynt að skoða upphaf 

byggðar og byggðaþróun á því svæði sem var aðalskráð árin 2010-2015 og setja í samhengi við 

sambærilega kafla í áfangaskýrslum I og II. Hér er áhersla lögð á Villingaholtshrepp og allar 

jarðirnar teknar til skoðunar, þrátt fyrir að fjórar jarðir séu þar óskráðar.3  

Til að setja niðurstöður fornleifaskráningar í fræðilegt samhengi er nauðsynlegt að hafa 

hugmynd um sögu byggðar á því svæði sem er til rannsóknar. Byggðasaga er einn sá grunnur 

sem áætlanir um frekari rannsóknir, t.d. uppgrefti, ættu að byggja á. Vitneskja um sögu byggðar 

eykur líkur á að rannsóknarefni fornleifafræðinga og annarra fræðimanna séu mótuð og þar af 

leiðandi fáist markvissari niðurstöður. Þær aðferðir sem hér er beitt er til þess að skoða þróun 

byggðar á svæðinu eru þær að fyrst er litið á landnám í Villingaholtshreppi eins og sagt er frá 

því í Landnámabók og á grunni þess og staðsetningum kumla og kirkna er reynt að geta sér til 

um hvaða jarðir hafi fyrst byggst á svæðinu. Kuml eru sjálfstæð heimild um byggð fyrir árið 

1000 en staðsetning kirkna og bænhúsa gefur einnig vísbendingu forna byggð þar sem hvort 

tveggja er yfirleitt talið reist mjög skömmu eftir kristnitöku. Nærtækasta skýringin á miklum 

fjölda guðshúsa á fyrri öldum er að þau hafi upphaflega verið byggð í heimagrafreitum sem 

hafa verið við flesta bæi eins og kumlateigar í heiðni. Sé svo má nota bænhús eða kirkju sem 

vísbendingu um að viðkomandi bær hafi verið komin í byggð á fyrri hluta 11. aldar. Jarðir þar 

sem kirkjur og bænhús hafa verið eru að jafnaði stærri og dýrari en þær sem ekki höfðu slík 

hús. Því er oft freistandi að álykta að minniháttar jarðir þar sem ekki hafa verið bænhús kunni 

að vera seinna til komnar, eða hafi að minnsta kosti ekki verið orðnar sjálfstæð býli á fyrri hluta 

11. aldar. Landamerki og landamerkjagarðar sem skilja á milli jarða geta einnig verið fornir og 

gefið til kynna aldur býlanna og með hvaða hætti yngri jarðir byggðust frá þeim eldri. Einnig 

koma bæjarnöfn að góðu gagni þegar á að reyna að ákvarða í hvaða röð jarðir hafa byggst. 

Gera má ráð fyrir að bæirnir Kampholt, Önundarholt, Hróarsholt, Vælugerði, Mjósund, 

Skálmholt, Egilsstaðir, Villingaholt og Kolsholt hafi verið komin í byggð snemma á 11. öld eða 

                                                             
2 Hinir hrepparnir eru Gaulverjabæjar-, Hraungerðis-, Stokkseyrar-, Eyrarbakka-, Selfoss- og Sandvíkurhreppur.  
3 Skráningu á Villingaholtshreppi lýkur 2016. 
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fyrr jafnvel þótt þeirra sé ekki getið í heimildum fyrr en seinna. Fjögurra þeirra er getið í 

Landnámu en fleiri örnefni koma einnig þar fyrir s.s. Skúfslækur, Gneistastaðir og Súluholt en 

ekki virðast vera tengsl þar á milli við samnefnda bæi. Einnig hafa verið leiddar líkur að því að 

bærinn Kambakista sem núna er týnd sé Kambur.4 Sóknarkirkjur í Villingaholtshreppi voru í 

Villingaholti og Hróarsholti. Í kirknaskrá Páls biskups frá árinu 1200 er fyrst minnst á 

Skálmholt og Villingaholt.5 Máldagar geta um bænhús í Kolsholti og Egilsstöðum6 en ekki eru 

þekkt önnur bænhús í hreppnum. Sagnir eru um að bænhús hafi verið á Mjósundi7 en þess er 

ekki getið í máldögum. Við framkvæmdir kom í ljós kirkjugarður Í Önundarholti án þess að 

ritheimildir hefðu getið hans.8  

Eitt kuml hefur fundist í Villingaholtshreppi, í landi Kolsholts. Kuml 021:031 fannst við 

túnasléttun árið 1958, uppi á svokölluðu Bæjarholti, um 700 m austan við Kolsholt. Þar komu 

í ljós bein úr manni ásamt hesti.9 Þarna var stór þúfa sem kallaðist Tvíþúfur en sagnir eru um 

Kolshaug 021:010 í bókinni Frásögur um fornaldarleifar.10 Ekki er ljóst hvort að um sama stað 

er að ræða. Sagnir eru um fjóra hauga í Villingaholtshreppi, Haug Kols sem áður var getið, 

Önundarleiði 024:003, haug Hróars og haug Arnars í Vælugerði.11 Önundarleiði hefur verið 

sléttað út en hinir eru týndir. Hugur Arnars verður skráður 2016 og ástand hans metið þá. Þrír 

aðrir staðir eru taldir líklegir til þess að geyma fornmenn en ekki er víst að svo sé. Betur verður 

fjallað um það síðar í skýrslunni.  

Í töflu 1 hér neðar sést í hvaða heimildum bæjanna á skráningarsvæðinu 2011-2015 var 

getið fyrst og hvenær: 

 

Heiti  Fyrst getið 

Skálmholt ÁR-001 Kirknaskrá Páls um 1200 

Skálmholtshraun ÁR-002 Manntal 1686 

Þjótandi ÁR-003 Árna saga biskups (13. öld) 

Urriðafoss ÁR-004 Manntal 1686 

Egilsstaðir ÁR-005 Sturlunga; Máldagi Villingaholtskirkju 1269 

Egilsstaðakot ÁR-006 JÁM 1708 

Mjósyndi ÁR-007 Landnáma 

Forsæti ÁR-008 1686 

Ferjunes ÁR-009 Vitnisburðabréf um reka í Hraunslandi (Ölfusi) 1545. 

                                                             
4 ÍF I, 374 
5 DI XII 8 
6 DI II 62-63  
7 JÁM II, 167 
8 Beinafundur í Önundarholti, 9 
9 KEKH 2000, 69 
10 FF, 193 
11 FF, 193 
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Efri Sýrlækur ÁR-010 Manntal 1686 

Neðri Sýrlækur ÁR-011 Manntal 1686 

Mýrar ÁR-012 Manntal 1686 

Gafl ÁR-013 Manntal 1686 

Saurbær ÁR-014 JÁM 1708 

Skúfslækur ÁR-015 Manntal 1686; mögulega í landnámu 

Syðri-Gróf/Syðri Gröf ÁR-016 Manntal 1686 

Efri-Gróf/Efri Gröf ÁR-017 Manntal 1686 

Villingaholt ÁR-018 getið í kirknaskrá Páls c. 1200 

Vatnsendi ÁR-019 Manntal 1686 

Vatnsholt ÁR-020 Manntal 1686 

Kolsholt ÁR-021 1269 máldagi Villingaholtskirkju  

Jaðarkot ÁR-022 JÁM 1708 

Kolsholtshellir ÁR-023 JÁM 1708 

Önundarholt ÁR-024 Landnáma 

Súluholt ÁR-025 Máldagi Hróarsholtskirkju 1480 

Vesturhjáleiga (Súluholtshjáleiga) ÁR-026 JÁM 1708 

Norðurhjáleiga/Hákot ÁR-027 JJ 1847 

Hróarsholt ÁR-028 Landnáma 

Kambur ÁR-029 JÁM 1708; Landnáma sem Kambakista? 

Flaga ÁR-030 JÁM 1708 

Krókur ÁR-031 JÁM 1708 

Miðhús ÁR-032 JÁM 1708 

Klettur/Gráklettur ÁR-033 JJ 1847 

Kampholt ÁR-038 Landnáma 

Hurðabak ÁR-034 Máldagi Hróarsholtskirkju 1480 

Gneistastaðir ÁR-035 Máldagi Hróarsholtskirkju 1480 

Vælugerði ÁR-036 Landnáma 

Hnaus ÁR-037 Manntal 1686 

Tafla 1. Elstu heimildir um skráð lögbýli. 

Í rituðum heimildum er að finna fróðleik sem varpar ljósi á þróun byggðar á svæðinu. 

Næsta kynslóð bæja eru eflaust Urriðafoss, Súluholt, Þjótandi, Ferjunes, Hurðabak og 

Neistastaðir. Í Árna sögu biskups sem talin er rituð á 13. öld12 er minnst á Þjótanda, Súluholts, 

Neistastaða og Hurðabaks er getið í máldaga Hróarsholtskirkju frá 148013 en Ferjuness er getið 

í skjölum frá 1545.14 Aðrar jarðir sem skráðar voru virðast hafa byggst síðar og er flestra þeirra 

hvergi getið í rituðum heimildum fyrr en í manntalinu 1686 og Jarðabók Árna Magnússonar og 

                                                             
12  Bysk. GJ, I, 375 
13  DI VI, 320 
14  DI XII, 98-99 
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Páls Vídalíns sem rituð var 1708.15 Alls eru það 22 jarðir. Tvö lögbýlanna virðast byggjast upp 

á 18.-19. öld og er fyrst getið í Jarðatali Johnsen sem ritað var árið 1847.16  

Þrjár fornleifarannsóknir hafa farið fram í hreppnum svo vitað sé. Fornleifarannsóknir 

Bjarna F. Einarssonar á tóftum í landi Þjótanda leiddu m.a. í ljós landnámsskála og því er 

greinilegt að jörðin hefur verið nýtt lengi. Ekki er þó víst að um samnefnda jörð sé að ræða en 

það telst líklegt þar sem hennar er fyrst getið á 13. öld.17 Ekki hefur verið grafið í bæjarhól 

Þjótanda þar en það væri áhugavert í tengslum við skálann. Við Kolsholtshelli hefur tvisvar 

verið í grafið í öskuhaug, fyrst 197518 og aftur 1985.19 Ekki hefur verið unnið úr gögnum seinni 

rannsóknarinnar og niðurstöðurnar liggja ekki fyrir. En niðurstöður fyrri rannsóknarinnar benda 

til búsetu við landnám en hvort að það var Kolsholt eða einhver önnur jörð er ekki vitað. Það 

má auðveldlega draga þá ályktun að núverandi bærinn Kolsholtshellir dragi nafn sitt af 

samnefndum helli og sé yngri en hellirinn. Þessu þarf þó að taka með fyrirvara og ekki er um 

ítarlega úttekt á aldri jarðanna að ræða. Aðrar vísbendingar um aldur jarða eru t.d. jarðadýrleiki, 

bæjarnöfn, stærð og landamerki svo dæmi séu tekin en ekki var farið út í samantekt á slíku í 

þessari skráningu. 

Í stuttu máli virðist byggð í Villingaholtshreppi einkennast af höfuðbýlunum 

Skálmholti, Egilsstöðum, Kolsholti, Villingaholti, Önundarholti, Súluholti og Hróarsholti. Ekki 

virðist vera sama hverfaskipulagið við lýði og í Hraungerðishrepp, nema á Hróarsholti, þar eru 

þekkt 8-9 hjáleigur og býli. Mun færri hjáleigur og býli eru við aðra bæi. Svo virðist sem byggð 

hafi verið nokkuð stöðug á svæðinu og en nokkrir bæir fara í eyði á 18.-19. öld og byggjast ekki 

upp aftur.  

 

Bæjarhólar, bæjarstæði og býli 
 

Bæjarhólar myndast þar sem bæir hafa staðið á sama stað um aldir. Almenna reglan er sú að 

oftast standa bæir á svipuðum stað öldum saman, jafnvel allt frá landnámsöld og myndast þá 

bæjarhólar sem eru samsettir úr byggingaleifum og mannvistarlögum. Hólarnir verða til úr 

gólflögum sem hafa hlaðist upp í tímans rás, byggingarefni, torfi og grjóti og öskuhaugum. Í 

bæjarhólum er helst að leita upplýsinga um húsakost, fæðu og almenn lífsskilyrði til forna og 

mikilla og fjölbreytilegra fornminja að vænta. Bæjarhólar eru því mikilvægir minjastaðir en 

                                                             
15 The old icelandic land registers, 106-107; JÁM II, 150-181  
16 JJ, 53-55 
17 Fornleifaskráning við Þjórsá vegna mats á umhverfisáhrifum, 20 
18 Um manngerða hella á Suðurlandi, 20-21 
19 Guðmundur Ólafsson pers. comm. 
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jafnframt eru þeir sá minjaflokkur sem einna verst hefur farið í uppbyggingu í landbúnaði á 

þessari öld. Vandinn við bæjarhóla er að í meirihluta tilfella er enn búið á þeim og víða hafa 

íbúðarhús með djúpum kjöllurum verið byggð á þeim og skemmt þá að talsverðu leyti. Þar sem 

enn er búið á bæjarhólum er hæpið að réttlætanlegt eða raunhæft sé að friða þá fyrir frekara 

raski, en skemmdir bæjarhólar geta þó verið markverð rannsóknarefni og er mikilvægt að reynt 

verið að finna leiðir til að fylgjast með framkvæmdum á þeim. Mikilverðastir eru þó bæjarhólar 

þar sem ekki hefur byggt á síðustu áratugum eða þeir orðið fyrir raski. 

 Á skráningarsvæðinu voru samtals skráðir 21 bæjarhólar á jafnmörgum lögbýlum og 

var ástand þeirra æði misjafnt. Algengt var að þeir hefðu eitthvað verið skemmdir á síðustu 

áratugum og lítill hluti hólanna var óskaddaður. Ný íbúðarhús standa á mörgum þeirra, sumum 

hefur verið raskað við túnasléttun og útihús hafa verið byggð á enn öðrum.  

 Öll ummerki átta bæjarhóla eru horfin af yfirborði og eru framkvæmdir þar ein helsta 

orsökin. Þetta eru bæjarhólar Önundarholts 024:001, Flögu 030:001, Syðri-Grófar 016:001, 

Vatnsholts 020:001, Kolsholts 021:001, Kolsholtshellis 023:001, Króks 031:001 og 

Súluholtshjáleigu 026:001. Á öðrum jörðum á skráningarsvæðinu var ástand bæjarhólanna 

betra, þó að víðast hafi einhverjar framkvæmdir átt sér stað á þeim. Hluti bæjarhóls er enn 

greinilegur á 10 stöðum, þ.e. í Súluholti 025;001, Kampholti 038:001, Miðhúsum 032:001, 

Kambi 029:001, Hróarsholti 028:001, Vatnsenda 029:001, Efri-Gróf 017:001, Skúfslæk 

015:001, Saurbæ 014:001 og Jaðarkoti 022:001. Á öllum þessum stöðum hefur bæjarhólum 

verið raskað með byggingu yngri húsa eða þeir sléttaðir út að hluta þó enn megi greina 

veggjarbrot og húsgrunna. Flest af yngri íbúðarhúsum á þessum jörðum eru byggð á gömlu 

bæjarhólunum. Mörg þeirra eru með kjallara sem grafinn er djúpt í hólinn og gjarnan talsvert 

raskað mannvistarlögum. Í flestum tilvikum sést þó móta fyrir hólnum og víða eru án efa 

talsverðar mannvistarleifar undir sverði enda sjaldnast nokkrar vísbendingar um að bæirnir hafi 

staðið annars staðar.  

