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4. Fornleifaskrá (framhald) 
 

SN-047     Kálfárvellir 
 

 
 
30 hdr. 1714. JÁM V, 107.  
Jarðarinnar er getið í Kaupbréfi þeirra Hauks Gunnarssonar og Órækju Sturlusonar, að Órækja kaupir 
Hauki land að Ingjaldshvoli undir Jökli með öllum gögnum og gæðum, en geldr Hauki hálfa jörðina 
Kálfárvöllu á Snæfellsnesi með öllum gögnum 10. Marts 1356. DI III, 111, 112. 
Getið í Lúkningarbréfi um Kálfárvelli upp í skuld fyrir Ingjaldshól frá 1365. DI VI, 20.  
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Getið í sölubréfi, Björn Jónsson selr Torfa Koðránssyni jörðina Kálfárvelli á Snæfellsnesi 13. apríl 1366. 
Þar segir "Landamerkia jtak Kaalfarvalla. Jn nomine domini amen. Var þetta kaup Biarna Jonssonar og 
Torfa Kodranssonar, ad Biörn selur Torfa kalfarvelle med ollum þeim gognum og giædum, sem hann 
vard eigande ad utann Eingiaspottann i Bödvarshollte ut ad læknum. Eiga þetta kalfarveller j onnurlond. 
selfor. under Ormstadabreckur. og manadar beit Bufe ollu j Blafelda[r]land. skipshafner tvær vid Buder. 
vetrar fyrer .jc. sauda j [Hraunhafnarland (og tveggia mæla) sæde arlega vid Buder. og hus saudamanni 
a Backa. lxxx hrishöggs j hraunhafnarhluta j Klettshraun. kalfhaga j Raufvik og tveggia hesta haga ad 
hauste. halft sölvaskier veidi alla halfa j hraunhafnaros. grasnautn alla a Biarnarfossreka." DI III, 210. 
Getið í Samning Orms Snorrasonar og Sigríðar Torfadóttur, þar sem hún gefr Ormi fult umboð til að 
kæra eptir móðurarfi hennar og öðrum hennar peningum, hvar sem hittast kynni, og við hverja sem væri 
að skipta frá 28. December 1369. DI III, 254.  
Getið í sölubréfi, Sigurður Oddsson selr Styrkári syni sínum jörðina Hraunhafnarbakka með tilgreindum 
ummerkjum og ítökum frá 2. maí 1384 - DI III, 372, 373.  
Getið í skjali 1390, þar sem Kristín Guðmundsdóttir gefr klaustrinu á Helgafelli í próventu sína alla 
jörðina Kálfárvelli. DI III, 445.  
Getið í Kaupbréfi um Hrís og Úlfarsfell fyrir Borg, Gröf og Kálfárvelli frá 2. apríl 1397. DI VI, 32. 
Getið í sölubréfi, Björn Einarsson selr Sighvati Ísleifssyni jörðina Fell í Kollafirði fyrir áttatigi hundraða 
með forgangsrétti til kaups, ef aptr verði seld; skyldu Kálfárvellir koma upp í fjóra tigi hundraða frá 12. 
janúar 1404. DI III, 660-661.  
1714: "Jarðardýrleiki á allri jörðinni 30 hdr. og so tíundast 4 tíundum. Eigandinn kóngleg Majestat, af 
Stapa umboði. Ábúandinn á hálfri, sem er heimajörðin sjálf, Brynjólfur Ámundason. Annar ábúandi í 
afdeildum bæ heima á jörðinni Jón Thummasson og þar kallað og tíundað fjórðúngur jarðarinnar sem 
hann heldur. [...] Torfrista og stúnga hin lakasta, reiðíngsrista engin. Móskurður nægur en lakur. [...] 
Róa má á sumardag við heimajörðina en brúkast allsjaldan, því að skipsuppsátur á jörðin í takmörkuðum 
reit við Fremri Búðir, en brúkast nú í næstu 20 ár við Efri Búðir með vilja þeirra, er þar búa hveri tveggju 
til hagnaðar. [...] Hagaland það sem kallað er Nátthagi er frá Bjarnarfossi komið undir þessa jörð fyrir 
reka ítak til hinnar aftur." JÁM V, 107.  
"A.M. telur Kálfárvallakot 1/4 úr heimajörðunni, og leigumála eptir tiltölu, en hann telur Isk. á allri 
torfunni 1 h. 60 al., og leigumála á Skaflakoti [SN-049] sér, einsog hér greinir, hann nefnir og 
eyðihjáleigu Ósakot [006] (30 al. Isk. 1 kúg), sem eigi seinna er talin." JJ, 143.0 
"Kálfárvellir eru næsti bær fyrir utan Böðvarsholt [SN-046], en fyrir utan þá er eyðibýlið Bjarnarfoss 
[SN-064]." Ö-Kálfárvellir LK, 1. "Jörðin liggur milli Böðvarsholts [SN-046] að austan og Búða [SN-
050] og Bjarnarfosskots [SN-065] að vestan. Landið er mest mýrar, sem nokkuð eru ræstar og ræktaðar. 
Eyðibýlin Kálfárvallarkot [SN-048] og Skaflakot [SN-049] tilheyra jörðinni. Ekki vitað um búsetu þar." 
BS, 342. 
Túnakort 1916: Tún 4,2 ha. Slétt ¾ 
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SN-047:001     Kálfárvellir     bæjarhóll     bústaður           A: 293575     N: 490269 
 