 Þrír bæjarhólar hafa varðveist að mestu eða öllu leyti. Í Villingaholti 018:001 er elsti 

bæjarhóllinn ennþá óraskaður, nokkuð frá núverandi bæjarstæði. Bærinn var fluttur vegna 

uppblásturs og ekki hefur verið byggt þar síðan. Bæjarhóllinn er 60x30 m að stærð, 3,5 m á hæð 

og þar mótar fyrir veggjabrotum. Norðurhjáleiga 027:001 er innan bakgarðs íbúðarhússins í 

Súluholti. Bæjarhóllinn er um 13x13 m að stærð og eru húsin á honum öllum. Ekki sér til mikilla 

mannvistarlaga fyrir utan bæjartóftina sem er óröskuð. Klettur 033:001 er eitt sérstakasta 

bæjarstæði í Flóa. Bærinn var uppi á mjóum klettahrygg og eru rústirnar þar ennþá óraskaðar. 

Bæjarhóllinn er 40x15 m að stærð og ekki sér til uppsöfnunar mannvistarlaga fyrir utan 

bæjartóftirnar. Það stjórnast eflaust af stuttri búsetu.  
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Lögbýli Ástand bæjarhóla 

Önundarholt 024:001 Bæjarhóllinn er mikið raskaður og sést ekki á yfirborði. Útihús frá 20. öld eru á suðurhlutanum og 

nyrðri hlutanum var rutt út árið 2001. Við framkvæmdir það ár komu mikið af minjum í ljós undir 

yfirborði en þær eru eflaust mikið skemmdar.  

Kambur 029:001 Bæjarhóllinn sést ennþá og núverandi íbúðarhús er í norðurhluta hans. Búið er að slétta yfir 

hólinn en það mótar fyrir honum. 

Flaga 030:001 Bæjarhóllinn er mikið raskaður og sést ekki á yfirborði. Öll hús eru horfin og malarplan og 20. 

aldar útihús á honum.  

Jaðarkot 022:001 Í eyði 1957. Bæjahóllinn sést enn og tóftir voru á honum þar til nýlega. Fyrir nokkrum árum var 

plægt yfir hólinn og allar minjar þar sléttaðar um leið. Það er greinilega enn mannvist undir sverði 

og glitti í grjót í flaginu. Hóllinn er raskaður en ekki hafa verið byggð hús þar.  

Saurbær 014:001 Jörðin fór í eyði 1968. Árið 1931 voru ný hús byggð í suðurhluta bæjarhólsins en þau hafa verið 

rifin. Grunnar þeirra sjást enn ásamt bæjahólnum sem er talsvert raskaður.  

Skúfslækur 015:001 Íbúðarhús var byggt 1953 á miðjum bæjarhólnum en það eyðilagðist árið 2000 og var rifið. Árið 

2001 var nýtt íbúðarhús byggt fast sunnan við hólinn. Til norðurs á honum eru 20. aldar útihús. 
Bæjarhóllinn er mikið raskaður.  

Syðri Gröf 016:001 Bæjarhóllinn er mikið raskaður og erfitt að greina hann frá náttúrulegu holti af þeim sökum. Á 

hólnum eru tvö íbúðarhús og útihús frá 20. öld. Árið 1972 fannst mannvist djúpt í jörð við 

framkvæmdir á hólnum.  

Efri Gröf 017:001 Í eyði 1957 en jörðin er nýtt til beitar. Hús voru reist á bæjarhólnum á fyrri hluta 20. aldar en þau 

hafa öll verið rifin en íbúðarhúsið stendur enn að hluta. Bæjarhóllinn er mikið raskaður vegna 

bygginga og gámur hefur verið grafinn inn í hann til norðurs.  

Villingaholt 018:001 Bærinn var fluttur af bæjarhólnum 1785 vegna uppblásturs. Bæjahóllinn er óraskaður og óljóst 

mótar fyrir minjum á yfirborði.  

Vatnsendi 019:001 Bæjarhóllinn er mikið raskaður vegna byggingarframkvæmda, trjáræktar og rasks. Hóllinn er á 

milli 20. aldar bygginga og þar mótar óljóst fyrir veggjum síðustu húsa sem þarna voru. Búið er 

að slétta yfir þau en núverandi íbúðarhús er ekki á hólnum.  

Vatnsholt 020:001 Bæjarhóllinn er mikið raskaður. Ekkert hús er þar en nýlega er búið að reisa smáhýsi fast til ASA 

og fjárhús eru á norðurhlutanum. Það er búið að slétta yfir hólinn og hann sést ekki á yfirborði.  

Kolsholt 021:001 Bæjahóllinn er mikið raskaður. Um miðja 20. öld var byggt íbúðarhús í suðvesturhluta hólsins en 

það eyðilagðist 2000. Nýtt íbúðarhús Kolsholts III er fast norðvestan við hólinn. Það er búið að 

slétta yfir hólinn og hann sést illa á yfirborði.  

Kolsholtshellir 

023:001 

Bæjarhóllinn er mikið raskaður og sést ekki á yfirborði. Árið 1942 var byggt íbúðarhús í 
suðurhlutanum og á 20. öld voru byggð hlaða og fjós til norðurs. Vegur liggur þvert yfir hóllinn.  

Norðurhjáleiga 

027:001 

Bæjarhóllinn er óraskaður og tóftir síðustu bæjarhúsanna á honum.  

Hróarsholt 028:001 Bæjarhóllinn sést ennþá en mikið jarðrask er þar. Öll hús sem þarna voru hafa verið rifin en víða 

sjást óljós veggjabrot og steyptir grunnar. Hér ennþá mannvist undir sverði.  

Krókur 031:001 Ekki er hægt að greina bæjarhólinn á yfirborði, þar er búið að slétta og rífa öll hús.  

Miðhús 032:001 Bæjarhóllinn sést ennþá en búið er að rífa öll hús og slétta yfir svæðið. Ekkert jarðrask hefur átt 

sér stað á hólnum síðan eða byggingar reistar.  

Kampholt 038:001 Bæjarhóllinn sést ennþá er búið er að slétta öll hús sem á honum voru. Erfitt er að greina hólinn 

frá náttúrulegu holti og hann er í aflíðandi halla.  

Súluholtshjáleiga 

026:001 

Bæjarhóllinn hefur verið sléttaður og sést ekki á yfirborði. Þarna eru ræktuð tún.  

Klettur 033:001 Bæjarhóllinn er uppi á náttúrulegum kletti og þar sjást ennþá tóftir bæjarins sem þarna var.  

Súluholt 025:001 Bæjarhóllinn sést ennþá en er raskaður. Íbúðarhús var byggt 1950 rétt sunnan við gamla bæinn en 

öll mannvirkin hafa verið rifin og sléttað þar yfir. Í austurhluta hólsins eru 20. aldar útihús en til 

vesturs er malarvegur. Líklegt er að mannvist sé ennþá undir sverði.  
Tafla 2. Ástand skráðra bæjarhóla. 
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Á skráningarsvæðinu eru þekkt 15 býli og hjáleigur á fimm jörðum. Flest þeirra eru í landi 

Hróarsholts, eða alls 8 talsins, þrjú eru í Villingaholti og færri á öðrum jörðum. Flest býlanna 

eru þekkt úr rituðum heimildum en og í flestum tilfellum er staðsetning þeirra þekkt. Það er 

ekki vitað hvar Önundarholtshjáleiga 024:016, Heima Hjáleiga 028:046 og Stekkur 018:014 

voru staðsett. Ummerki þriggja býla eru horfin af yfirborði. Norðurgarður 028:080 var fast 

austan við bæjarhól Hróarsholts og þar er nú steinsteypt fjós frá 20. öld. Hróarslækur 028:083 

blés upp á 19. öld og öll ummerki hans horfin. Villingaholt var fært á hjáleiguna Helli 018:003 

um 1785. Ekki sjást ummerki um Helli né er vitað hvar hann var staðsettur nákvæmlega. 

Staðsetning hinna býlanna níu er þekkt og á öllum stöðum sjást ennþá ummerki um mannvist á 

yfirborði.  

 

Samtala Ástand Byggt/í eyði 

Saurbæjarkot 014:002 þúst Ekki vitað, líklega ekki býli 

Villingaholt/Hellir 018:003 bæjarhóll Byggist ca 1660 / í eyði um 1785 

Stekkur 018:014 heimild Byggist ca 1650 / í eyði ca 1690 

Borg 018:033 tóftir Ekki vitað 

Mettuborg 020:013 þúst 19. öld / 19. öld 

Kotin 024:008 tóftir fyrir 1900 / ekki vitað, líklega ekki býli 

Irpuholt/Yrpholt 024:015 bæjarstæði ca 1850/ fyrir 1950  

Önundarholtshjáleiga 024:016 heimild byggist ca 1660/ í eyði ca 1680 

Lambhagahóll 028:005 tóft byggist ca 1680/ í eyði 1682-83 

Nepja 028:006 bæjarhóll Ekki vitað 

Heima Hjáleiga 028:043 heimild Ekki vitað/í eyði ca 1698 

Hallnýjarrimi 028:076 tóft Ekki vitað 

Norðurgarður 028:080 heimild Ekki vitað 

Hróarslækur 028:083 heimild Ekki vitað 

Einbúi/Gvendartóft 038:011 tóft byggist ca 1660 / í eyði 1702 

Tafla 3. Ástand skráðra býla 

Saurbæjarkot 014:002 er úthús sem er sýnt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 

1906 en heitið kemur fyrir í örnefnaskrá Saurbæjar. Tóftin sést enn og hér er líklega um útihús 

að ræða en ekki er útilokað að þar hafi verið búið. Hið sama er að segja um Kotin 024:008, 

örnefnið komur fyrir í örnefnaskrá Önundarholts en líklega er hér um útihús að ræða. Þau eru 

alls fjögur talsins eru á þessu svæði sem kallast Kotin og sjást ummerki þeirra allra. Borg 

018:003 sést enn og þar eru a.m.k. fjórar tóftir á svæði sem er 80x30 m að stærð. Í Irpuholti 

024:015 sést öll bæjarskipan en ekki bæjarhóll enda búseta þar stutt. Tóftirnar eru á 

sunnanverðu, stakstæðu holti, á svæði sem er 170x30 m að stærð. Nepja 028:006 var uppi á hól, 

þar sést stórþýfi og óljós tóft. Hið sama má segja um Lambhagahól 028:005, þar sjást óljósar 

minjar. Í Einbúa 038:011 sjást ennþá tóftir auk stekkjar sem þarna var síðar. Á hólnum eru 
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samtals fjórar tóftir auk garðlags. Mettuborg 020:013 er lítið annað er aflíðandi hóll í sléttu túni 

og fátt sem bendir til búsetu þar. Hið sama má segja um Hallnýjarrima 028:076, það er þýfi á 

lágum rima í mýrlendi.  

 

Kirkjur, bænhús, kuml og legstaðir 
 

Þrjár kirkjujarðir eru meðal þeirra jarða sem skráðar voru árin 2013-2015. Villingaholtskirkja 

018:002/003 var eins og nafið gefur til í Villingaholti, kirkja 002 er á gamla bæjarstæðinu og 

sést ekki á yfirborði. Kirkja 004 er ennþá í notkun og er byggð 1911. Máldagar geta eldri 

kirkjunnar fyrst árið 1200. Í Hróarsholti var kirkja allt til ársins 1902, þá var hún lögð niður og 

sóknin lögð til Hraungerðis. Hróarsholtskirkju er fyrst getið í máldögum frá 1200.  

 Ritaðar heimildir eru til um eitt bænhús. Í Kolsholti er bænhússins 021:002 getið í 

máldaga frá 1269 en ekki er vitað hvenær það lagðist af. Staðsetning þess er þekkt en bænhúsinu 

var breytt í hesthús síðar. Við framkvæmdir í Önundarholti árið 2001 var komið niður á 

kirkjugarð 024:002 og þar fundust nokkrar grafir. Þessa bænhúss er hvergi getið í rituðum 

heimildum. Árið 2004 var unnið að skráningu bænhúsa og kirkna í sveitarfélaginu og m.a. var 

farið að Syðri Gróf og bænhús 016:002 skráð. Þær heimildir sem lagðar voru til grundvallar 

voru rangar og ekki er ljóst hvaða heimildir geta bænhússins. Í raun er ekkert sem styður að 

bænhús hafi verið í Syðri Gróf en þetta þarfnast nánari rannsókna.   

 Eitt kuml er innan skráningarsvæðisins, kuml 021:031. Það fannst við jarðrask um miðja 

síðustu öld en engin ummerki þess sjást á yfirborði. Spjót 018:005 fannst í Villingaholti við 

framkvæmdir, ekki langt frá gamla bænum. Það bendir til þess að þarna hafi verið kuml þrátt 

fyrir að ekki hafi fundist bein.  

 

Samtala Sérheiti hlutverk 

ÁR-018:005   gripir 

ÁR-019:002   heimild 

ÁR-020:010 Heilagihóll náttúrumin 

ÁR-021:010 Haugur Kols heimild 

ÁR-021:031   kuml 

ÁR-024:003 Önundarleiði heimild 

ÁR-024:037  heimild 

ÁR-025:066   heimild 

ÁR-028:003 Haugur Hróars heimild 

ÁR-038:004 Dysholt örnefni 

Tafla 4. Meintir legstaðir og dysjar sem þekkt eru á skráningarsvæðinu. 
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Heimildir geta um átta aðra meinta legstaði. Þrír þeirra eru eignaðir fornmönnum, 

Kolshaugur 021:003, Önundarleiði 024:003 og Haugur Hróars 028:003. Staðsetning tveggja 

þeirra er týnd en Önundarleiði var sléttað út á fyrri hluta síðustu aldar án þess að minjar fyndust. 

Sambærilegar minjar eiga að vera í Súluholti 025:006 en staðsetning þeirra er týnd. Í 

Önundarholti er dys 024:037, þar eiga að vera heygðir menn sem féllu í bardaga í svokölluðum 

Orrustudal. Í Vatnsenda eru dysjar 019:002, þar voru heygðir menn er féllu í bardaga tengdu 

hestaati samkvæmt sögunni. Ekki sér til minja neinum þessara staða. Í Vatnsholti er Heilagihóll 

020:010, þar er kona talin dysjuð. Hóllinn sést enn og lætur lítið yfir sér í jarði heimatúnsins. 

Dysholt 038:004 er í landi Kampholts. Ekki er vitað hvort að dys var þar en þekkingin tengd 

þessu örnefni er týnd.  

 

Minjar í heimatúni 
 

Mikið af minjastöðum er yfirleitt að finna í gömlu heimatúnum bæjanna. Fyrir utan bæjarhúsin 

sjálf voru skepnuhús helstu byggingar á hverri jörð. Eins og algengt var á Íslandi voru 

skepnuhús dreifð um tún á bæjum á skráningarsvæðinu til að dreifa áburði. Útihús eru stærsti 

minjaflokkurinn á skráningarsvæðinu en þau eru jafnframt sá flokkur fornra mannvirkja sem 

einna verst hefur orðið úti við jarðabætur á 20. öld. Flest slík hús voru fyrir sauðfé en lítið af 

fjósum og hesthúsum. Fjós hafa sennilega verið hluti af bæjarhúsunum á flestum bæjum eins 

og meginþorri smiðja og skemma á skráningarsvæðinu. Hlöður urðu ekki algengar á Íslandi 

fyrr en undir lok 19. aldar eða í byrjun 20. aldar og munu hey víðast hafa verið geymd í stæðum 

eða gryfjum við skepnuhús þótt ekki séu glöggar heimildir um þetta. Útihús virðast oftast hafa 

staðið á sömu stöðum um aldir og hafa á slíkum stöðum gjarnan myndast litlir rústahólar. Fyrir 

einni öld síðan voru langflestar byggingar á Íslandi skepnuhús, en síðan þá hefur þeim fækkað 

meira en nokkurri annarri tegund mannvirkja. Ástæðan er fyrst og fremst túnrækt með 

stórvirkum vinnuvélum og einnig hafa yngri skepnuhús úr steypu víða verið byggð ofan í eldri 

útihúsarústir og stórar byggingar oft tekið við hlutverki margra minni húsa. 

Samtals voru skráð 96 útihús á skráningarsvæðinu. Heimildir um útihúsin koma úr 

mörgum áttum en einna þyngst vega bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906 og 

örnefnaskrár sem varðveittar eru hjá örnefnasafni Stofnunar Árna Magnússonar. Ástand 

útihúsanna á skráningarsvæðinu var æði misjafnt. Rúm 62% útihúsanna eru horfin af yfirborði, 

alls 59 minjastaðir. Aðeins voru varðveitt ummerki um 18 útihús á yfirborði, þar af var eitt 

undir þaki eins og sést stöplariti 1. 
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Stöplarit 1. Ástand skráðra útihúsa 

 

Alls voru skráð 64 útihús með óþekkt hlutverk innan gömlu heimatúnanna.20 Þetta háa 

hlutfall af óþekktum útihúsum stafar eflaust af því að mörg þeirra hafa verið sléttuð út og erfitt 

er að ná í heimildamenn sem muna eftir staðsetningu og hlutverkum útihúsa á fyrri hluta 20. 

aldar.  

 

Samtala Ástand Samtala  Ástand 

ÁR-015:002 hleðslur útflattar ÁR-026:005 ekki sést til fornleifar 

ÁR-015:016 ekki sést til fornleifar ÁR-017:016 hleðslur signar 

ÁR-016:013 ekki sést til fornleifar ÁR-017:019 hleðslur útflattar 

ÁR-016:016 ekki sést til fornleifar ÁR-026:006 ekki sést til fornleifar 

ÁR-016:017 ekki sést til fornleifar ÁR-018:044 sést til 

ÁR-016:018 ekki sést til fornleifar ÁR-028:009 hleðslur signar 

ÁR-018:041 ekki sést til fornleifar ÁR-031:005 ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:043 ekki sést til fornleifar ÁR-031:006 ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:045 ekki sést til fornleifar ÁR-038:013 hleðslur signar 

ÁR-019:015 ekki sést til fornleifar ÁR-038:028 hleðslur signar 

ÁR-019:016 ekki sést til fornleifar ÁR-038:029 hleðslur standa grónar 

ÁR-019:019 ekki sést til fornleifar ÁR-023:008 sést til 

ÁR-020:022 ekki sést til fornleifar ÁR-021:012 ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:023 ekki sést til fornleifar ÁR-038:027 sést til 

ÁR-020:024 ekki sést til fornleifar ÁR-014:009 hleðslur útflattar 

ÁR-020:025 ekki sést til fornleifar ÁR-014:010 hleðslur útflattar 

                                                             
20 Það ber að ítreka að auðvitað voru fjárhús, hesthús og önnur skepnuhús mun fleiri enda 82 útihús með óþekkt 

hlutverk skráð. 

0 10 20 30 40 50 60 70

ekki sést til fornleifar

hleðslur signar

hleðslur standa grónar

hleðslur útflattar

sést til

undir þaki

Ástand útihúsa á skráningarsvæðinu
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ÁR-021:011 ekki sést til fornleifar ÁR-015:015 hleðslur útflattar 

ÁR-021:013 ekki sést til fornleifar ÁR-017:006 hleðslur útflattar 

ÁR-021:014 ekki sést til fornleifar ÁR-029:008 hleðslur signar 

ÁR-021:015 ekki sést til fornleifar ÁR-038:012 ekki sést til fornleifar 

ÁR-021:016 ekki sést til fornleifar ÁR-017:015 hleðslur útflattar 

ÁR-021:033 ekki sést til fornleifar ÁR-038:019 ekki sést til fornleifar 

ÁR-024:021 ekki sést til fornleifar ÁR-018:011 hleðslur útflattar 

ÁR-024:022 ekki sést til fornleifar ÁR-018:023 hleðslur útflattar 

ÁR-024:023 ekki sést til fornleifar ÁR-023:010 ekki sést til fornleifar 

ÁR-024:024 ekki sést til fornleifar ÁR-018:042 hleðslur útflattar 

ÁR-024:025 ekki sést til fornleifar ÁR-030:009 sést til 

ÁR-025:079 ekki sést til fornleifar ÁR-029:010 ekki sést til fornleifar 

ÁR-026:003 ekki sést til fornleifar ÁR-023:012 ekki sést til fornleifar 

ÁR-027:002 ekki sést til fornleifar ÁR-023:013 sést til 

ÁR-027:003 ekki sést til fornleifar ÁR-038:006 ekki sést til fornleifar 

ÁR-031:007 ekki sést til fornleifar   

Tafla 5. Skráð útihús með óþekkt hlutverk. 

   

Samtals voru skráð 31 útihús þar sem nákvæmt hlutverk var þekkt. Flest útihúsanna 

voru lambhús og fjárhús, eða samtals 12 talsins. Þar af eru sex tóftir enn varðveittar, tvenn 

lambhús og fjögur fjárhús. 

 

Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 

ÁR-016:015  hesthús ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:002 Lambhúsdæl lambhús ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:009  fjárhús ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:010 Smiðjuhóll smiðja hleðslur útflattar 

ÁR-018:046  lambhús ekki sést til fornleifar 

ÁR-019:017  hesthús ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:017  skemma ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:027  fjárhús hleðslur signar 

ÁR-023:016 Kolsholtshellir fjós sést til 

ÁR-023:017  hesthús hleðslur standa grónar 

ÁR-025:005 Balahús fjárhús hleðslur standa grónar 

ÁR-025:006  fjárhús hleðslur signar 

ÁR-025:007 Lambhúshólar lambhús hleðslur útflattar 

ÁR-025:008  lambhús ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:009  fjárhús ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:015 Fjárhúshóll fjárhús hleðslur signar 

ÁR-025:016  fjárhús sést til 

ÁR-025:018  rétt ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:031 Fornufjós fjós ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:007 Hlöðuhóll hlaða ekki sést til fornleifar 
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ÁR-028:018 Tröð hesthús ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:019 Brekkuhús fjárhús hleðslur útflattar 

ÁR-028:020 Lambhústún lambhús ekki sést til fornleifar 

ÁR-029:005 Syðrikofi fjárhús hleðslur standa grónar 

ÁR-029:006 Heimrikofi fjárhús ekki sést til fornleifar 

ÁR-029:007 Kambshús fjárhús sést til 

ÁR-030:002  fjós ekki sést til fornleifar 

ÁR-030:003 Fjósatunga fjós ekki sést til fornleifar 

ÁR-030:005 Lambahúshóll lambhús hleðslur útflattar 

ÁR-038:017 Kúla rétt ekki sést til fornleifar 

ÁR-038:018  rétt ekki sést til fornleifar 

Tafla 6. Skráð útihús með þekkt hlutverk. 

Lítið er vitað um staðsetningu fjósa á skráningarsvæðinu en líklegt er að þau hafi víða 

verið sambyggð bæ eins og vísbendingar eru um frá öðrum stöðum á landinu. Þar voru fjós víða 

inni í bæ eða fast við hann og hlöður áfastar eða í námunda við fjósin. Einungis voru heimildir 

um fjögur fjós sumurin 2013-2015, í landi Kolsholtshellis, Súluholts og Flögu en hvergi sást til 

fornleifa á yfirborði. Þrjú hesthús voru skráð á jafnmörgum jörðum en einungis eitt þeirra er 

varðveitt, hesthús 023:017 á Kolsholtshelli. Aðrar minjar eru færri og sem fyrr horfnar. 

Menn hafa hlaðið túngarða um tún sín frá örófi alda. Mikill kippur kom í 

túngarðahleðslu á 19. öld og var hún hluti af túnabótum sem áttu sér stað á þessum tíma. 

Hartnær engin gömul tún lögbýlanna eru eftir ósnortin á skráningarsvæðinu nema ef vera skyldi 

í Saurbæ og Efri-Gróf. Samtals voru skráðir 18 túngarðar á 15 lögbýlum. Af þeim voru fimm 

horfnir af yfirborði. Þeir voru á Skúfslæk, Syðri-Gróf, Vatnsenda, Vatnsholti og Kolsholtshelli. 

Það er í öllum tilvikum vegna túnasléttunar og húsbygginga. 

 

Samtala Ástand 

ÁR-014:012 hleðslur signar 

ÁR-015:022 ekki sést til fornleifar 

ÁR-016:011 ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:018 hleðslur standa grónar 

ÁR-018:013 hleðslur standa grónar 

ÁR-019:017 ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:029 ekki sést til fornleifar 

ÁR-021:004 hleðslur signar 

ÁR-022:007 hleðslur signar 

ÁR-023:009 ekki sést til fornleifar 

ÁR-024:014 hleðslur standa grónar 

ÁR-025:002 hleðslur útflattar 

ÁR-025:014 hleðslur signar 

ÁR-028:017 hleðslur signar 
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ÁR-028:056 hleðslur signar 

ÁR-031:002 hleðslur útflattar 

ÁR-031:008 hleðslur signar 

ÁR-038:020 hleðslur signar 

Tafla 7. Túngarðar og ástand þeirra. 

Einungis tveir túngarðar eru varðveittir að stórum hluta. Túngarður 014:012 afmarkar 

allar hliðar heimatúnsins í Saurbæ utan einnar og er hann hlaðinn úr torfi og grjóti. Á Efri-Gróf 

sést túngarður 017:018 ennþá og túnið var stækkað eftir að bæjarteikning danskra 

landmælingamanna var gerð árið 1906. Hann er einnig hlaðinn úr tofi og grjóti. Hinir 

túngarðarnir 11 eru allir varðveittir að hluta, allt frá því að vera reisulegir veggir yfir í að vera 

grónir hryggir í sléttum túnum.  

Samtals voru skráðir 26 kálgarðar á 20 lögbýlum. Leifar fimm kálgarða sjást enn og í 

nokkrum tilvikum eru þeir enn nýttir sem hluti af bakgörðum núverandi íbúðarhúsa. Flestir 

kálgarðanna voru einföld og torfhlaðin, ferhyrnd gerði, gjarnan á eða í námunda við 

bæjarhólana. Öll ummerki þeirra voru horfin á 21 stöðum. Á fimm bæjum voru tveir eða fleiri 

kálgarðar þekktir og í sumum tilvikum voru þeir sambyggðir bæjarhúsunum. Í flestum tilfellum 

er ekki vitað nákvæmlega hvað var ræktað í kálgörðunum en líklega voru það oftast nær 

kartöflur. 

 

Samtala Ástand 

ÁR-014:008 hleðslur standa grónar 

ÁR-015:014 ekki sést til fornleifar 

ÁR-015:017 ekki sést til fornleifar 

ÁR-016:012 ekki sést til fornleifar 

ÁR-016:014 ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:013 ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:014 ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:029 sést til 

ÁR-018:032 sést til 

ÁR-018:040 hleðslur signar 

ÁR-019:014 ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:020 ekki sést til fornleifar 

ÁR-021:023 ekki sést til fornleifar 

ÁR-022:002 ekki sést til fornleifar 

ÁR-023:007 ekki sést til fornleifar 

ÁR-024:017 ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:011 ekki sést til fornleifar 

ÁR-026:004 ekki sést til fornleifar 

ÁR-027:004 ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:023 ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:081 hleðslur standa grónar 

ÁR-029:012 ekki sést til fornleifar 

ÁR-030:006 ekki sést til fornleifar 

ÁR-031:003 ekki sést til fornleifar 

ÁR-033:003 ekki sést til fornleifar 

ÁR-038:014 hleðslur standa grónar 

Tafla 8. Kálgarðar. 

Annar minjaflokkur innan gömlu heimatúnanna eru brunnar. Samtals voru skráðir 17 

brunnar á 12 jörðum og er það hátt hlutfall. Ástæða þessa fjölda er óþekkt en mögulega var 

aðgangur að góðu lækjarvatni slæmur eða jarðvegurinn hentugur til brunngerðar. Algengast var 
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að öll ummerki um brunnanna væru horfin, búið að loka og fyllt upp í þá. Nokkrir brunnar og 

lindir voru utan heimatúnanna en höfð hér með, hlutverkið er það sama.  

 

Samtala Sérheiti Ástand 

ÁR-014:011  sést til 

ÁR-018:034 Brunnmýri ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:036 Katrínarlind sést til 

ÁR-018:049  sést til 

ÁR-019:005 Lindin ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:008 Lindin ekki sést til fornleifar 

ÁR-023:018  sést til 

ÁR-024:029  ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:004 Brunntún ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:068 Lækningalind sést til 

ÁR-026:002  ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:021 Lindin hleðslur standa 

ÁR-028:030  ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:048 Langholtsdý ekki sést til fornleifar 

ÁR-029:003 Brunntún ekki sést til fornleifar 

ÁR-029:004 Syðrikofabrunnur ekki sést til fornleifar 

ÁR-033:002 Dý ekki sést til fornleifar 

Tafla 9. Skráðir brunnar og lindir. 

 

Mannvirki í úthögum 
 

Alls voru skráð 99 mannvirki í úthögum á skráningarsvæðinu. Flest þeirra tengjast sauðfjárrækt 

og voru beitarhús, stekkir, sel, réttir, vörslugarðar eða fjárborgir. Beitarhús eru fjárhús í 

úthögum fjarri bæ, sem nýtt voru til útbeitar á vetrum. Sel eru bústaðir í úthögum eða inn til 

fjalla sem voru notaðir um sumar til að nýta beit og jafnvel slægjur. Ekki virðist hafa verið haft 

í seli í Villingaholtshreppi, hvorki örnefni né ritheimildir geta þess. Seljafæðin skýrist að hluta 

af smæð jarðanna. Einnig má nefna að jarðirnar liggja ekki að fjalllendi og líklegt er að landrými 

og landkostir hafi einfaldlega ekki verið með þeim hætti að hentugt væri að hafa í seli. Þetta er 

afar áhugaverð staðreynd og fjöldi beitarhúsa á svæðinu gæti m.a. bent til þess að áherslur í 

landbúnaði hafi verið á sauði. Mikill fjöldi beitarhúsa var skráður sumurin 2013-2015, eða 41 

hús. Slík hús voru skráð á 13 af þeim 21 jörðum sem voru á skráningarsvæðinu. Beitarhúsin 

voru fjölbreytileg að gerð. Algengast var að beitarhúsin væru stakar, stórar tóftir en á nokkrum 

stöðum voru skráðar tvær eða fleiri tóftir saman. Flest beitarhúsanna virðast fremur unglegar 

tóftir, líklega ekki eldri en frá 18. öld og flest frá 19. öld eða frá upphafi 20. aldar enda beitarhús 

óalgeng fyrir þann tíma er marka má orð Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska 
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fornleifafélags frá 1905. Þar segir: „En nú er það sjaldgæft hér á Suðurlandi, að sjá merki til 

fornra beitarhúsa; þau tíðkuðust hér víst lítið meðan sauðfé var kallað „útigangspeningur““. 

Undantekningar voru á þessu og vísbendingar um forn beitarhús á nokkrum jörðum. Minjastaðir 

019:013 og 024:032 og eru einna bestu dæmin. Þar eru þyrpingar af litlum tóftum sem öll eru 

svipuð að gerð og lögun. Flestar tóftanna eru einföldar en nokkrar þeirra eru með tvö hólf. Leiða 

má líkur að því að þarna séu beitarhús og heykuml. Mögulegt er að eldri mannvistarleifar geti 

í einhverjum tilfellum leynst undir sverði yngri beitarhúsa. 