 
Inn á túnakort frá 1916 er merktur bær og 
peningshús á bæjarhól Kálfárvalla. 
Peningshúsið er austan við bæinn. Bærinn 
stóð líklega á svipuðum stað og núverandi 
íbúðarhús eða litlu sunnan við það. Þar er 
tunga sem gengur út til suðurs og er að hálfu 
leyti komin í tún. Torfbær á bæjarhólnum 
brann um 1930 og þegar var byggt aftur upp 
var steinhúsið reist sem enn stendur. 
Bærinn er á flatlendi sunnan undir fjalllendi. 
Hann er á þurrlendi sem myndast hefur 
vegna framburðar lækja sem renna úr 
fjallinu. Forna Kálfá rann áður rétt við bæinn 
og hefur líklega verið vatnsbólið. Ekki sést 
lengur hvar áin rann við bæinn. Malarplan er 

vestan og sunnan við íbúðarhúsið og húsagarður austan og norðan við það. Norðan við húsagarðinn er 
malarplan og norðaustan við hann eru gömul útihús sem eru ekki lengur í notkun. 
Ekki er afgerandi bæjarhóll sýnilegur á Kálfárvöllum þó er nokkur uppsöfnun í tungunni sunnan við 
bæinn sem er um 20x30 m að stærð. Hún er 0,4-0,5 m á hæð þar sem hún er hæst. Íbúðarhúsið er á 
tveimur hæðum en ekki er kjallari undir því. Ekki er lengur stundaður annar búskapur en 
tómstundabúskapur á jörðinni en tún eru í rækt og eru heyjuð. Aflíðandi halli er til suðurs frá fjallinu 
niður á flatneskju sem nær suður að sjó. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-047:002     heimild um útihús                               A: 293570     N: 490292 
 
Inn á túnakort frá 1916 er merkt peningshús norðan við bæjarhól 001. Útihúsið var um 20 m norðan við 
bæ 001. 
Slétt malarplan er þar sem útihúsið var, við norðvesturhornið á húsagarði við íbúðarhúsið. 
Engin ummerki sjást um útihúsið og hefur það að líkindum horfið vegna sléttunar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-047:003     heimild um útihús                               A: 293552     N: 490313 
 
Inn á túnakort frá 1916 er merkt rúst norðvestan við bæjarhól 001 og peningshús 002. Ætla má að rústin 
sé af útihúsi sem fallið var úr notkun 1916. Það var 45-50 m norðvestan við bæ 001 og um 30 m 
norðvestan við útihús 002. 
Útihúsið var í sléttuðu túni á milli skurðar og vegar heim að bæ. Malarplan er austan við túnið. 
Að sögn Bjarna Vigfússonar, heimildamanns, voru yngri útihús á þessum sama stað sem hann man eftir. 
Þau voru ekki mjög gömul, úr blönduðu efni, steypu, timbri og bárujárni. Þau hafa verið rifin. Ójöfnur 
eru í túninu þar sem útihúsið og síðar yngri hús stóðu og á stöku stað sést grjót í grassverði. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 

 

Bæjarhóll Kálfárvalla SN-047:001, horft til norðurs 
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SN-047:004     heimild um útihús                               A: 293624     N: 490229 
 
Inn á túnakort frá 1916 er merkt rúst suðaustan við bæjarhól 001 og norðaustan við peningshús 005. 
Ætla má að rústin sé af útihúsum sem fallin hafa verið úr notkun þegar túnakortið er gert. Útihúsið var 
um 60 m suðaustan við bæ 001. 
Útihúsið var í sléttuðu, flatlendu túni. 
Engin skýr ummerki sjást um útihúsið á yfirborði en þó er greinanleg lægð í túninu þar sem ætla má að 
það hafi verið. Líklega hefur verið sléttað yfir það við túnræktun. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-047:005     heimild um útihús                               A: 293599     N: 490202 
 
Inn á túnakort frá 1916 er merkt útihús suðaustan við bæjarhól 001 og suðvestan við rúst 004. Útihúsið 
var um 70 m suðaustan við bæ 001 og um 40 m suðvestan við útihús 004. 
Útihúsið var í sléttuðu, flatlendu túni. 
Engin ummerki sjást í túninu um útihúsið. Búið er að endurrækta þann hluta túnsins sem útihúsið var á 
og sjást hvergi ójöfnur í því sem gætu gefið staðsetningu þess til kynna. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-047:006     Ósakot     bæjarhóll     bústaður               A: 292767     N: 488089 
 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1714 segir: "Osakot hefur hjer að fornu hjáleiga verið, 
nú í auðn verið 35 ár, lítið meira eður minna. [...] Verbúðir hafa hjer verið sem nú stendur krambúðin 
[sjá 010] og gengu þar skip frá Kálfárvöllum og Bláfeldi, en inntökuskip engin. Sami var háttur aflaskifta 
og útgjörða sem nú er við Búðir [SN-050]. Slægjuland var þar áður sem nú standa kaupmanns búðirnar. 
Það er nú aldeilis eyðilagt, en bóndinn vinnur ekkert á móti, og hefur hann það mátt þola nú yfir 40 ár." 
"Við Ósakot var lítið útver fyrr á öldum, en það var úr sögunni fyrir 1700," segir í Íslenskum 
sjávarháttum II. "Tjaldbúðir áður Ósakot voru í byggð frá 1928 þá byggt sem nýbýli af Bjarna 
Finnbogasyni og Sigríði Lárusdóttur," segir í Byggðum Snæfellsness. "Á sandbökkunum sunnan 
Syðstuvíkur voru rústir af gömlu býli, sem hét Ósakot. Þar var um 1930 reist nýbýli af Bjarna 
Finnbogasyni frá Búðum, og nefndi hann það Tjaldbúðir. Þetta býli er nú komið í eyði fyrir nokkrum 

    

Ósakot SN-047:006, horft til norðurs og norðvesturs 
 



9 
 

árum, en byggingar standa enn þá," segir í örnefnaskrá ÞB. Býlið Ósakot er um 2,3 km sunnan við bæ 
001. 
Það er á flatlendi nokkuð grasgefnu og deiglendu til norðurs en sunnan við bæjarstæðið er sendið og 
vaxið melgresi. 
Steinsteyptar byggingar eru á bæjarstæði Ósakots, síðar Tjaldbúða. Þær eru komnar til ára sinna og er 
ekki haldið við en eru nýttar undir verkstæði. Talsvert rask hefur orðið í kringum byggingarnar og 
fiskeldi sem aldrei komst á laggirnar. Engar minjar eru sýnilegar um Ósakot og hafa þær líklega horfið 
undir yngri byggingar. Lítil sem engin uppsöfnun er sýnileg á svæðinu. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: JÁM V, 108-109; ÍS II, 43 ;BS, 342; Ö-Kálfárvellir ÞB, 3 
 
 
SN-047:007     Skollarúst     heimild                          A: 293711     N: 490211 
 