 

Samtala Ástand 

ÁR-014:003 ekki sést til fornleifar 

ÁR-015:007 hleðslur signar 

ÁR-015:024 ekki sést til fornleifar 

ÁR-016:006 ekki sést til fornleifar 

ÁR-016:020 ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:004 sést til 

ÁR-017:005 hleðslur signar 

ÁR-018:024 hleðslur signar 

ÁR-018:050 hleðslur signar 

ÁR-019:008 hleðslur signar 

ÁR-019:013 hleðslur signar 

ÁR-019:023 hleðslur útflattar 

ÁR-020:009 hleðslur standa grónar 

ÁR-020:011 hleðslur signar 

ÁR-020:015 hleðslur signar 

ÁR-021:026 hleðslur signar 

ÁR-022:006 hleðslur standa grónar 

ÁR-022:008 hleðslur útflattar 

ÁR-024:013 hleðslur signar 

ÁR-024:031 ekki sést til fornleifar 

ÁR-024:032 ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:003 ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:029 hleðslur standa 

ÁR-025:047 hleðslur signar 

ÁR-025:063 hleðslur standa grónar 

ÁR-025:064 hleðslur signar 

ÁR-025:077 hleðslur signar 

ÁR-028:029 hleðslur standa grónar 

ÁR-028:035 sést til 

ÁR-028:040 hleðslur útflattar 

ÁR-028:041 hleðslur signar 

ÁR-028:042 hleðslur signar 

ÁR-028:047 hleðslur útflattar 

ÁR-028:066 hleðslur signar 

ÁR-028:077 hleðslur standa grónar 

ÁR-038:004 hleðslur standa grónar 

ÁR-038:005 hleðslur standa grónar 

ÁR-038:016 hleðslur signar 

ÁR-038:021 hleðslur signar 

ÁR-038:024 hleðslur signar 

ÁR-038:034 hleðslur útflattar 

Tafla 10. Ástand beitarhúsa.

 

Flest beitarhúsanna, alls átta talsins, voru skráð í Hróarsholti, sex hús í Súluholti og í Kampholti 

en færri á öðrum jörðum. Ástand húsanna var yfirleitt mjög gott og aðeins voru sjö þeirra horfin 

af yfirborði. Nokkur húsanna voru í notkun langt fram á 20. öld. Góð dæmi um það eru fjárhús 

025:016 í Súluholti og fjárhús 028:077 í Hróarsholti. Flest beitarhúsanna voru í úthögum, oft 

nærri landamerkjum. Tóftirnar skiptast gjarnan í tvö eða þrjú hólf, oftast fjárhús með garða og 

hlöðu að baki.    
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 Á svæðinu voru skráð 13 fjárskýli og sáust leifar átta þeirra. Af örnefnum í nágrenni 

fjárskýlanna að dæma virðast flest þeirra hafa verið fjárborgir. Flestar tóftirnar eru útflattar og 

signar svo erfitt er að greina nákvæmt lag þeirra en oftar en ekki eru þar hringlaga hólar. 

 

Samtala Sérheiti Ástand 

ÁR-014:006 Þórarinsborg ekki sést til fornleifar 

ÁR-016:019  ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:021 Grænaborg ekki sést til fornleifar 

ÁR-021:018 Lambabyrgi Óþekkt 

ÁR-021:019 Stórabyrgi Óþekkt 

ÁR-021:020 Litlabyrgi hleðslur signar 

ÁR-023:011 Borgarrimar hleðslur signar 

ÁR-024:004 Borgartóftir hleðslur signar 

ÁR-025:050 Grænaborg hleðslur signar 

ÁR-028:033 Borgarhóll hleðslur signar 

ÁR-028:037 Borgarhólar hleðslur signar 

ÁR-028:044 Króksborg hleðslur útflattar 

ÁR-028:079 Króksborgarholt hleðslur signar 

Tafla 11. Fjárskýli á skráningarsvæðinu. 

 Stekkir voru oft einföld gerði með litlu hólfi (lambakró) á einni hlið/við annan enda þar 

sem fært var frá. Sumstaðar hafa myndast litlir túnblettir í kringum stekki sem voru slegnir. 

Samanlagt voru skráðir 18 stekkir sumurin 2013-2015. Af þeim voru ummerki fjögurra alveg 

horfin. Tóftir þeirra 14 stekkja sem enn sést til eru flestar signar og ógreinilegar. Allar tóftirnar 

eru aflangar og skiptast í 1-3 hólf. Einnig var á nokkrum stöðum búið að byggja fjárhús eða 

beitarhús í rústum stekkjanna og þeir horfnir af þeim sökum. Góð dæmi eru Stekkatúnshús 

015:003 í landi Skúfslækjar og Kambsstekkatún 028:070. Flestir stekkjanna voru í 500-800 m 

fjarlægð frá bæ 001.  

 

Samtala Sérheiti Ástand 

ÁR-015:003 Stekkatúnshús hleðslur signar 

ÁR-016:005 Stekkatún hleðslur signar 

ÁR-016:010 Stekkjardælar ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:009  ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:028  ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:038 Gamlistekkur hleðslur útflattar 

ÁR-021:032 Gamla-Stekkjartún hleðslur signar 

ÁR-022:005  hleðslur standa grónar 

ÁR-023:005 Stekkjarflóð hleðslur signar 

ÁR-024:012 Önundarholts-Stekkjartún hleðslur signar 

ÁR-025:046  hleðslur standa grónar 
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ÁR-025:051 Grænuborgarstekkatún hleðslur standa grónar 

ÁR-025:067 Árnastekkur hleðslur signar 

ÁR-025:081 Hjáleigustekkatún hleðslur útflattar 

ÁR-028:022  hleðslur signar 

ÁR-028:045 Guðnastekkur hleðslur útflattar 

ÁR-028:070 Kambsstekkatún Hleðslur signar 

ÁR-028:091 Miðhúsastekkur ekki sést til fornleifar 

Tafla 12. Stekkir á skráningarsvæðinu. 

Kvíar voru yfirleitt mun nær bæ en stekkir og oft beinlínis í túnjaðri. Ekki hafa það alltaf 

verið hlaðnar kvíar, heldur var stundum aðeins um ákveðinn stað að ræða þar sem ær og kýr 

voru mjaltaðar og sumstaðar voru færikvíar notaðar, sérstaklega þegar komið var fram á 20. 

öld. Hugtakið „stöðull“ var notað um kvíar sem ær voru mjólkaðar í en oftast var það þó notað 

um stað eða réttir þar sem kýr voru mjólkaðar á sumrum. Aðeins voru þekktar átta kvíar á 

skráningasvæðinu. Ætla má að mun fleiri kvíar hafi verið á svæðinu öllu en þær eru dæmi um 

minjaflokk sem víða hefur orðið mjög illa úti í túnasléttunum og –stækkun á 20. öld enda oft 

byggðar í túnjaðri gömlu túnanna og því oft vikið um leið og tún voru stækkuð. Af kvíunum 

átta hafa einungis ummerki um einar kvíar varðveist. Á Syðri-Gróf er garðlag 016:022 og eru 

það líklega leifar vallargarðs sem afmarkaði kvíarnar.  

 

Samtala Sérheiti Ástand 

ÁR-030:008 Stöðull ekki sést til fornleifar 

ÁR-016:022  hleðslur signar 

ÁR-019:004 Stöðull ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:013 Stöðull ekki sést til fornleifar 

ÁR-015:004  ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:076 Kvíahólar ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:064  ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:018  ekki sést til fornleifar 

Tafla 13. Kvíar og ástand þeirra. 

Aðhöld til að hemja skepnur, önnur en fjárskýli, kvíar og stekkir eru einfaldlega flokkuð 

sem réttir í fornleifaskráningu. Réttir eru aðallega notaðar til að geyma skepnur tímabundið (t.d. 

í rekstri), draga sundur og/eða til að fást við þær t.d rýja, mjalta eða gelda. Meirihluti réttartófta 

eru litlar og innan við 250 m frá bæ. Þessar réttir mætti nefna heimilisréttir frá bæjunum. 

Nátthagar gegna svipuðu hlutverki og réttir, þeir eru afgirt hólf þar sem skepnur sem þurfti að 

mjólka voru hafðar um nætur. Flestir nátthagar eru skammt utan túns og jafnvel sambyggðir 

túngarði. Nátthagar urðu algengir síðla á 19. öld og tengjast breytingum í túnarækt, þ.e. það tað 

sem safnaðist í högunum var nýtt til að rækta upp ný tún á umræddum stöðum. 
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Samtala Hlutverk  Ástand 

ÁR-020:007 nátthagi  ekki sést til fornleifar 

ÁR-021:027 nátthagi  ekki sést til fornleifar 

ÁR-024:007 nátthagi  ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:019 nátthagi  ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:008 rétt  hleðslur signar 

ÁR-028:032 rétt  ekki sést til fornleifar 

ÁR-030:004 nátthagi  ekki sést til fornleifar 

Tafla 14. Skráðar réttir og nátthagar. 

Á skráningarsvæðinu var skráð ein stór rétt 028:008, fimm nátthagar og ein minni rétt 028:032 

á sex lögbýlum. Það verður að teljast afar lágt hlutfall. Þó ber að hafa í huga að fleiri en eitt 

lögbýli notuðu réttir oft saman. Allir minjastaðirnir eru horfnir af yfirborði fyrir utan rétt 

028:008 sem er grjóthlaðinn, inni á milli kletta við heimatún Hróarsholtshverfis. Því miður 

liggur hún undir skemmdum vegna skógræktar.  

Ekki voru skráð mörg heystæði en fastlega má gera ráð fyrir að fleiri heystæði hafi verið 

á svæðinu vegna þess hversu mikið af votum og grasgefnum mýrum er þar að finna. Hafi sú 

verið raunin er vitneskja um þau nú horfin nema á átta stöðum á fjórum jörðum. Flest þeirra eru 

í landi Hróarsholts, alls fjögur talsins, en þau tilheyrðu hjáleigunum. Heystæðin eru í flestum 

tilvikum grænar þústir eða lágar hleðslur uppi á lágum hól eða rima, í mýrlendi.   

 

Samtala Tegund 

ÁR-017:003 örnefni 

ÁR-024:036 tóft 

ÁR-028:086 tóft 

ÁR-028:087 tóft 

ÁR-028:088 tóft 

ÁR-028:089 þúst 

ÁR-038:025 þúst 

ÁR-038:032 þúst 

Tafla 15. Skráð heystæði. 

Ein tegund af minjum sem tengist búskap eru manngerðir hellar. Alls voru skráðir átta 

slíkir á skráningarsvæðinu. Það verður að teljast mikill fjöldi. Í Kolsholti eru þrír manngerðir 

hellar, 021:028-030. Einn þeirra ennþá uppistandandi en ummerki hinna eru ennþá sjáanleg. 

Kolsholtshellir 023:016 er á samnefndri jörð og er ennþá uppistandandi. Ástand hans er ekki 

gott, hann fullur af rusli og er ekki nýttir. Tveir öskuhaugar eru við hellinn og sagnir um að 

fleiri hellar séu á svæðinu. Í Kampholti eru fjórir manngerðir hellar. Hellir 038:006 er týndur 

og hellir 027 hruninn. Hellir 016 er ennþá undir þaki en ástand hans er ekki gott. Hellirinn líkist 
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helst gjá í gegnum stóran, stakstæðan klett. Hellir 015 skiptist í tvo hella með samtals 3 hólf. 

Eitt hólfið er hrunið en hin full af skán og jarðvegi.  

  

Landamerki 
 

Landamerki voru oft látin ráðast af náttúrulegum kennileitum en þar sem þurfti voru hlaðin 

garðlög og vörður. Á skráningarsvæðinu árin 2013-2015 voru skráðir 20 minjastaðir sem höfðu 

það hlutverk að afmarka landareignir. Þetta voru 14 vörður og sex garðlög. Allar þessar minjar 

eru horfnar fyrir utan garðlög 014:018, 017:010 og 019:003, þau eru varðveitt að hluta. 

Vörðurnar eru allar horfnar fyrir utan vörður 025:062, 028:065 og 059.  

Samtala Tegund Ástand 

ÁR-014:005 varða ekki sést til fornleifar 

ÁR-014:018 garðlag sést til 

ÁR-014:019 heimild  

ÁR-015:012 heimild ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:010 garðlag sést til 

ÁR-017:011 garðlag hleðslur signar 

ÁR-018:022 heimild ekki sést til fornleifar 

ÁR-019:003 garðlag hleðslur signar 

ÁR-021:008 heimild ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:043 heimild ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:062 varða hleðslur standa 

ÁR-025:069 garðlag hleðslur signar 

ÁR-028:058 varða ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:059 varða hleðslur standa grónar 

ÁR-028:060 heimild ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:061 heimild ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:062 heimild ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:065 garðlag hleðslur signar 

ÁR-038:008 varða ekki sést til fornleifar 

ÁR-038:009 heimild ekki sést til fornleifar 

Tafla 16. Landamerki. 

Á síðustu áratugum hafa víða verið vélgrafnir skurðir á landamerkjum eða girðingar strengdar 

um slétt tún og því ljóst að þessi minjaflokkur hefur orðið afar illa úti í jarðbótum.  

Þau garðlög sem skráð voru, utan landamerkja- og túngarða, afmörkuðu oftast minni tún 

býla, beitarhúsa og stekkja eða voru vörslugarðar. Garðlögin eru 11 talsins og sjást leifar þeirra 

alla að hluta. 
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Samtala Ástand 

ÁR-014:021 hleðslur signar 

ÁR-015:021 hleðslur signar 

ÁR-019:021 hleðslur signar 

ÁR-024:033 hleðslur signar 

ÁR-025:070 hleðslur útflattar 

ÁR-025:071 hleðslur signar 

ÁR-028:049 hleðslur standa grónar 

ÁR-028:078 hleðslur signar 

ÁR-031:008 hleðslur signar 

ÁR-038:030 hleðslur signar 

ÁR-038:035 hleðslur signar 

Tafla 17. Garðlög og ástand þeirra. 

 

Mógrafir, torfrista og grjótnámur 
 

Líkt og á fyrri árum skráningarinnar Flóahreppi voru mógrafir og torfristusvæði einn stærsti 

minjaflokkurinn. Samtals var skráður 50 minjastaður sem fellur undir þennan flokk: 35 þar sem 

mór var stunginn, 10 torfristur, tvær grjótnámur og eitt hellutak, á alls 11 lögbýlum. Þetta 

hlutfall er hátt og hærra en víðast hvar annars staðar af landinu þar sem skráning hefur verið 

gerð og slíkum upplýsingum verið safnað.  

Mór var notaður til eldneytis hér á landi allt frá fyrstu öldum. Það er talað m.a. talað um 

mótekju í Landnámu, Njálu, Jarðabókum og máldögum kirkna.21 Greinilegt er að mótekja á 

skráningarsvæðinu var með besta móti enda Flóinn víðfrægt mýrarsvæði. Þessi mikli fjöldi 

mógrafa vekur upp margar spurningar og verðug rannsóknarefni gætu verið fólgin í ítarlegri 

rannsóknum á mótekju og –nýtingu í Flóanum. Áhugavert væri að skoða nánar heimildir um 

mótekju svæðisins, hvenær hennar er fyrst getið, hvort að heimildir finnist um aðra 

eldneytisgjafa, hvort að mórinn hafi verið seldur o.s.frv. 

 

Samtala Hlutverk Ástand 

ÁR-020:028 mógrafir ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:014 mógrafir ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:012 mógrafir ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:016 mógrafir ekki sést til fornleifar 

ÁR-024:009 mógrafir ekki sést til fornleifar 

ÁR-024:010 mógrafir ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:034 mógrafir hleðslur signar 

ÁR-025:041 mógrafir sést til 

                                                             
21 JÁM II, 173 -175; Óskar B. Bjarnason, 1970, bls. 231-232. 

ÁR-025:042 mógrafir sést til 

ÁR-025:044 mógrafir sést til 

ÁR-025:045 mógrafir sést til 

ÁR-025:056 mógrafir sést til 

ÁR-025:057 mógrafir sést til 

ÁR-025:061 mógrafir sést til 

ÁR-025:080 mógrafir sést til 

ÁR-025:083 mógrafir sést til 

ÁR-028:038 mógrafir sést til 
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ÁR-038:010 mógrafir sést til 

ÁR-038:031 mógrafir sést til 

ÁR-018:026 mógrafir sést til 

ÁR-019:007 mógrafir sést til 

ÁR-019:009 mógrafir sést til 

ÁR-022:009 mógrafir sést til 

ÁR-023:002 mógrafir sést til 

ÁR-023:004 mógrafir sést til 

ÁR-023:020 mógrafir sést til 

ÁR-025:074 mógrafir sést til 

ÁR-028:031 mógrafir sést til 

ÁR-028:071 mógrafir sést til 

ÁR-028:073 mógrafir sést til 

ÁR-028:074 mógrafir sést til 

ÁR-028:085 mógrafir sést til 

ÁR-021:021 mógrafir sést til 

ÁR-022:004 mógrafir sést til 

ÁR-018:030 mógrafir ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:053 mógrafir ekki sést til fornleifar 

ÁR-021:007 mógrafir ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:020 NÁMA ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:073 NÁMA ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:027 NÁMA sést til 

ÁR-025:055 rista ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:065 rista ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:020 rista ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:082 rista ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:072 rista ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:052 rista ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:018 rista  

ÁR-038:037 rista  

ÁR-020:004 rista sést til 

ÁR-023:006 rista sést til 

Tafla 18. Efnistökustaðir á ástand þeirra. 

Búið er að fylla upp í og slétta yfir flest þessara svæða (enda stafar búpeningi hætta af 

mógröfum og opnum námum) en víða má þó enn greina ummerki mógrafa og eru aðeins níu af 

mógrafasvæðunum alveg horfin af yfirborði. Flestar þessar minjar er að finna í landi Súluholts, 

þar eru alls 17 efnistökustaðir. Það verður að teljast einsdæmi í Flóanum hingað til og eflaust 

þótt víðar væri leitað. Næsti fjöldi er í landi Hróarsholts, þar eru átta efnistökustaðir. 

  

Samgönguminjar 
 

Flóahreppur hefur lengi verið í alfararleið og því kom ekki á óvart að fjölmargar 

samgönguminjar leyndust á svæðinu sem skráð var. Samtals voru skráðir 102 minjastaðir 

tengdir samgöngum, m.a. götur, vegir, vörður, náttstaðir og brýr. Samtals voru skráðar 15 

heimreiðar sem merktar höfðu verið inn á bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906 

á 12 lögbýlum. Heimreiðarnar voru í flestum tilvikum horfnar vegna sléttunar, vegagerðar eða 

annars rasks en á tveimur stöðum var hluti þeirra varðveittur. 

 

Samtala Ástand 

ÁR-014:007 ekki sést til fornleifar 

ÁR-015:018 ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:017 sést til 

ÁR-018:039 ekki sést til fornleifar 
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ÁR-018:051 ekki sést til fornleifar 

ÁR-019:018 ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:021 ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:026 ekki sést til fornleifar 

ÁR-021:024 hleðslur signar 

ÁR-024:019 ekki sést til fornleifar 

ÁR-024:020 ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:012 ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:082 ekki sést til fornleifar 

ÁR-029:009 ekki sést til fornleifar 

ÁR-038:022 ekki sést til fornleifar 

Tafla 19. Traðir 

Á Efri-Gróf sést lítill hluti af tröðum 017:017 ennþá og í Kolsholti mótar fyrir tröðum 021:024 

sem lág í grænu túni. 

 Skráðar voru 64 leiðir og sáust ummerki helminginn, alls 35 þeirra. Hægt er að flokka 

leiðirnar í þrennt: Í fyrsta lagi þjóðleiðir, í öðru lagi leiðir innan hreppa og að lokum leiðir innan 

lögbýlanna sjálfra. 

 

Samtala Ástand 

ÁR-014:004 óþekkt 

ÁR-014:015 hleðslur standa grónar 

ÁR-015:006 ekki sést til fornleifar 

ÁR-015:019 ekki sést til fornleifar 

ÁR-015:020 ekki sést til fornleifar 

ÁR-015:023 sést til 

ÁR-016:024 ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:007 ekki sést til fornleifar 

ÁR-017:021 sést til 

ÁR-017:022 hleðslur standa 

ÁR-017:023 ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:006 ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:007 sést til 

ÁR-018:008 ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:012 hleðslur signar 

ÁR-018:052 ekki sést til fornleifar 

ÁR-019:022 sést til 

ÁR-020:005 sést til 

ÁR-020:012 ekki sést til fornleifar 

ÁR-021:006 sést til 

ÁR-024:018 sést til 

ÁR-024:026 sést til 

ÁR-025:017 ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:030 ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:048 ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:049 ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:058 sést til 

ÁR-025:072 sést til 

ÁR-028:016 ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:026 ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:034 ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:046 ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:063 ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:067 sést til 

ÁR-028:068 ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:069 sést til 

ÁR-028:090 sést til 

ÁR-028:092 sést til 

ÁR-028:093 sést til 

ÁR-038:003 sést til 

ÁR-038:033 sést til 

ÁR-611:001 sést til 

ÁR-611:002 sést til 

ÁR-611:003 Sést til 

ÁR-611:004 sést til 

ÁR-611:005 sést til 

ÁR-611:006 sést til 
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ÁR-611:007 sést til 

ÁR-611:008 sést til 

ÁR-611:009 ekki sést til fornleifar 

ÁR-611:011 ekki sést til fornleifar 

ÁR-611:012 sést til 

ÁR-611:013 ekki sést til fornleifar 

ÁR-611:014 sést til 

ÁR-611:019 sést til 

ÁR-611:021 sést til 

ÁR-611:022 ekki sést til fornleifar 

ÁR-611:023 ekki sést til fornleifar 

ÁR-611:024 sést til 

ÁR-611:025 ekki sést til fornleifar 

ÁR-611:026 sést til 

ÁR-611:027 ekki sést til fornleifar 

ÁR-611:028 sést til 

ÁR-611:029 ekki sést til fornleifar 

Tafla 20. Leiðir innan skráningarsvæðisins.

 

Leiðir innan jarðanna liggja frá bæjum og út á engjar, milli húsa eða eru óljósar götur sem ekki 

var hægt að rekja langt og ekki er vitað með vissu hvert lágu. Það liggur í augum uppi að þessi 

fjöldi leiða innan jarða gefur ekki raunsanna mynd af samgöngum innan lögbýlanna – enda hafa 

í öllum tilfellum verið þar ótal leiðir á milli bæja og helstu staða innan landamerkja. Hið sama 

má segja um leiðir á milli bæja. Þær lágu meðal annars til kirkna innan svæðis, á milli bæja eða 

að ferjustöðum. Einnig eru dæmi um að leiðirnar hafi sameinast þjóðleiðum. En í 

Villingaholtshreppi eru magar þjóðleiðir og lega þeirra er víðast hvar þekkt. Ekki var talin 

ástæða til að flokka leiðirnar nánar niður, þar þarfnast mun ítarlegri rannsókna og 

vettvangsvinnu.  

 Alls voru skráð sex vöð. Þrjú þeirra eru yfir Hróarsholtslæk og tvö yfir Skúfslæk. Þau 

eru öll horfin af yfirborði en tengjast ekki þekktum leiðum. Báðir lækirnir hafa tekið miklum 

breytingum, Skúfslækur er kominn í vélgrafinn skurð og Hróarsholtslækur var grafinn fram í 

tengslum við Flóaáveituna.  

 

Samtala Sérheiti 

ÁR-015:009 Saurbæjarvað 

ÁR-015:011 Grófarvað 

ÁR-021:022 Flóðvað 

ÁR-028:053 Berghólsvað 

ÁR-028:055 Kisuvað 

ÁR-028:057 Bárarvað 

Tafla 21. Skráð vöð. 

Brýr voru skráðar á 15 stöðum á svæðinu, flestar ef ekki allar hlaðnar torfbrýr. Flestir 

staðirnir eru skráðir í landi Súluholts, alls sjö talsins. Þar munar mestu um engjabrýr hvers bæjar 

og hjáleigna sem þar voru.  
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Samtala Sérheiti Ástand 

ÁR-014:020 Kolsgarður hleðslur signar 

ÁR-016:007 Brúarheiði  

ÁR-017:008 Steinbogi hleðslur útflattar 

ÁR-020:006 Brjúðhjónastíflur ekki sést til fornleifar 

ÁR-025:023 Nónþúfubrú hleðslur standa grónar 

ÁR-025:024 Engjabrú austurbæjar hleðslur signar 

ÁR-025:025 Engjabrú Súluholtshjáleigu hleðslur signar 

ÁR-025:026  hleðslur signar 

ÁR-025:027  sést til 

ÁR-025:032 Lútandabrú hleðslur signar 

ÁR-025:033 Múlabrú sést til 

ÁR-028:025 Engjabrúin ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:050 Brúarstæði ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:051 Maurholtsbrú hleðslur standa grónar 

ÁR-038:026  hleðslur standa grónar 

Tafla 22. Brýr á skráningarsvæðinu. 

 

Aðrar minjar sem tengjast samgöngum eru vörður 024:035 og 025:060, vöð 

028:Ferðamannahólar 028:036 og 094, tjaldstæði 016:004, 011, 025:036 og 025.  

 

Aðrar minjar 
 

Fjölmargir aðrir minjastaðir voru skráðir en ekki verður fjallað um sérstaklega um hlutverk 

þeirra. Þetta eru m.a. áveitur, eyktarmörk, þvottastaðir, þingstaður, sundlaug og þjóðsögur. 

Staðirnir sjást í töflu 023 hér neðar.  

 

Samtala Sérheiti Tegund Hlutverk Ástand 

ÁR-024:030 Lögréttutún heimild þingstaður ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:039  heimild þingstaður  

ÁR-024:005 Önundarholtslaug heimild sundlaug sést til 

ÁR-015:005 Rjómaklettur hleðsla óþekkt hleðslur signar 

ÁR-028:027 Hestaþingsflöt heimild leikvöllur sést til 

ÁR-028:024 Gálgi náttúrumin aftökustaður sést til 

ÁR-025:078 Nónþúfa varða eyktamark sést til 

ÁR-014:013 Digra-Sigga varða eyktamark hleðslur signar 

ÁR-024:006 Þvottalaug heimild þvottalaug ekki sést til fornleifar 

ÁR-021:025  laug þvottalaug sést til 

ÁR-016:021  frásögn þvottastaður ekki sést til fornleifar 
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ÁR-018:017  heimild þvottastaður ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:014  heimild þvottastaður  

ÁR-028:013 Lækjarstokkur garðlag áveita hleðslur signar 

ÁR-014:020 Kolsgarður garðlag áveita hleðslur signar 

ÁR-018:031  garðlag áveita sést til 

ÁR-018:047  garðlag áveita sést til 

ÁR-018:048  garðlag áveita sést til 

ÁR-020:002 Hólf garðlag áveita sést til 

ÁR-038:023  garðlag áveita hleðslur standa grónar 

ÁR-022:003  garðlag áveita sést til 

ÁR-028:015  heimild áveita ekki sést til fornleifar 

ÁR-019:006 Stykki heimild áveita ekki sést til fornleifar 

ÁR-020:003 Flóðgátt heimild áveita ekki sést til fornleifar 

ÁR-028:010 Gamlastífla heimild áveita ekki sést til fornleifar 

ÁR-018:016  renna áveita sést til 

ÁR-611:015 Flóaáveitan renna áveita sést til 

ÁR-021:003 Tólfhundraðatjörn þjóðsaga   

ÁR-024:034  þjóðsaga   

ÁR-015:013 Strokkhóll huldufólksbústaður sést til 

ÁR-025:075 Klettabrekka huldufólksbústaður sést til 

ÁR-038:002 Langhamrar huldufólksbústaður sést til 

ÁR-024:027 Orrustudalur sögustaður  sést til 

ÁR-025:084 Kíll álagablettur  

ÁR-016:009 Þrísteinar álagablettur sést til 

ÁR-020:019 Bæjarholt álagablettur sést til 

ÁR-029:013 Ullarhóll álagablettur sést til 

ÁR-020:010 Heilagihóll náttúrumin  sést til 

ÁR-023:019  heimild  sést til 

ÁR-018:020 Hamarsholtið huldufólksbústaður sést til 

ÁR-021:005  þjóðsaga  sést til 

ÁR-018:035 Draugahella þjóðsaga  ekki sést til fornleifar 

Tafla 23. Sérstakir staðir innan skráningarsvæðisins. 
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5. Verndun og kynning minja á skráningarsvæðinu 
 

Um dreifingu minjastaða gildir sú meginregla að flestar fornleifar eru í heimatúnum, í og við 

bæi. Því fækkar fornleifum eftir því sem fjær dregur frá bæ. Á bæjum sem búið hefur verið á 

alla 20. öld hafa undantekningalítið átt sér stað gagngerar breytingar; ný íbúðarhús hafa verið 

byggð og útihús endurnýjuð eða byggð frá grunni. Sömuleiðis hafa tún verið sléttuð, skurðir 

grafnir, vegir heim að bæ lagfærðir o.s.frv. Það er því algengt að hartnær ekkert lifi eftir af þeim 

fornleifum voru sýnilegar heim við bæi í upphafi 20. aldar en varðveisla minjastaða batnar eftir 

því sem fjær dregur bæ. Af þessum sökum er algengt að um eða meira en helmingur fornminja 

á hverri jörð (að meðaltali) sé horfinn af yfirborði og sú var raunin á því svæði sem skráð var 

2013-2015. Brýnt er að gerðar verði ráðstafanir til að koma í veg fyrir frekari eyðileggingu 

fornleifa nærri byggð á svæðinu. 

Ástand fornleifa var metið á vettvangi og er mögulegu ástandi skipt í sex flokka: 

 

a) Ekki sést til fornleifar. Rústin er horfin, byggt hefur verið á henni eða henni rutt 

burt.  

b) Hleðslur signar. Hleðslur hrundar að því marki að lögun tófta er orðin ógreinileg 

og gjarnan hlaupnar í þúfur. Hleðsluhæð 20-80 cm en getur verið hærri þar sem 

rústir eru afmyndaðar af stórþýfi.  

c) Hleðslur standa grónar. Hleðslur byrjaðar að renna í sundur en standa enn að 

mestu leyti þannig að lögun og herbergjaskipun tófta er greinileg, gróið yfir grjót í 

veggjum og gólfi. Hleðsluhæð 80-150 cm.  

d) Hleðslur standa. Þök hrunin en hleðslur standa enn þannig að greina má einstök 

umför af torfi/grjóti. Hleðsluhæð 150 cm +  

e) Undir þaki. Húsið er enn undir þaki. Miðað er við að þakið sé allt uppistandandi. 

f) Sést til fornleifar. Þar sem ekki er um eiginlega tóft að ræða en leifarnar sjást 

hinsvegar, t.d. mógrafir, áletranir og lendingar. 

 

Ekki sést til um 40% skráðra fornleifa á svæðinu sem er svipað hlutfall og víða annars staðar 

á landinu. Skífurit 1 sýnir ástand þeirra minja sem skráðar voru í áföngum 5-6. 
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Þar sem ekki sást til fornleifa var metið hvaða ástæður lágu að baki því að minjarnar voru 

horfnar af yfirborði. Ekki reyndist alltaf unnt að segja til um það með vissu en flestar minjarnar 

virðast hafa horfið við túnasléttun eða um 35% af þeim stöðum þar sem minjaspjöll voru þekkt. 