"Í suðaustur af bænum á Kálfárvöllum er rúst nefnd Skollarúst," segir í örnefnaskrá LK. "Suðaustur af 
bænum í um 150 m fjarlægð var lítil rúst, er nefndist Skollarúst. Líklegt er að, að nafnið sé eitthvað tengt 
tófum," segir í örnefnaskrá ÞB. Skollarúst var að líkindum nærri skurðbakka á norðaustur-mörkum túns 
150 m suðaustan við bæ 001. Gisin röð víðitrjáa er á skurðbakkanum. 
Tóftin var þar sem er flatlent og slétt tún. 
Engin ummerki sjást um tóftina og er hún horfin vegna sléttunar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Kálfárvellir LK, 1; Ö-Kálfárvellir ÞB, 1 
 
 
SN-047:008     Fornu-Kálfárrúst     tóftir     fjárskýli          A: 293955     N: 489421 
 

"Austan Fornu-Kálfár nokkru neðan núverandi þjóðvegar er gömul rúst, er kölluð er Fornu-Kálfárrúst," 
segir í örnefnaskrá. Rústin er um 850 m sunnan við bæ 001. Hún er stór og hringlaga. Minni tóft er 15 
m vestan við hana og eru minjarnar skráðar saman undir einu númeri. 
Tóftirnar eru á grasgefnu flatlendi sem er tiltölulega þurrt en deiglent er inn á milli. Framræsluskurður 
er litlu vestan við þær. 
Fornu-Kálfárrúst er stór hringlaga tóft, líklega fjárskýli, sem er 17 m í þvermál. Hún er flöt að ofan og 
ekki sést greinilegt innanmál hólfs í henni. Tóftin er 0,5 m á hæð. Lítið hólf er byggt utan í vestanverða 
tóftina. Ekki er víst að það sé samtíða fjárskýlinu. Hólfið er 3x4 m að innanmáli og snýr norðvestur-
suðaustur. Ekki er hlaðinn veggur fyrir suðausturenda þess. Veggirnir í þessu hólfi er um 1 m á breidd 
og 0,3 m á hæð. Ferköntuð tóft B er um 15 m vestan við tóft A. Hún er á lágri hæð og er grunnt drag á 

    

Tóft fjárskýlis SN-047:008A, horft til SSV. Á teikningu eru fjárskýli A (ofar) og meint heystæði B (neðar) 
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milli tóftanna. Tóft B er torfhlaðin og einföld. Hún er 10x5 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. 
Óljóst má greina innanmál hennar er hún er nánast flöt að ofan. Tóftin er 0,2-0,3 m á hæð. Hlutverk 
hennar er ekki þekkt en líklegt er að hún sé heystæði. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Kálfárvellir ÞB, 2 
 
 
SN-047:009     heimild um lendingu                             A: 292103     N: 487585 
 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1714 segir: "Osakot [006] hefur hjer að fornu hjáleiga 
verið, nú í auðn verið 35 ár, lítið meira eður minna. [...] Verbúðir hafa hjer verið sem nú stendur 
krambúðin [sjá 010] og gengu þar skip frá Kálfárvöllum og Bláfeldi, en inntökuskip engin." Ekki er 
vitað hvar lending hefur verið við verbúðir og síðar verslunarstað í landi Kálfárvalla en ætla má að hún 
hafi verið í Búðavík eða inni í Búðaós, um 3 km suðvestan við bæ 001. 
Miklar breytingar hafa orðið á landinu við Búðaós vegna landbrots og uppblásturs. Á sjávarbakkanum 
er flatlent og sendið svæði þar sem er þó mikið um ójöfnur. Melgresi vex víða á þessu svæði og annar 
gróður sem heftir sandinn að talsverðu leyti. 
Engin ummerki um lendingu sáust á vettvangi í námunda við verbúðir og verslunarstað 010. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: JÁM V, 109 
 
 
SN-047:010     Gamli kaupstaður     heimild um verslunarstaður    A: 292119     N: 487710 
 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1714 segir: "Osakot [006] hefur hjer að fornu hjáleiga 
verið, nú í auðn verið 35 ár, lítið meira eður minna. [...] Verbúðir hafa hjer verið sem nú stendur 
krambúðin og gengu þar skip [sjá lendingu 009] frá Kálfárvöllum og Bláfeldi, en inntökuskip engin. 
Sami var háttur aflaskifta og útgjörða sem nú er við Búðir [SN-050]. Slægjuland var þar áður sem nú 
standa kaupmanns búðirnar. Það er nú aldeilis eyðilagt, en bóndinn vinnur ekkert á móti, og hefur hann 
það mátt þola nú yfir 40 ár." "Við Búðaós móti Búðum er sandhólmi gróinn melgrasi, er heitir Gamli 
kaupstaður. Sagt er, að þar hafi verzlunarhús staðið á fyrri öldum, en tekið af í Básendaflóðinu mikla. 
Þar hefir nú verið byggður sumarbústaður starfsmanna Framkvæmdastofnunar ríkisins," segir í 
örnefnaskrá ÞB. Verslunarstaðurinn og verbúðir sem voru á sama stað voru um 3 km suðvestan við bæ 
001, 760 m suðvestan við Ósakot 006 og 240 m norðaustan við Hótel Búðir sem er vestan við ósinn. 
Svæðið austan við Búðaós þar sem minjarnar voru er á flatlendu og sendnu svæði þar sem er þó mikið 
um ójöfnur. Melgresi vex víða á þessu svæði og annar gróður sem heftir sandinn að talsverðu leyti. 
Innan sumarbústaðarlóðar er rofskarð sem trjám hefur verið plantað í. 
Engar fornminjar er að sjá austan við Búðaós en það svæði er mjög illa farið vegna flóða, landbrots og 
rofs. Gengið var meðfram bökkum í austanverðum ósinum að leit að vísbendingum um minjar undir 
sverði. Þar er búið að hlaða grjóti á köflum til varnar landbroti en þar sem ekki eru grjóthleðslur sáust 
engin ummerki um forna mannvist. 
 