Stöplarit 1 sýnir flokkun minjaspjalla á þeim minjastöðum þar sem ekki sást til fornleifa. 

 

 

 

Á vettvangi var lagt mat á þá hættu sem talin var steðja að hverjum minjastað. Hættustigin eru 

þrjú eins og greint var frá í kafla II, engin hætta, hætta og stórhætta. Skífurit 3 sýnir hættumat 
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á þeim fornleifum sem skráðar voru. Rúmlega helmingur minjastaðanna telst vera í hættu eða 

57% þeirra. Í stórhættu teljast 2% minjastaðanna. 

 

 

 

Samtals eru 12 minjastaðir í stórhættu, flestir vegna trjáræktar og vegagerðar.  

Sjö friðlýstir staðir eru innan skráningarsvæðisins, flestir þeirra manngerðir hellar. Hér 

er stutt lýsing á hverjum þeirra. Í Kolsholti ÁR-021 eru tveir manngerðir hellar friðlýstir. Það 

eru þrír manngerðir hellar á jörðinni en einungis hellir 021:028 og hellir 021:029 eru friðlýstir. 

Þeir voru friðlýstir árið 1927 af Matthíasi Þórðarsyni. Það er á reiki hvaða hellir er hvað og 

nöfnum þeirra slær saman í ritheimildum. Hellir 028 sést eingöngu að litlum hluta, norðan við 

fjárhústóft með sambyggðri hlöðu. Hellirinn er hruninn en það má ennþá sjá meitlaför, strompa 

og krossmark í þeim veggjum sem eftir eru. Hellir 029 er vel varðveittur og óraskaður. 

Forskálinn er hruninn en ennþá má sjá stromp, krossmark og meitlaför þar. Í Kolsholtshelli ÁR-

023 er Kolsholtshellir 023:016 í svokölluðum Hellishól. Hellirinn sést vel þegar ekið er að 

bænum en forskáli hans er hruninn. Hellirinn var notaður fram á seinnihluta 20. aldar og þar 

inni er mikið rusl. Strompurinn sést enn. Hellirinn var friðlýstur 1927 af Matthíasi Þórðarsyni. 

Fjórði staðurinn er í Önundarholti ÁR-024 og kallast Önundarleiði 024:003. Staðurinn var 

friðlýstur árið 1927 en er nú horfinn ásamt fleiri álíka mannvirkjum sem þar voru samkvæmt 

lýsingum Matthíasar. Nákvæm staðsetning Önundarleiðis er einnig á reiki og lýsingar 

misvísandi. Í Kampholti ÁR-038 eru tveir hellar friðlýstir. Hellir 038:006 er týndur en var 

líklega vestan við bæinn. Hellirinn var týndur þegar hann var friðlýstur sem verður að teljast 

sérstakt. Hellir 038:015 er norðan við heimatúnið. Þarna voru þrír hellar en einn þeirra er 

hruninn. Hinir eru fullir af jarðvegi og ástand þeirra er bágborið. Hellarnir voru einnig friðlýstir 
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árið 1927 af Matthíasi Þórðarsyni. Í Hróarsholti ÁR-028 er einn friðlýstur minjastaður. 

Hróarslækur 028:080 er uppblásið bæjarstæði, sunnan við Hróarsholtslæk, nánast beint sunnan 

við bæinn Læk ÁR-050. Þar sést ekki til minja en staðurinn var friðlýstur árið 1927 af Matthíasi 

Þórðarsyni.  

 Tvær fornleifarannsóknir hafa farið fram á skráningarsvæðinu, báðar í Kolsholtshelli, í 

öskuhaug 023:014 sem þar er. Fyrri rannsóknin fór fram árið 1975. Þá gróf Anton Holt ásamt 

fleirum í öskuhaug framan við hellinn og birtust niðurstöðurnar í bókinni Um manngerða hella 

á Suðurlandi. Seinni rannsóknin var einnig gerð í sama öskuhaug af Guðmundi Ólafssyni en 

niðurstöðurnar hafa ekki verið birtar né unnið úr rannsókninni. Það er ljóst að þessar rannsóknir, 

ásamt rannsóknum Bjarna F. Einarssonar á Þjótanda gefa mikilvægar upplýsingar um 

búsetuþróun og sögu Villingaholtshrepps.  

Kynning fornleifa fyrir almenningi er skammt á veg komin á Íslandi og liggja þar ónýttir 

miklir möguleikar. Íslendingar eru tengdari sögu lands síns en margar aðrar þjóðir og mjög  

margir hafa áhuga á sögu og fornleifafræði. Kynning á fornleifum og sögu getur aukið mjög á 

gildi útivistar og oft má flétta saman kynningu og fornleifafræðslu á gönguleiðum. Það þarf 

ekki að vera flókin né dýr framkvæmd, t.d. geta skilti með merkingum og upplýsingum um 

tóftir og aðra minjastaði skilað miklum fróðleik á einfaldan hátt. Fjölmargir áhugaverðir 

minjastaðir eru á því svæði sem skráð var 2010-2012 og er erfitt er að gera upp á milli þeirra 

þegar kemur að því að velja áhugaverða staði sem gætu hentað til kynningar og/eða rannsóknar. 

Það skal jafnframt ítrekað að allar minjar eru friðhelgar og þeim má ekki raska án leyfis 

Minjastofnunar Íslands. Af fornleifum á skráningarsvæðinu sem taldar voru hafa sérlega gott  

verndunar-, rannsóknar- og eða kynningargildi má nefna: 

 Við Kolsholtshelli 023:016 eru varðveittir tveir öskuhaugar 023:014 og 015. 

Tvær fornleifarannsóknir hafa verið gerðar á öskuhaug 014 en niðurstöðurnar 

hafa lítið sem ekkert verið kynntar né gefnar út. Öskuhaugur 015 er óraskaður 

og sést lítið sem ekkert á yfirborði. Svokölluð Kúalaut 023:008 í Hellishól, er 

fast austan við Kolsholtshelli, og líklega er um annan fallinn helli að ræða. Allt 

þetta svæði ásamt Kolsholtshelli sjálfum eru einstakar minjar sem áhugavert 

væri að kanna nánar. Allt þetta svæði hefur mikið rannsóknar-, varðveislu- og 

kynningargildi.  

 Í Önundarholti eru tóftir 024:032. Þarna eru a.m.k. átta tóftir á stakstæðu, litlu 

holti og mýrlent til allra átta frá því. Tóftirnar eru nafnlausar og mjög signar. 

Álíka minjastaðir eru ekki víða varðveittar í Flóanum og varðveislu- og 
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rannsóknargildi þeirra er mikið. 

 Gamla Villingaholt 018:001 og kirkja 018:002 eru skammt frá Flóaskóla. Þetta 

er eldri bæjahóll og kirkja Villingaholts en bærinn var fluttur undir lok 18. aldar 

vegna uppblásturs. Bæjarhóllinn er gríðarstór, óraskaður og greinilegt að miklar 

mannvistarleifar eru ennþá hér undir sverði. Ekki er hægt að greina kirkjuna, 

kirkjugarðinn né bæjarhúsin á yfirborði vegna gróðurs og áfoks en annar minni 

stakstæður hóll er beint framan við bæjarhólinn. Mögulega eru þarna traðir á 

milli en útihús eru í minni hólnum, það mótar óljóst fyrir einni tóft þar. Þessar 

minjar hafa mikið varðveislu- og kynningargildi.   

 Fjölmörg áveitukerfi eru innan skráningarsvæðisins. Hér er m.a. um Flóaáveitu 

611:015 að ræða en einnig minni áveitukerfi nokkurra bæja við 

Villingaholtsvatn. Í Villingaholti eru t.d. þrjár áveitur 031, 047 og 048 en ekki 

er ljóst hver tengslin eru á milli þeirra eða við Flóaáveituna. Öll þessi áveitukerfi 

hafa mikið rannsóknargildi. Áveitur voru einnig skráðar í Vatnsholti ÁR-020 og 

Kolsholti ÁR-021 og tengjast þær einnig Flóaáveitunni. Þessi mannvirki hafa 

mikið heimildagildi fyrir byggðasögu svæðisins og mikil þörf á að gera þeim 

betur skil en hægt er í þessari skráningu. 

 Kolsgarður var gríðarlegt mannvirki samkvæmt sögunni sem fylgir honum. 

Hann er skráður á tveimur jörðum í þessum áfanga, í Kolsholti 021:017 og 

Saurbæ 014:020 en það er vitað að mannvirki sem ganga undir þessu nafni er 

einnig að finna í Gaulverjabæjarhreppi. Það er ljóst að þetta örnefni á við fleiri 

garðlög. Hér er um kerfi af fornum garðlögum að ræða en það kemur vonandi 

betur í ljós eftir því sem skráningunni miðar áfram. Þessi mannvirki hafa mikið 

rannsóknar-, varðveislu- og kynningargildi. 

 Þriðji manngerði hellirinn í Kolsholti kallast Stóri-/Litli-Gapi 021:030. Hann er 

hruninn en á milli þeirra er varðveittur steinbogi sem var hluti af þaki á milli 

hvelfinganna. Þessi hellir gekk einnig undir nafninu Dimmhellir og áttu að vera 

göng úr honum að Hestvatni í Grímsnesi. Hellirinn er illa varðveittur en 

varðveislugildi hans er mikið.  

 Í Villingaholti er hjáleigan Borg 018:033. Þarna sér til fjögurra tófta í grónu, 

sléttu túni. Það eru ekki mörg óröskuð bæjarstæði í Flóanum og varðveislugildið 

er mikið.  

 Gráklettur ÁR-033:001 er ein af hjáleigum Hróarsholts og er bæjarhóllinn ásamt 
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bæjarhúsunum ennþá varðveittur. Bærinn er staðsettur uppi á mjóum klettahrygg 

og sérstakari verða bæjarstæðin ekki í Flóanum og þó að víðar sé leitað. 

Klettarnir eru einungis um 15-20 m á breidd og lag bæjarins stjórnast af  stærð 

þeirra. Staðurinn hefur mikið varðveislu og kynningargildi.  

 Hestaþingvöllur ÁR-028:027 er í landi Hróarsholts. Þarna sjást ummerki um 

gamlan kappreiðavöll og afmarkast hann af hringlaga velli og fjölmörgum rásum 

í miðjunni. Kappreiðavöllurinn er egglaga og eflaust ekki mjög forn. Hins vegar 

eru til heimildir um kappreiðar á þessum stað og þarna verið lengi leikvöllur. 

Staðurinn hefur mikið kynningar- og varðveislugildi.  

 Ásavegurinn eystri og vestari, ÁR-611:001 - 002 sést liggja í þvert í gegnum allt 

skráningarsvæðið. Þetta er fremur auðvelt gönguleið sem þegar er búið að stika 

að hluta. Ekki vantar mikið uppá svo hægt sé að ganga stóran hluta leiðarinnar 

sem myndi skapa ótal tækifæri. Leiðin býður upp á mikið kynningargildi.  
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Óútgefnar heimildir 

 
AM 2624to bl. 9b. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

 

AM 263 fol. bl. 50. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

 

Ö-Efri-Gróf. Einar Ingimundarson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Efri-Gróf BJ. Brynjúlfur Jónsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 
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Ö-Efri-Gróf sp. og svör. Einar Ingimundarson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Grund. Eiríkur K. Eiríksson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Hnaus ath. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Hróarsholtsengjar. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Hróarsholtshverfi Á.M. Gísli Jónsson skráði. Árni Magnússon ritaði formála. Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Hróarsholtshverfi Á.S. Ámundi Sigurðsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Hróarsholtshverfi sp. og sv. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Hróarsholtshverfi Steph. ? Stephesen skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Kampholt EG. Einar Gíslason skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Kampholt sp. og sv. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Kampholt BJ. Brynjólfur Jónsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Kampholt EJ. Eiríkur Jónsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Kampholt. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Kolsgarður. Sigurður Guðmundsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn.  

 

Ö-Kolsgarður. Athugasemdir. Árni Magnússon skráði Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Kolsholt BJ. Brynjúlfur Jónsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Kolsholtshverfi Á.M. Árni Magnússon skráði. Örnefnasafn, Stofnunar Árna Magnússonar 

í íslenskum fræðum. 
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Ö-Kolsholtshverfi MG. Margrímur Gíslason skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Kolsholtshverfi sp. og svör. Árni Magnússon skráði Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Saurbær. Eiríkur K. Eiríksson skráði. Örnefnasafn, Stofnunar Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum. 

 

Ö-Skúfslækur. Árni Magnússon skráði. Örnefnasafn, Stofnunar Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum. 

  

Ö-Súluholt sp. og sv. Siguður Guðmundsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Súluholtshverfi BJ: Brynjúlfur Jónsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Súluholtshverfi. Sigurður Guðmundsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Syðri-Gróf. Brynjúlfur Jónsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Syðri-Gróf ÁM. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Umferðaleiðir: Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Umferðarleiðir um Villingaholtshrepp: Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Vatnsendi. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Vatnsholt. Anna Árnadóttir skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Ö-Vatnsholt BJ. Brynjúlfur Magnússon skráði Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Vatnsholt sp. og svör. Skráð af Magnúsi Einarssyni. Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Villingaholt. Þórunn Kristjánsdóttir skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 
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Ö-Villingaholt ath. og viðb. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Villingaholt BJ. Brynjúlfur Jónsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Villingaholt sp. og svör. Þórunn Kristjánsdóttir skráði. Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Önundarholt JB. Jón Brynjólfsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, örnefnasafn. 

 

Ö-Önundarholt. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

örnefnasafn. 