Hættumat: hætta, vegna landbrots 
Heimildir: JÁM V, 108-109; Ö-Kálfárvellir ÞB, 3 
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SN-047:011     Helgurúst     tóft     heystæði                 A: 292803     N: 489123 
 

"Allmiklu neðar, um miðja vegu niður að Kálfárhyl, er gömul rúst á austurbakka árinnar, er heitir 
Helgurúst," segir í örnefnaskrá ÞB. Helgurúst er torfhlaðið heystæði sem er 1,4 km suðaustan við bæ 
001. 
Tóftin er á þurrum og grasgefnum en þýfðum bakka Kálfár. Austan við tóftina er stórt mýrlent svæði. 
Tóftin er um 6x4 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er einföld og sést ekki op á henni. 
Innanmál hennar er ógreinilegt. Mesta hæð veggja er 0,5 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Kálfárvellir ÞB, 3 
 
 
SN-047:012     Magálsgangur     heimild um leið                A: 293204     N: 490754 

 
"Tungan milli gilsins og árinnar heitir Magáll. Um 
hann liggur fjölfarin leið fyrir fé og menn upp og 
niður af fjallinu. Heitir hún Magálsgangur. Nafnið 
Magáll er sjálfsagt dregið af því, að tungan líkist 
nokkuð í lögun magálsstykki, er algengt var að skera 
við slátrun hrossa," segir í örnefnaskrá ÞB. Þessi leið 
var farin þegar verið var að smala og í tengdum 
erindagjörðum. Magáll er um 600 m norðvestan við 
bæ 001. Til þess að komast á hann þarf að fara yfir 
Kálfá og er hægt að stikla á steinum yfir hana. 
Leiðin liggur upp bratta brekku sem mjókkar eftir 
því sem ofar dregur. Þar taka við grjótskriður og loks 
bergstallar áður en komið er upp á fjallið. Djúp gil 
eru beggja vegna við Magálinn. 
Að sögn Bjarna Vigfússonar, heimildamanns, var 

engin sérstök gata var farin neðst í Magálnum en eftir því sem ofar dregur verða færri leiðir færar og þá 
skýrist betur hvar farið var. Leiðin var ekki gengin upp á fjallið en hún var skoðuð neðst í Magálnum. 
Þar sjást engar götur. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Kálfárvellir ÞB, 4 
 

    

Helgurúst SN-047:011, horft til norðvesturs 
 

 

Magálsgangur SN-047:012, horft til NNV 
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SN-047:013     Seljagangur     heimild um leið 
 
"Leiðin eftir þeim [Strípagangur] heitir Seljagangur. Er þá komið upp í Seljadal [014], sem er frekar 
lítið dalverpi uppi í fjallsbrúninni," segir í örnefnaskrá ÞB, 5. Ekki var hægt að staðsetja götu að Seljadal 
við vattvangsvinnu á svæðinu og má sennilega rekja það til breytinga á svæðinu vegna grjóthruns og 
skriðufalla. Gatan mun hafa legið til norðurs frá bæjarhólnum, sennilega austan megin við bæjarlækinn 
og upp fjallshlíð að seli 014. 
 
Heimildir: Ö-Kálfárvellir ÞB, 5 
 
 
SN-047:014     Seljadalur     heimild um sel                    A: 294009     N: 491093 
 
"Eftir honum [Langistallur] er gengið í vestur, og þá kemur maður upp á fjall, þar sem heitir Seljardalur 
[svo]. Þar mun hafa verið haft í seli til forna," segir í örnefnaskrá BB"Leiðin eftir þeim [Strípagangur] 
heitir Seljagangur. Er þá komið upp í Seljadal, sem er frekar lítið dalverpi uppi í fjallsbrúninni," segir í 
örnefnaskrá ÞB. Sökum grjóthruns og skriðufalla hefur aðgengi að Seljadal breyst mikið og reyndist 
ekki unnt að komast þangað upp með auðveldum hætti. Samkvæmt Bjarna Vigfússyni heimildarmanni 
finnast þar engar tóftir og þá er ekki heldur hægt að greina þar neina af loftmyndum. Minjastaðurinn er 
því óskráður en hnit tekið af loftmynd. 
 
Heimildir: Ö-Kálfárvellir BB, 1; Ö-Kálfárvellir ÞB, 5 
 
 
SN-047:015     Ósakotskelda     lind     vatnsból              A: 293369     N: 488014 
 
"Ósakotskelda er á sléttlendinu við veginn fyrir austan Búðaós, skömmu áður en komið er að 
verslunarhúsunum. Þarna er mýrlent, en jarðvegurinn blandinn skeljasandi. Ölkeldan er í stórri, þéttri 
og harðri þúfu, sem menn halda, að sé náttútuleg. Samt er ekki ótrúlegt, að landeigendur hafi fyrrum 
látið hlaða í kringum ölkeldurnar, þar sem þær fundust. Að minnsta kosti eru slíkar þúfur við allflestar 
þeirra. [...] Vatnið í Ósakotskeldu er mjólkurlitað. Það er bragðmikið, en ekki óþægilegur keimurinn. 
Þess vegna drekka ferðamenn oft af henni og verður gott af," segir í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og 
Bjarna Pálssonar. Ósakotskelda er merkt inn á Herforingjaráðskort frá 1911 og er um 600 m austan við 
Ósakot 006. Hennar var ekki leitað á vettvangi en staðsett á loftmynd af áðurnefndu korti. Ölkeldan er 
því ekki nákvæmlega staðsett og ekki er ljóst hvort hún sést lengur. 
 