 

Heimildamenn: 

 

 

 

Nafn Fæðingardagur Veitti heimild um: 

Árni Eiríksson 8.9.1966 Skúfslæk 

Bjarni Pálsson 1.6.1958 Syðri-Gróf 

Brynjólfur Jóhannsson 13.04.1965 Kolsholtshelli 

Einar Helgi Haraldsson 7.4.1962 Fornleifar  ÁR-611 

Einar Hermundsson 23.11.1955 Fornleifar  ÁR-611 

Erling Pétursson 25.10.1942 Vatnsholt 

Guðbjörg 

Guðmundsdóttir 
22.8.1939 Saurbæ 

Guðjón Sigurðsson 25.5.1941 Kolsholt 

Guðsteinn Hermundsson 28.5.1953 Fornleifar  ÁR-611 

Hákon Halldórsson 7.3.1937 Fornleifar  ÁR-611 

Helgi Sigurðsson 6.9.1953 Súluholt 

Jón Kristjánsson 18.1.1952 Villingaholt 

Kristján Einarsson 25.4.1953 Vatnsholt 

Magnús Brynjólfsson 02.03.1952 
Hróarsholt, Flaga, 

Krókur 

Ómar Breiðfjörð 28.5.1942 Grund, Villingaholt 

Páll Axel Halldórsson 24.10.1928 Syðri-Gróf 

Skúli Br. Steinþórsson 09.08.1934 Kampholt 

Sveinn Þórarinsson 06.09.1931 Kolsholt 

Tryggvi Gestsson 8.5.1933 Hróarsholt 

Þórunn Kristjánsdóttir 31.8.1950 Vatnsendi 
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Viðauki I: Hnitaskrá í ISN93 
 

Samtala X Y 

ÁR-014:001 411311 373261 

ÁR-014:002 411285 373203 

ÁR-014:003A 411353 373509 

ÁR-014:003B 411347 373563 

ÁR-014:005 411709 374464 

ÁR-014:006 410662 373366 

ÁR-014:007 411332 373288 

ÁR-014:008 411307 373231 

ÁR-014:009 411336 373350 

ÁR-014:010 411363 373331 

ÁR-014:011 411339 373272 

ÁR-014:012 411266 373152 

ÁR-014:013 410376 374153 

ÁR-014:014 411429 373680 

ÁR-014:015 411677 373755 

ÁR-014:016 410735 373522 

ÁR-014:017 410675 373818 

ÁR-014:018 411769 373221 

ÁR-014:020 411559 374322 

ÁR-014:020b 411518 374400 

ÁR-014:021 411553 373633 

ÁR-015:001 412813 373737 

ÁR-015:002 412802 373851 

ÁR-015:003 412738 374093 

ÁR-015:003B 412797 374119 

ÁR-015:004 412580 373773 

ÁR-015:005 412457 373884 

ÁR-015:006 411992 373746 

ÁR-015:007 412365 373813 

ÁR-015:009 411958 373730 

ÁR-015:010 413150 374503 

ÁR-015:011 413539 373667 

ÁR-015:012 413575 373221 

ÁR-015:013 412706 373376 

ÁR-015:014 412806 373728 

ÁR-015:015 412820 373691 

ÁR-015:016 412770 373697 

ÁR-015:017 412766 373827 

ÁR-015:018 412768 373735 

ÁR-015:019 412763 373816 

ÁR-015:020 412694 373754 

Samtala X Y 

ÁR-015:021 411976 373719 

ÁR-015:022 412871 373874 

ÁR-015:023 413289 373691 

ÁR-015:024 412325 373740 

ÁR-016:001 414517 374083 

ÁR-016:002 414378 374175 

ÁR-016:003 414488 373223 

ÁR-016:006 414615 373153 

ÁR-016:009 413940 373469 

ÁR-016:011 414658 374156 

ÁR-016:012 414511 374061 

ÁR-016:013 414341 374034 

ÁR-016:014 414659 374059 

ÁR-016:015 414657 374126 

ÁR-016:016 414619 374139 

ÁR-016:017 414484 374073 

ÁR-016:018 414329 374011 

ÁR-016:019A 414164 373767 

ÁR-016:019B 414140 373759 

ÁR-016:020 414685 373427 

ÁR-016:020 414705 373284 

ÁR-016:021 414266 373777 

ÁR-016:022 414449 373917 

ÁR-016:023 413971 372847 

ÁR-016:024 413972 372868 

ÁR-017:001 414222 374478 

ÁR-017:002 414068 374454 

ÁR-017:003 413947 374812 

ÁR-017:004 413888 374774 

ÁR-017:005A 414312 374646 

ÁR-017:005B 414326 374683 

ÁR-017:005C 414340 374655 

ÁR-017:005E 414350 374681 

ÁR-017:006 414263 374487 

ÁR-017:007A 414299 374371 

ÁR-017:007B 414363 374261 

ÁR-017:008 414221 374229 

ÁR-017:009 414573 374791 

ÁR-017:010 414254 375138 

ÁR-017:011 414352 374203 

ÁR-017:012 414033 374652 
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Samtala X Y 

ÁR-017:013 414199 374456 

ÁR-017:014 414224 374457 

ÁR-017:015 414279 374386 

ÁR-017:016 414309 374436 

ÁR-017:017 414224 374510 

ÁR-017:018 414335 374354 

ÁR-017:019 414161 374574 

ÁR-017:021 413754 374412 

ÁR-017:022 414284 374559 

ÁR-017:023 414239 374516 

ÁR-018:001 413835 376060 

ÁR-018:002 413862 376067 

ÁR-018:003 413868 376825 

ÁR-018:004 413881 376723 

ÁR-018:005 413781 376277 

ÁR-018:006 413621 377290 

ÁR-018:007 413705 377395 

ÁR-018:008 413901 377302 

ÁR-018:009 413941 376591 

ÁR-018:010 413890 376795 

ÁR-018:011 413894 376742 

ÁR-018:012 413884 376752 

ÁR-018:013 413868 376653 

ÁR-018:014 413601 376040 

ÁR-018:015 413881 376894 

ÁR-018:016 413743 376628 

ÁR-018:017 413820 376820 

ÁR-018:018 413696 376637 

ÁR-018:019 413765 376710 

ÁR-018:020 413457 377239 

ÁR-018:021 413570 377668 

ÁR-018:022 414022 378732 

ÁR-018:023 413842 376103 

ÁR-018:024 414105 377666 

ÁR-018:025 413051 375119 

ÁR-018:026A 414840 377375 

ÁR-018:026B 414836 377382 

ÁR-018:026C 414825 377313 

ÁR-018:027 414693 376372 

ÁR-018:028 413638 377353 

ÁR-018:029 414254 375429 

ÁR-018:030 413110 375822 

ÁR-018:031A 412965 375129 

ÁR-018:031B 412972 375144 

Samtala X Y 

ÁR-018:031C 413017 375281 

ÁR-018:032 413707 375927 

ÁR-018:033A 413557 376011 

ÁR-018:033B 413561 375994 

ÁR-018:033C 413583 375975 

ÁR-018:033D 413566 375955 

ÁR-018:034 413491 376096 

ÁR-018:035 413869 376078 

ÁR-018:036 413864 376371 

ÁR-018:037 413793 376267 

ÁR-018:038A 413342 377206 

ÁR-018:038B 413325 377214 

ÁR-018:039 413913 376751 

ÁR-018:040 413887 376811 

ÁR-018:041 413884 376881 

ÁR-018:042 413989 376730 

ÁR-018:043 413957 376767 

ÁR-018:044 414022 376776 

ÁR-018:045 413853 376644 

ÁR-018:046 413821 376730 

ÁR-018:047 414831 377104 

ÁR-018:049 413876 376810 

ÁR-018:050 413044 374698 

ÁR-018:051 413864 376053 

ÁR-018:052 413844 375793 

ÁR-019:001 412811 377090 

ÁR-019:002 412533 376690 

ÁR-019:003 413220 377120 

ÁR-019:004 412789 377149 

ÁR-019:005 412638 376986 

ÁR-019:006 412348 377273 

ÁR-019:007A 412489 377315 

ÁR-019:007B 412594 377365 

ÁR-019:007C 412557 377660 

ÁR-019:008 412450 378245 

ÁR-019:009 412921 377497 

ÁR-019:010 412738 377227 

ÁR-019:011 413092 377976 

ÁR-019:012 412999 377919 

ÁR-019:013A 413221 377447 

ÁR-019:013B 413253 377440 

ÁR-019:014 412818 377059 

ÁR-019:015 412689 377074 

ÁR-019:016 412695 377118 
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Samtala X Y 

ÁR-019:017 412611 377192 

ÁR-019:018 412725 377169 

ÁR-019:019 412793 377090 

ÁR-019:020 412401 378748 

ÁR-019:021A 413049 377183 

ÁR-019:021B 413188 377174 

ÁR-019:022 412387 378235 

ÁR-019:023A 412522 378259 

ÁR-019:023B 412546 378252 

ÁR-019:023C 412558 378265 

ÁR-020:001 412177 376283 

ÁR-020:002 412544 375789 

ÁR-020:003 412861 375904 

ÁR-020:004 412461 376055 

ÁR-020:005 412551 376089 

ÁR-020:006 412840 375855 

ÁR-020:007 411920 376157 

ÁR-020:008A 412055 376147 

ÁR-020:008B 412010 376208 

ÁR-020:009A 412018 377316 

ÁR-020:009B 412003 377334 

ÁR-020:010 412225 376245 

ÁR-020:011 412366 376463 

ÁR-020:012 412125 376466 

ÁR-020:013 412287 376505 

ÁR-020:014 412094 376612 

ÁR-020:015 411901 376785 

ÁR-020:016 411681 377245 

ÁR-020:018 412141 376459 

ÁR-020:019 412393 376718 

ÁR-020:020 412192 376264 

ÁR-020:021 412136 376368 

ÁR-020:022 412280 376382 

ÁR-020:023 412278 376436 

ÁR-020:024 412173 376453 

ÁR-020:025 412154 376371 

ÁR-020:026 412156 376265 

ÁR-020:027 412203 376211 

ÁR-020:028 412717 375855 

ÁR-020:029 412128 376452 

ÁR-021:001 411104 375699 

ÁR-021:002 411023 375634 

ÁR-021:003 409999 377401 

ÁR-021:004 411199 375537 

Samtala X Y 

ÁR-021:005 411331 376074 

ÁR-021:006 411517 376217 

ÁR-021:007 411437 377021 

ÁR-021:008 411517 377049 

ÁR-021:009 411236 376534 

ÁR-021:011 411248 375623 

ÁR-021:012 411212 375587 

ÁR-021:013 410986 375763 

ÁR-021:014 411014 375770 

ÁR-021:015 411035 375782 

ÁR-021:016 411081 375769 

ÁR-021:017 411328 374914 

ÁR-021:021 410623 375309 

ÁR-021:022 410190 374293 

ÁR-021:023 411141 375692 

ÁR-021:024 411053 375649 

ÁR-021:025 411080 375562 

ÁR-021:027 410878 376345 

ÁR-021:028 411334 375575 

ÁR-021:029 411392 375572 

ÁR-021:030 411167 375524 

ÁR-021:031 411569 376226 

ÁR-021:032 411543 376283 

ÁR-021:033 411123 375736 

ÁR-022:001 411549 375345 

ÁR-022:002 411562 375346 

ÁR-022:003A 412926 374794 

ÁR-022:004 411859 375355 

ÁR-022:005 411858 375240 

ÁR-022:006 411965 375461 

ÁR-022:007 411576 375451 

ÁR-022:008 411847 375265 

ÁR-022:009 411603 375300 

ÁR-022:027 410878 376345 

ÁR-023:001A 410754 375743 

ÁR-023:001B 410753 375762 

ÁR-023:002 410211 375381 

ÁR-023:004 409859 375080 

ÁR-023:005 410571 375822 

ÁR-023:006 410189 375537 

ÁR-023:007 410742 375730 

ÁR-023:008 410766 375932 

ÁR-023:009 410791 375617 

ÁR-023:010 410710 375777 
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Samtala X Y 

ÁR-023:012 410570 375763 

ÁR-023:013 410675 375886 

ÁR-023:014 410772 375899 

ÁR-023:015 410734 375925 

ÁR-023:016 410756 375920 

ÁR-023:017 410705 375733 

ÁR-023:018 410793 375827 

ÁR-023:019 410817 375867 

ÁR-023:020 409740 375259 

ÁR-024:001 410384 378249 

ÁR-024:001B 410383 378228 

ÁR-024:002 410419 378212 

ÁR-024:003 410655 378260 

ÁR-024:004 411581 378487 

ÁR-024:005 410687 377951 

ÁR-024:006 410620 378052 

ÁR-024:007 410238 378289 

ÁR-024:008A 410231 378184 

ÁR-024:008B 410156 378201 

ÁR-024:008C 410184 378199 

ÁR-024:008D 410103 378220 

ÁR-024:009 410736 378276 

ÁR-024:010 409624 378380 

ÁR-024:011 409789 378873 

ÁR-024:012 410025 378868 

ÁR-024:013A 409955 379037 

ÁR-024:013B 409944 379025 

ÁR-024:014A 410541 378283 

ÁR-024:014B 410254 378271 

ÁR-024:015A 411080 377796 

ÁR-024:015B 411121 377815 

ÁR-024:015C 411161 377842 

ÁR-024:015D 411176 377886 

ÁR-024:017 410369 378233 

ÁR-024:018 410113 378466 

ÁR-024:019 410408 378325 

ÁR-024:020 410385 378222 

ÁR-024:021 410420 378254 

ÁR-024:022 410427 378289 

ÁR-024:023 410356 378244 

ÁR-024:024 410624 378267 

ÁR-024:025 410649 378266 

ÁR-024:026 410022 378777 

ÁR-024:026B 409934 378892 

Samtala X Y 

ÁR-024:026C 409914 378925 

ÁR-024:027 410731 378331 

ÁR-024:028 410705 377769 

ÁR-024:029 410391 378214 

ÁR-024:031A 410260 377949 

ÁR-024:031B 410252 377967 

ÁR-024:032A 409990 377990 

ÁR-024:032B 410028 378002 

ÁR-024:032C 410029 377978 

ÁR-024:032D 410047 377984 

ÁR-024:032E 410040 377998 

ÁR-024:032F 410037 378027 

ÁR-024:032G 410003 378005 

ÁR-024:032H 409978 377979 

ÁR-024:033 411124 377734 

ÁR-024:034 409135 378821 

ÁR-024:035 410287 378788 

ÁR-024:036 410605 377977 

ÁR-025:001 408289 377437 

ÁR-025:002 408304 377390 

ÁR-025:003 408582 378284 

ÁR-025:004 408246 377355 

ÁR-025:005 408429 377394 

ÁR-025:006 408516 377462 

ÁR-025:007 408327 377363 

ÁR-025:008 408362 377358 

ÁR-025:009 408355 377319 

ÁR-025:010 408436 377313 

ÁR-025:011 408305 377421 

ÁR-025:012 408288 377428 

ÁR-025:013 408439 377545 

ÁR-025:014 408481 377449 

ÁR-025:015 408484 377434 

ÁR-025:016 408504 377437 

ÁR-025:017 408273 377441 

ÁR-025:018 408377 377547 

ÁR-025:019 408359 377517 

ÁR-025:020 408160 377665 

ÁR-025:023 408039 377274 

ÁR-025:024 408033 377319 

ÁR-025:025 407981 377493 

ÁR-025:026 407983 377704 

ÁR-025:027 408177 378025 

ÁR-025:027B 408045 377859 
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Samtala X Y 

ÁR-025:028 407168 377512 

ÁR-025:028B 407203 377510 

ÁR-025:029 408570 377863 

ÁR-025:030 408783 377531 

ÁR-025:031 408243 377507 

ÁR-025:032 408627 378404 

ÁR-025:033 408857 376523 

ÁR-025:034 407856 377959 

ÁR-025:035 407417 378176 

ÁR-025:036 407076 377776 

ÁR-025:037 408218 377518 

ÁR-025:038 407432 377460 

ÁR-025:038B 407417 377419 

ÁR-025:039 407172 377632 

ÁR-025:040A 407324 377420 

ÁR-025:040B 407202 377500 

ÁR-025:041 409308 376509 

ÁR-025:042 407710 377421 

ÁR-025:043 408186 376863 

ÁR-025:044 408184 376834 

ÁR-025:045 407809 377148 

ÁR-025:046 409050 378155 

ÁR-025:047 408898 377495 

ÁR-025:048 408995 377116 

ÁR-025:049 409295 377210 

ÁR-025:050 409178 376945 

ÁR-025:050B 409150 376931 

ÁR-025:051 409215 376931 

ÁR-025:052 409062 376918 

ÁR-025:053 408792 377325 

ÁR-025:055 409875 377245 

ÁR-025:056 409239 376757 

ÁR-025:057 409159 376642 

ÁR-025:058 409194 376688 

ÁR-025:059 408539 377750 

ÁR-025:060 409279 377166 

ÁR-025:061 408695 376562 

ÁR-025:062 409573 378106 

ÁR-025:063A 409280 378084 

ÁR-025:063B 409260 378079 

ÁR-025:063C 409286 378068 

ÁR-025:064 409476 378177 

ÁR-025:065 408572 378347 

ÁR-025:067A 408878 378214 

Samtala X Y 

ÁR-025:067B 408799 378184 

ÁR-025:068 408199 377966 

ÁR-025:069 407105 377545 

ÁR-025:070 408277 377947 

ÁR-025:071 408452 377986 

ÁR-025:072 409390 378188 

ÁR-025:073 408979 377194 

ÁR-025:074 407235 377948 

ÁR-025:075 408400 377333 

ÁR-025:076 408496 377464 

ÁR-025:077 407430 377470 

ÁR-025:077B 407402 377456 

ÁR-025:078 408003 377221 

ÁR-025:079 408255 377350 

ÁR-025:080 407446 378274 

ÁR-025:081 408304 378052 

ÁR-025:082 408422 378386 

ÁR-025:083 407211 377497 

ÁR-025:084 407905 377649 

ÁR-026:001 408174 377550 

ÁR-026:002 408152 377544 

ÁR-026:003 408109 377579 

ÁR-026:004 408162 377551 

ÁR-026:005 408157 377572 

ÁR-026:006 408149 377547 

ÁR-027:001 408316 377599 

ÁR-027:002 408234 377710 

ÁR-027:003 408242 377711 

ÁR-027:004 408317 377594 

ÁR-028:001 407953 379820 

ÁR-028:002 407962 379808 

ÁR-028:004 407903 379744 

ÁR-028:005A 411031 382950 

ÁR-028:006 407784 379849 

ÁR-028:007 407896 379731 

ÁR-028:008 408190 379768 

ÁR-028:009 408002 379925 

ÁR-028:010 407430 379921 

ÁR-028:013 406949 379616 

ÁR-028:016 407967 379896 

ÁR-028:017A 408251 379843 

ÁR-028:017B 408228 379816 

ÁR-028:017C 408379 379819 

ÁR-028:018 408048 379926 
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Samtala X Y 