Heimildir: FEB I, 203 
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SN-047:016     tóft     heystæði                              A: 293419     N: 489339 
 

Tóft af heystæði er neðan við Snæfellsnesveg (54) og austan við malarveg sem liggur að 
Ósakoti/Tjaldbúðum 006. Hún er um 220 m suðvestan við heystæði sem skráð er með Fornu-Kálfárrúst 
008 og 940 m sunnan við bæ 001. 
Tóftin er í flatlendu og grasgefnu deiglendi. Tveir litlir hólar eru á svæðinu. Annar austan við tóftina og 
hinn norðan við hana. Djúpur skurður er um 20 m sunnan við tóftina. 
Tóftin er torfhlaðin og einföld. Hún er um 8x5 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Mesta hæð 
veggja er 0,6 m. Mögulega er op á henni í suðvesturenda en það er óljóst. Tóftin er farin að ganga í 
þúfur. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-047:017     Ósarúst     þúst     fjárskýli                   A: 292693     N: 488439 

 
"Fyrir austan Kálfá, þar sem hún rennur í Búðaós, 
er rúst kölluð Ósarúst," segir í örnefnaskrá LK. 
"Frá Ósarúst liggur upphlaðinn vegur [sjá 
611:001] ofan við Syðstuvík og niður á mela 
austan hennar," segir í örnefnaskrá ÞB. Ósarúst 
er stór þúst sem er um 2 km suðvestan við bæ 
001. Hún virðist helst geta verið fjárskýli ef horft 
er til lögunar hennar og fjarlægðar frá bæ. 
Þústin er í grasgefnu deiglendi við norðurendann 
á jarðvegshrygg sem virðist manngerður en ekki 
forn og liggur til suðurs. 
Þústin er um 16 m í þvermál og mesta hæð er um 
1 m. Ætla má að í henni sé eitt hólf en innanmál 
þess sést ekki skýrt. Ekkert grjót er sýnilegt í 
þústinni og er hún úr torfi. 

 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:  Ö-Kálfárvellir LK, 1; Ö-Kálfárvellir ÞB, 3 
 
 

    

Heystæði SN-047:016, horft til suðurs 
 

 

Ósarúst SN-047:017, horft til suðvestur. 
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SN-047:018     tóft     óþekkt                                A: 292762     N: 488015 
 

Lítil einföld tóft er fast sunnan við vegarslóða sem liggur að sumarhúsi þar sem Gamli-kaupstaður 010 
var, um 75 m sunnan við Ósakot/Tjaldbúðir 006 og 2,4 km suðvestan við bæ 001. Hlutverk hennar er 
ekki þekkt en líklegt er að hún sé útihús frá Tjaldbúðum því hún virðist fremur ung. 
Tóftin er á sendnu en grónu flatlendi þar sem er talsvert af ójöfnum. 
Tóftin er nokkuð hringlaga og er um 6 m í þvermál. Op er inn í hana á suðausturhlið. Tóftin virðist 
lítillega niðurgrafin en það getur verið vegna þess að sandur hefur safnast að henni. Mesta hæð veggja 
utanmáls er 0,3 m. Ekkert grjót sést í veggjum tóftarinnar og virðist hún torfhlaðin. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-047:019     tóft     skemma                               A: 292661     N: 488069 
 

Tóft af íshúsi eru um 2,4 km suð-suðvestan við bæjarhól 001, um 110 m norðaustan við tóft 018 og um 
100 m vestan við Ósakot 006. 
Tóftin er framarlega á bakka Búðaóss. 
Tóftin er 12x10 m að stærð og snýr norður suður. Vegghleðslur eru um 1 m á breidd og 90-100 cm á 

    

Tóft SN-047:018, horft til norðvesturs 
 

    

Tóft SN-047:019, horft til norðurs 
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hæð. Þær eru á kafi í grasi og sást engar grjóthleðslur í þeim en þótt vegghleðslurnar séu vel grónar er 
lítill gróður inní sjálfum hólfunum. Hún hefur fjögur hólf og er op á þeim öllum, þó ekki á milli hólfa. 
Út frá eystri helmingi norðurhliðar tóftarinnar liggur hlaðinn rampur sem er um 5 m breiður og allt að 
14 m langur niður að Búðaósi. Hugsanlega hefur þessi rampur verið einhvers konar vinnusvæði milli 
íshússins og óssins. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-047:020     náma     mógrafir                             A: 293280     N: 489938 
 
Mógrafir eru á stóru svæði norðan við 
Snæfellsnesveg (54), á milli Kálfárbakka og 
heimreiðar að Kálfárvöllum, um 400 m 
suðvestan við bæ 001. 
Mógrafirnar eru í flatlendri mýri sem búið er 
að grafa skurði í til framræslu en er enn 
nokkuð deiglent. Svæðið er nýtt fyrir 
hrossabeit. 
Mógrafasvæðið er 230x150 m að stærð og 
snýr ASA-VNV. Mógrafirnar sjást ekki mjög 
greinilega og er ekki ólíklegt að fyllt hafi 
verið upp í stóran hluta þeirra. Mógrafirnar 
eru dýpstar um 0,5 m og stendur vatn enn í 
sumum þeirra þrátt fyrir framræslu. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-047:021     náma     mógrafir                             A: 293773     N: 490324 
 
Austan við gamla heimatúnið eru mógrafir um 200 m austan við bæ 001. 
Mógrafirnar eru í grasgefnu deiglendi. Skurður hefur verið grafinn í gegnum svæðið til framræslu. 
Mógrafasvæðið er 130x120 m að stærð og snýr austur-vestur. Grafirnar innan þess eru ógreinilegar og 
grónar. Svo virðist sem að fyllt hafi verið upp í þær og sléttað yfir að einhverju marki. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-047:022     náma     mógrafir                             A: 292758     N: 488629 
 

   

Mógrafir SN-047:020, horft til suðausturs. 
 

 

Mógrafir SN-047:022, horft til norðvesturs 
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Mógrafarsvæði er um 1,7 km suð-suðvestan við bæjarhól 001, um 140 m norðan við mógröf 025 og 
tæpa 50 m vestan við heystæði 026. 
Minjasvæðið er í flötu mýrlendi. 
Mógrafarsvæðið er 270x200 m að stærð og snýr norð-norðaustur og suð-suðvestur. Mógrafirnar virðast 
flestar hafa skarpa kanta og brúnir. Þær eru djúpar og allar fullar af vatni. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-047:023     Ósakotsgrafir     náma     mógrafir             A: 293141     N: 488901 
 
Að sögn Bjarna Vigfússonar, heimildamanns, voru Ósakotsgrafir í mýri vestan við veg að 
Ósakoti/Tjaldbúðum 006. Þær eru 890 m norðaustan við Ósakot og 1,4 km SSV við bæ 001. 
Mógrafirnar eru í mýrlendi vestan við lækjarbakka. Grösugt og gróið svæði. 
Mógrafirnar eru á svæði sem er 100x40 m að stærð og snýr NNA-SSV. Þær eru samansignar og fremur 
ógreinilegar. Flestar eru þær grónar og lítið er um vatn í þeim en votlent er inni á svæðinu. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-047:024     náma     mógrafir                             A: 292999     N: 488202 

 
Tvær mógrafir eru 2,1 km suð-suðvestan við bæjarhól 
001, um 360 m suðaustan við mógröf 025 og tæpa 260 
m aust-norðaustan við Ósakot 006. 
Mógrafirnar eru í mjög blautu mýrlendi sem liggur að 
Búðaósi. 
Mógrafirnar eru fullar af vatni og hafa skarpa kanta. Þær 
liggja hvor beint upp af annarri og samanlagt eru þær 
um 50 m á lengd og 8 m á breidd. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 

SN-047:025     náma     mógrafir                             A: 292788     N: 488492 
 
Stök mógröf er 1,9 km suð-suðvestan við bæjarhól 
001, tæpa 100 m aust-suðaustan við Ósarúst 017 og 
tæpa 260 m aust-norðaustan við Ósakot 006. 
Mógröfin er í mjög blautu mýrlendi sem liggur að 
Búðaósi. 
Mógröfin sem er um 6x3 m að stærð og snýr norðvestur 
og suðaustur. Hún hefur skarpar hliðar og brúnir og 
ennfremur er hún full af vatni. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
SN-047:026     tóft     heystæði                              A: 292951     N: 488858 
 
Tóft er 1,5 km suð-suðvestan við bæjarhól 001, um 160 m vestan við Ósakotsgrafir 023 og rúma 300 m 

 

Náma SN-047:024, horft til suðvestur. 
 

 

Náma SN-047:022, horft til norðvesturs. 
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suð-suðaustan við Helgurúst 011. Út frá gerð og staðsetningu tóftarinnar mun hún hafa verið heystæði. 
Tóftin er í jaðrinum á flötu og blautu mólendi. 

Tóftin er 5x2,5 m á breidd og snýr suðvestur og 
norðaustur. Hún er upphlaðinn pallur sem er um 
50 cm á hæð. Það er þúfnakragi umhverfis hana 
og má vera að það séu ummerki eftir umrótið við 
torfskurðinn sem tekinn var þegar stæðið var 
hlaðið upp. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
  

 

Tóft SN-047:026, horft til norðvesturs 
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SN-048     Kálfárvallakot 
 
1714: "Kalfárvallakot, afbýli bygt fyrir manna minni. Dýleikinn talinn og tíundaður fjórðúngur 
jarðarinnar ut supra. Ábúandinn Íngibjörg Þorbjörnsdóttir. JÁM V, 108. 
"Kálfárvallakot er lítið eitt utar Kálfárvöllum [SN-047:001] og er fyrir löngu lagt í auðn." Ö-Kálfárvellir 
LK, 1. Kálfárvallakot heitir túnblettur vestan við gamla túnið og aðskilið frá því með mýrasundi, sem 
nú hefir verið ræst fram. Það mun áður hafa verið sérstakt býli (hjáleiga)." Ö-Kálfárvellir ÞB, 1. 
 
 
SN-048:001     Kálfárvallakot     bæjarhóll     bústaður         A: 293332     N: 490335 

Bæjarhóll Kálfárvallakots er um 250 m vestan við Kálfárvelli SN-047:001, nyrst í sléttuðu túni. 
Malarvegur liggur yfir nyrsta hluta bæjarhólsins. 
Bæjarhóllinn er í flatlendu og sléttuðu túni. Ofan við tún til norðurs eru grónar mýrar í halla til suðurs. 
Lágur hóll sést efst í túninu þar sem bærinn var. Hóllinn er um 20x30 m að stærð og snýr austur-vestur. 
Norðurmörk hólsins sjást ekki vegna malarvegar sem liggur yfir norðurjaðarinn. Ójöfnur eru á hólnum 
og í grassverði sést glitta í grjót hér og hvar. Hóllinn er 0,3 m á hæð þar sem hann er hæstur. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
  

    

Bæjarhóll Kálfárvallakots SN-048:001, horft til austurs og norðurs 
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SN-049     Skaflakot 
 
1714: "Skaflakot, önnur hjáleiga bygð fyrir manna minni, nú í auðn og so næstliðið ár." JÁM V, 108. 
"Beint fyrir vestan Skaflakot er hryggur nefndur Börð. Skaflakot er gamalt eyðibýli fyrir ofan Kálfárvelli 
[SN-047:001] alveg upp undir fjalli." Ö-Kálfárvellir LK, 1.  
"Ofan við gamla túnið nær fjallinu var annað býli sem hét Skaflakot, nafnið vafalaust dregið af því, að 
fannir eru oft miklar í brekkunum þar fyrir ofan." Ö-Kálfárvellir ÞB, 1. 
 
SN-049:001     Skaflakot     bæjarhóll     bústaður             A: 293764     N: 490634 
 

"Ofan við gamla túnið nær fjallinu var annað býli, sem hét Skaflakot, nafnið vafalaust dregið af því, að 
fannir eru oft miklar í brekkunum þar fyrir ofan," segir í örnefnaskrá. Bæjarhóll Skaflakots er rúma 410 
m norð-norðaustan við bæjarhól Kálfárvalla SN-047:001, um 20 m norðan við tóft 005 og rúma 15 m 
norðvestan við tóft 004. 
Tóftin er í grösugum og nokkuð blautum móa. 
Bæjarhóllinn er 20x17 m að stærð og snýr norður suður. Upphleðsla hans er ekki mikil, gæti verið um 
20-40 cm. Tóft er á bæjarhólnum sem er 14x13 m að stærð og snýr austur vestur. Hún er á kafi í grasi 
og er því ekki gott að átta sig alveg á henni en þó má sennilega greina fjögur hólf. Vegghleðslur eru 
mjög rúnaðar, 1-4 m á breidd og 60-80 cm á hæð. Ekkert hleðslugrjót sést í þeim. Tóftin er byggð á 
lágum náttúrulegum hrygg eða rana. Sunnan og neðan við tóftina er þýfður hóll sem gæti verið öskuhóll 
en það er alveg óvíst. Sambyggt vesturhlið tóftarinnar er garðlag 003 sem liggur til vesturs að tóft 002. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Kálfárvellir ÞB, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Bæjarhóll Skaflakots SN-049:001, horft til suðurs. Teikningin sýnir bæjartóftina 
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SN-049:002     tóft     útihús                                 A: 293723     N: 490637 
 