ÁR-028:019 408051 379905 

ÁR-028:020 408109 379948 

ÁR-028:021 407915 379930 

ÁR-028:022 407899 380226 

ÁR-028:023 407854 379762 

ÁR-028:024 407818 379875 

ÁR-028:025A 407751 379976 

ÁR-028:025B 407488 380010 

ÁR-028:026 407647 380154 

ÁR-028:027A 407835 380310 

ÁR-028:027B 407880 380470 

ÁR-028:028 408017 380755 

ÁR-028:029 408210 380462 

ÁR-028:030 407977 379859 

ÁR-028:031 409065 380188 

ÁR-028:034 409418 381392 

ÁR-028:035 410530 382004 

ÁR-028:036 411107 383067 

ÁR-028:037A 410517 381915 

ÁR-028:037B 410511 381948 

ÁR-028:038 410051 382264 

ÁR-028:040 410024 381160 

ÁR-028:041 409534 380582 

ÁR-028:042 408970 379600 

ÁR-028:044 409153 380027 

ÁR-028:045 409126 380041 

ÁR-028:046 408473 379412 

ÁR-028:047 408649 379517 

ÁR-028:048 408626 378896 

ÁR-028:049 408104 380055 

ÁR-028:050 407488 380027 

ÁR-028:051 410102 381046 

ÁR-028:052 407763 379174 

ÁR-028:053 408783 381602 

ÁR-028:054 408519 380744 

ÁR-028:055 407698 380530 

ÁR-028:056 408114 379814 

ÁR-028:057 406850 379539 

ÁR-028:058 411241 382173 

ÁR-028:059 410330 380906 

ÁR-028:060 409034 378870 

ÁR-028:061 408434 378622 

ÁR-028:062 406360 378408 

ÁR-028:063 408359 380155 

Samtala X Y 

ÁR-028:064 408238 379945 

ÁR-028:065 407326 378711 

ÁR-028:066 409602 381874 

ÁR-028:067 409182 380551 

ÁR-028:068 408583 379573 

ÁR-028:069 409066 380265 

ÁR-028:069B 409701 381254 

ÁR-028:070 408462 379232 

ÁR-028:071 407357 378692 

ÁR-028:072 408895 380494 

ÁR-028:073 407485 378769 

ÁR-028:074 407422 378753 

ÁR-028:075 409228 380119 

ÁR-028:076 410860 381874 

ÁR-028:077 409190 380077 

ÁR-028:078 409152 380071 

ÁR-028:079A 409136 380021 

ÁR-028:079B 409126 380017 

ÁR-028:079C 409142 380001 

ÁR-028:080 408012 379880 

ÁR-028:081 407964 379781 

ÁR-028:082A 408068 379958 

ÁR-028:082B 408100 379948 

ÁR-028:083 408411 380634 

ÁR-028:085A 407356 378802 

ÁR-028:085B 407310 378752 

ÁR-028:086 406856 379250 

ÁR-028:087A 406766 379021 

ÁR-028:087B 406741 379016 

ÁR-028:088 406935 378839 

ÁR-028:089 406840 378699 

ÁR-028:090 408308 379864 

ÁR-028:091 408522 379504 

ÁR-028:092 409424 381018 

ÁR-028:093 408336 380435 

ÁR-028:094 409573 381676 

ÁR-029:001 407828 379564 

ÁR-029:003 407762 379475 

ÁR-029:004 407795 379407 

ÁR-029:005 407814 379387 

ÁR-029:006 407871 379471 

ÁR-029:007 407721 379519 

ÁR-029:008 407822 379408 

ÁR-029:009 407826 379539 
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Samtala X Y 

ÁR-029:010 407798 379525 

ÁR-029:011 407751 379580 

ÁR-029:012 407828 379554 

ÁR-029:013 407835 379451 

ÁR-030:001 408104 379575 

ÁR-030:002 408125 379626 

ÁR-030:003 408025 379594 

ÁR-030:004 408685 379223 

ÁR-030:005 408218 379537 

ÁR-030:007 408138 379348 

ÁR-030:009 408230 379586 

ÁR-031:001 408353 379764 

ÁR-031:002 408193 379640 

ÁR-031:003 408366 379744 

ÁR-031:004 408175 379624 

ÁR-031:005 408387 379712 

ÁR-031:006 408402 379692 

ÁR-031:007 408376 379804 

ÁR-031:008 408380 379845 

ÁR-032:001 407979 379700 

ÁR-033:001 407766 379643 

ÁR-033:001B 407777 379650 

ÁR-033:002 407729 379735 

ÁR-033:003 407734 379600 

ÁR-038:001 415547 382600 

ÁR-038:002 416734 383693 

ÁR-038:003 416690 383609 

ÁR-038:004 415386 382105 

ÁR-038:005 415540 381508 

ÁR-038:007 416478 383426 

ÁR-038:008 416277 383832 

ÁR-038:009 415967 383869 

ÁR-038:010 416795 382440 

ÁR-038:010B 416710 382581 

ÁR-038:011A 414929 381989 

ÁR-038:011B 414934 381972 

ÁR-038:011C 414923 381942 

ÁR-038:011D 414911 381936 

ÁR-038:011E 414917 382005 

ÁR-038:012 415570 382692 

ÁR-038:013 415443 382484 

ÁR-038:014 415536 382579 

ÁR-038:015 415461 382743 

ÁR-038:016A 416624 383487 

Samtala X Y 

ÁR-038:016B 416615 383486 

ÁR-038:017 415466 382778 

ÁR-038:018 415635 382692 

ÁR-038:019 415618 382586 

ÁR-038:020A 415686 382655 

ÁR-038:020B 415721 382699 

ÁR-038:021 416466 383259 

ÁR-038:022 415567 382577 

ÁR-038:023A 416525 382464 

ÁR-038:023B 416785 382640 

ÁR-038:023C 416799 382719 

ÁR-038:023D 416697 382848 

ÁR-038:023E 416625 382792 

ÁR-038:024A 415776 382558 

ÁR-038:024B 415761 382534 

ÁR-038:024C 415755 382526 

ÁR-038:025 416590 382750 

ÁR-038:026 415357 382642 

ÁR-038:027 415373 382561 

ÁR-038:028 415435 382628 

ÁR-038:029 415660 382645 

ÁR-038:030 415540 382876 

ÁR-038:031 416524 382358 

ÁR-038:032A 414542 381556 

ÁR-038:032B 414543 381592 

ÁR-038:033 414535 381596 

ÁR-038:034 415772 381752 

ÁR-038:035 415413 382666 

ÁR-038:036 415704 382414 

ÁR-611:001 417623 383540 

ÁR-611:001 Kampholt 415299 381940 

ÁR-611:002 411476 379450 

ÁR-611:003 419829 385089 

ÁR-611:004A 420626 383131 

ÁR-611:004B 417013 383993 

ÁR-611:005A 418000 383010 

ÁR-611:005B 417865 383247 

ÁR-611:006 419348 382906 

ÁR-611:007 419777 385344 

ÁR-611:008 415667 377644 

ÁR-611:012 415650 380802 

ÁR-611:013 415634 378237 

ÁR-611:014 415497 378935 

ÁR-611:015 kols 411416 374799 
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Samtala X Y 

ÁR-611:015 kolsholt 411513 374739 

ÁR-611:015 Saurbær 411392 374371 

ÁR-611:015 Skúfslækur 413911 373277 

ÁR-611:015 Súluholt 408318 377049 

ÁR-611:015A 415224 372558 

ÁR-611:015B 415350 373908 

ÁR-611:015N 410529 373976 

ÁR-611:019 413253 377211 

ÁR-611:019A 413253 377211 

ÁR-611:019B 413431 377300 

ÁR-611:019B 413431 377300 

ÁR-611:019C 409598 381584 

Samtala X Y 

ÁR-611:021 411050 377686 

ÁR-611:021 411801 379430 

ÁR-611:022 411060 376441 

ÁR-611:023 413455 375762 

ÁR-611:023 Kolsholt 411190 375501 

ÁR-611:024 409759 376094 

ÁR-611:025 414437 370121 

ÁR-611:026 408588 378159 

ÁR-611:028 
Villingaholt 

414140 377930 

ÁR-611:028A 416921 380993 

ÁR-611:028B 416716 380291 

ÁR-611:028C 415909 379437 
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Viðauki II: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906 
 

 

 

 

 

 



278 
  

  

 



279 
  

 

 

 

 



280 
  

 

 

 

 



281 
  

 

 

 

 

 



282 
  

 

 

 



283 
  

 

 



284 
  

 

 

 



285 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
  

 

 

 

 



288 
  

 

  

 



289 
  

Viðauki III: Minjakort 
 

Loftmyndirnar hér að aftan sýna afstöðu fornleifa innan jarða. Fremst 

er dreifing allra skráðra minjaastaða sýnd á Íslandskorti 1:50000 en 

þau voru gerð árið 1908. Hver loftmynd er merkt ákveðinni jörð og ef 

um fleiri en eina loftmynd af sömu jörð er að ræða er þess getið. Á 

hverri loftmynd eru eingöngu hnit á þeirri jörð auðkennd með númeri. 

Hnit er sýnt með rauðum punkti og kennitala staðarins með hvítu letri. 

Svartar línur tákna landamerki, bláar áveitugarða, rauðar línur eru 

garðlög og gular línur tákna leiðir. Loftmyndirnar eru frá Loftmyndum 

ehf. 

 

 

 



1 0 1 2 3 4 kmSvartar línur tákna landamerki en þær 
eru eingöngu settar fram til viðmiðunar 
og án ábyrgðar. Ekki má nota minjakortin 
sem heimild um landamerki. 
Rauðir punktar eru hnitsettir minjastaðir. 



250 0 250 500 750 1000 m

ÁR-611:015
ÁR-014:020b

ÁR-014:003b

Minjakort: Saurbær ÁR-014



100 0 100 200 300 400 m

ÁR-015:009

ÁR-015:003b

ÁR-015:002

ÁR-015:016

Minjakort: Skúfslækur ÁR-015



100 0 100 200 300 400 m

Minjakort: Efri-Gróf ÁR-017

ÁR-017:021b

ÁR-017:011

ÁR-017:005a

ÁR-017:005b

ÁR-017:005c

ÁR-017:005d
ÁR-017:005e

ÁR-017:001



100 0 100 200 300 400 m

ÁR-016:020a

ÁR-016:020b

ÁR-016:018

ÁR-016:019a

ÁR-016:019b

ÁR-016:015
ÁR-016:016

ÁR-016:001

ÁR-016:023

Minjakort: Syðri-Gróf ÁR-016



250 0 250 500 750 1000 m

ÁR-018:001

ÁR-018:048

ÁR-018:051

ÁR-018:035

ÁR-018:005

Minjakort: Villingaholt ÁR-018, suðurhluti



ÁR-018:016
250 0 250 500 750 1000 m

Minjakort: Villingaholt ÁR-018, norðurhluti



100 0 100 200 300 400 m

Minjakort: Vatnsendi ÁR-019

ÁR-019:007c

ÁR-019:007b

ÁR-019:008

ÁR-019:016

ÁR-019:015
ÁR-019:014

ÁR-019:018



100 0 100 200 300 400 m

ÁR-020:007

ÁR-020:028

ÁR-020:026

ÁR-020:025

ÁR-020:024ÁR-020:029

Minjakort: Vatnsholt ÁR-020



250 0 250 500 750 1000 m

ÁR-021:030

ÁR-021:028
ÁR-021:025

ÁR-021:002

ÁR-021:001

ÁR-021:016
ÁR-021:015

ÁR-021:013

Minjakort: Kolsholt ÁR-021, suðurhluti



100 0 100 200 300 400 m

ÁR-021:027

ÁR-021:006

Minjakort: Kolsholt ÁR-021, norðurhluti



100 0 100 200 300 400 m

ÁR-022:001

Minjakort: Jaðarkot ÁR-022



100 0 100 200 300 400 m

ÁR-023:014
ÁR-023:016

ÁR-023:017

ÁR-023:001

Minjakort: Kolsholtshellir ÁR-023



250 0 250 500 750 1000 m

ÁR-024:001

ÁR-024:036

Minjakort: Önundarholt ÁR-024, suðurhluti

ÁR-024:014



250 0 250 500 750 1000 m

Minjakort: Önundarholt ÁR-024, norðurhluti



ÁR-025:061

ÁR-025:024
ÁR-025:009

ÁR-025:058

ÁR-025:052
ÁR-025:050

ÁR-025:049

250 0 250 500 750 1000 m

ÁR-025:079
ÁR-025:001

ÁR-025:005

ÁR-025:030ÁR-026:001

ÁR-025:084

ÁR-025:040

ÁR-025:028

ÁR-025:067

ÁR-025:072

ÁR-025:070

ÁR-025:027

ÁR-025:082

Minjakort: Súluholt ÁR-025, Súluholtshjáleiga ÁR-026
 og Hákot ÁR-027



75 0 75 150 225 300 m

ÁR-029:001

ÁR-029:004

ÁR-028:009

ÁR-028:082

Minjakort: Hróarsholtshver� ÁR-028-ÁR-033



100 0 100 200 300 400 m

ÁR-028:074
ÁR-028:065

ÁR-028:025

ÁR-028:029

ÁR-028:021
ÁR-028:024

ÁR-028:023

Minjakort: Hróarsholt ÁR-028, suðurhluti



100 0 100 200 300 400 m

ÁR-028:079

ÁR-028:091

ÁR-028:045

Minjakort: Hróarsholt ÁR-028, miðhluti



Minjakort: Hróarsholt ÁR-028, norðurhluti

100 0 100 200 300 400 m



250 0 250 500 750 1000 m

ÁR-025:025ÁR-038:015
ÁR-038:035

ÁR-038:028

ÁR-038:001

ÁR-038:018

Minjakort: Kampholt ÁR-038



1 0 1 2 3 4 km

ÁR-611:003

ÁR-611:002

Minjakort: Fornleifar á �eiri en einni jörð í Villingaholtshreppi ÁR-611


	FS598-07173 Aðalskráning fornleifa í Flóahreppi III
	Skráningarsvæði
	Minjakort_1
	Saurbær
	Skúfslækur
	Syðri Gróf
	Efri-Gróf
	Villingaholt 1
	Villingaholt 2
	Vatnsendi_rett
	Vatnsholt

	Minjakort_1
	Kolsholt_1
	Kolsholt_2
	Jaðarkot
	Kolsholtshellir
	Önundarholt_1
	Önundarholt_2
	Súluholt

	Hróarsholthverfi
	Minjakort_1
	Hróarsholt_1
	HRóarsholt 2
	HRóarsholt 3
	Kampholt
	Fornleifar á fleiri