Tóft, sem sennilega er af útihúsi er um 30 m vestan við 001 og um 25 m norðvestan við tóft 006. 
Tóftin í grösugum nokkuð mýrlendum móa þétt undir háum bökkum sem nefnast Hjallar. 
Tóftin er einföld, 8x7 m að stærð, snýr suðvestur norðaustur og hefur op til suðvestur. Frá 
norðausturhorni hennar liggur garðlag 003 til austurs að tóft 001. Vegghleðslur eru rúnnaðar og signar, 
um 3 m á breidd og sést ekkert hleðslugrjót í þeim. Ytra byrði veggja er um 80 cm á hæð en innra byrði 
er 40-50 cm á hæð. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-049:003     garðlag     óþekkt                             A: 293748     N: 490632 

 
Garðlag liggur á milli bæjarhóls 001 og tóftar 
002 og rúma 20 m norðan við tóft 006. 
Garðlagið er í grösugum og nokkuð mýrlendum 
móa þétt undir háum bökkum sem nefnast 
Hjallar. 
Um 30 m langt garðlag sem hefur stefnuna 
austur vestur, liggur á milli tófta 001 og 002 og 
er það einnig samtengt þeim. Það er um 1,5 m á 
breidd, um 50 cm á hæð og allt á kafi í grasi. 
Um 10 m austan við tóft 003 er greinilegt að rof 
hefur komist í garðlagið sem hefur gróið aftur. 
Garðlagið hefur mikið til horfið á þessum parti 
en þar má greina grjót á svæðinu. Út frá því 
verður það að teljast sennilegt að garðlagið sé 
hlaðið úr torfti og grjóti. 
 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 
 

    

Tóft SN-049:002, horft til NNV 
 

 

Garðlag SN-049:003, horft til austurs 
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SN-049:004     tóft     útihús                                 A: 293787     N: 490616 
 

Tóft er um 15 m suðaustan við bæjartóft 001 og rúma 20 m norðaustan við tóft 005. 
Tóftin er í grösugum og nokkuð mýrlendum móa þétt undir háum bökkum sem nefnast Hjallar. 
Tóftin er einföld, 6x5 m að stærð og snýr svo til austur vestur. Hún er á kafi í grasi og niðurgrafin í 
náttúrulegan hól sem myndar jafnframt austurhlið hennar. Innra byrði veggja er um 80 cm á hæð en ytra 
byrði er 40-50 cm á hæð. Ekki sjást neinar grjóthleðslur í veggjum sem eru um 1 m á breidd. Op er á 
suður vegg. Vestan við tóftina er smá þúst eða pallur sem er um 4x3 m að stærð. Alls er minjastaðurinn 
um 10x5 m að stærð. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-049:005     tóft     útihús                                 A: 293763     N: 490600 
 

Tóft er rúma 10 m suðaustan við tóft 006, tæpa 20 m sunnan við bæjartóft 001 og um 20 m suðvestan 
við tóft 004. 
Tóftin er í grösugum og nokkuð mýrlendum móa þétt undir háum bökkum sem nefnast Hjallar. 
Tóftin er einföld, 7x6 m að stærð og snýr hún svo til norður suður. Hún er á kafi í grasi og er orðin 
nokkuð óljós. Vegghleðslur mjög rúnnaðar og signar um 1,5 m á breidd og 30-40 cm á hæð og ekki sjást 
neinar grjóthleðslur í veggjum. Op er á tóftinni til suðurs. Vestan við tóftina er mikið þýfi og er ytra 
byrði vesturhliðarinnar óljóst. 

    

Tóft SN-049:004, horft til norðurs 
 

    

Tóft SN-049:005, horft til suðausturs 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-049:006     tóft     útihús                                 A: 293737     N: 490608 
 

Tóft er um 25 m suðvestan við bæjartóft 001 og rúma 25 m suðaustan við tóft 002. 
Tóftin er í grösugum og nokkuð mýrlendum móa þétt undir háum bökkum sem nefnast Hjallar. 
Tóftin er 10x7 m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Tóftin er sennilega að stærstum hluta 
niðurgrafin og liggur hún langsum eftir hallanda sem er í landinu. Hún hefur tvö hólf, A og B. Hólf A 
er 4x2 m að innanmáli en hólf B er 10x3 m að innanmáli. Ekki var hægt að sjá með vissu hvort veggurinn 
á milli hólfana sé hlaðinn eða hvort að hann er bara myndaður með niðurgreftri hólfanna sitt hvoru 
megin. Veggurinn milli hólfanna er um 20 cm á hæð í hólfi A en um 80 cm í hólfi B. Bæði hólfin eru 
opin til norðvesturs. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
  

    

Tóft SN-049:006, horft til suðausturs 
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SN-051     Hraunhöfn 
 
 

 
 
20 hdr. 1714. JÁM V, 110. Í Landnámu er þess getið að að Hrólfur hinn digri, sonur Eyvindar eikikróks 
hafi numið land frá Lýsu til Hraunhafnarár. ÍF I, 104.  
Jarðarinnar er getið sölubréfi, Björn Jónsson selr Torfa Koðránssyni jörðina Kálfárvelli á Snæfellsnesi 
frá 13. apríl 1366 - DI III, 210.   
Getið í sölubréfi, Sigurður Oddsson selr Styrkári syni sínum jörðina Hraunhafnarbakka með tilgreindum 
ummerkjum og ítökum frá 2. maí 1384. DI III, 372-373.  
Getið í Kvittunarbréfi um tiltölu í Hraunsmúla frá 29. maí 1465. DI VI, 58.  
Getið í Kaupbréfi um Hraunhafnarbakka á Snæfellsnesi 8. apríl 1488. DI VI, 612.  
Getið í skipan um kirkjur og sóknir á Snæfellsnesi og í Hnappadal frá 18. sept, 1563. DI XIV, 153.  
Getið í máldaga Gísla biskups Jónssonar frá um 1570 og síðar. DI XV, 606.  
1714: "Hjer hefur að fornu kirkja verið og tíðir veittar fyrir sakir vegalengdar til aðalkirkjunnar, sem er 
á Staðarstað. Ekki var hjer greftrarstaður og engin lá hjer sókn til, því að öll þessi sveit reiknast að liggja 
í Staðarstaðar kirkjusókn og reiknaðist þó þetta so sem hálfkirkja. Jarðardýrleiki 20 hdr. og so tíundast 
4 tíundum jörðin öll. Heimajörðin, sem nafninu beheldur, er talin og tíunduð fjórðungur jarðarinnar. 
Eigandinn er kóngleg Majestat, af Stapa umboði ut supra. [...] Ábúandinn á heimajörðunni sjálfri, sem 
kölluð er fjórðúngur allrar jarðarinnar og nafninu forna beheldur, er Hallbjörn Ormsson." JÁM V, 110-
111.  
"Vestur við Búðir [SN-050] stingur í stúf. Þar eru Búðaósar, sem Hraunhöfn hét að fornu." ÁFÍ 1982, 
18.  
"Austanverðu við Hraunhafnará eru tvö eyðibýli og heita þau Hraunhöfn (neðar) og Landakot [SN-053] 
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dálítið ofar. Beint á móti Hraunhöfn, vestanverðu árinnar, er Hraunhafnarbakki [SN-052]." Ö-Búðir LK, 
4. 
 "Fjöldi hjáleigubýla og þurrabúða voru á Búðum allt fram á þessa öld. þau helstu eru Hraunhöfn (áður 
aðaljörðin) Hraunhafnarbakki [SN-052], Landakot [SN-053], Kinn, Bentsbær [SN-063], Bakkafit [SN-
055], Bjarnahús Bakkabúð [SN-056], Arabía [SN-058], Klettakot [SN-054], Oddsbúð [SN-060], Gjóta 
[SN-061], Balabúð [SN-059], Pjatla [SN-062] o.fl." BS, 343.  
"Í Búðaósi hefur verið landtökustaður skipa frá upphafi Íslandsbyggðar. Í Eyrbyggju er staðurinn ýmist 
nefndur Hraunhafnarós eða Hraunhöfn og hefur það einnig átt við landið umhverfis ósinn, því að þar er 
talað um jörðina Bakka í Hraunhöfn, sem síðar nefnist Hraunhafnarbakki." ÁFÍ 1982, 55.  
"Ofan við verzlunarstaðinn og hraunið umhverfis skagar fjallið Öxl fram úr heiðinni eða samnefndum 
fjallgarðinum, og verður við það nokkurt dalverpi. Þar er bærinn Hraunhöfn  og litlu neðar 
Hraunhafnarbakki." KK II, 58.  
Bæjarins er getið í Eyrbyggjasögu en samkvæmt henni komu bræðurnir Björn (Breiðvíkingakappi) og 
Arnbjörn að Hraunhafnarósi. Arnbjörn keypti þá land á Bakka í Hraunhöfn (bls. 106, 112). [...] Snorri 
og hans menn að ríða að Hraunhöfnum til að fara að skipi sem kom í Hraunhafnarós þegar hann hitti 
Þorbrandssyni alvopnaða og sagði þeim að fara heim. Þá riðu Snorri og hans menn út til Hofgarða og 
þaðan út að sjónum. Á Hofgörðum bjuggu Björn og Gestur sonur hans, faðir Hofgarða-Refs, ÍF IV, 113, 
114.  
"Hraunhafnarbakki fór sömu leiðina til fulls 1873 og á öðrum áratug 20. aldar voru jarðirnar þrjár milli 
Kálfár og Hraunhafnarár, þ.e. Hraunhöfn, Landakot og Bjarnarfosskot, felldar undir Búðir og aflagðar 
sem sérstæð býli." Saga Búða og Hraunhafnar, 57. 
 
SN-051:001     Hraunhöfn     bæjarhóll     bústaður             A: 291454    N: 489429 

 
Samkvæmt bæjatali Jóns 
Lúterssonar fór Hraunhöfn í eyði 
1908. Bæjarhóll Hraunhafnar er um 
500 m ASA við núverandi 
íbúðarhús í Hraunhöfn byggt 1984 
og um 90 m neðan og sunnan við 
Snæfellsnesveg 54. Bæjarstæðið er 
að mestu óraskað fyrir utan 
Snæfellsnesveg að norðvestan-
verðu. Fyrir utan bæjarhól eru að 
minnsta kosti 10 aðrar tóftir (002-
010 og 025) á svæðinu norðan og 
austan við hólinn. Heimatúnið er 
hlaupið í þúfur en ennþá má sjá 
uppþornað lækjardrag bæjar-
lækjarins sem liggur frá norðri til 
suðurs og sker tóftaþyrpinguna í 
tvennt, 001, 004 og 005 að 
vestanverðu en allar aðrar 

sjáanlegar tóftir að vestan. Hér og þar standa stórgrýti og klettar uppúr túninu. 
Samkvæmt Eyjólfi Gunnarssyni heimildamanni var bæjarhóll sléttaður um 1970 og í dag (2016) 

sést ekkert til tófta á hólnum. Hóllinn er stór og ávalur, um 80 m á lengd, um 60 m á breidd og liggur 
norður-suður. Hóllinn er 2-3 m á hæð í toppinn með aflíðandi hlíðar til allra átta. Meðfram hólnum 
austanverðum er lítil lækjarspræna. Í hólinn norðaustanverðan er óljóst skarð inn í hólinn sem er 0,2-0,4 
m djúpt og opið til austur. Líklega gæti verið þar um að ræða leifar af hólfi eða húsasundi. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:002     heimild um    kirkju                            A: 291513    N: 489466 
 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1714 segir: "Hjer hefur að fornu kirkja verið og tíðir 
veittar fyrir sakir vegalengdar til aðalkirkjunnar, sem er á Staðarstað. Ekki var hjer greftrarstaður og 

 

Bæjarhóll Hraunhafnar SN-051:001, horft il suðvesturs 
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engin lá hjer sókn til, því að öll þessi sveit reiknast að liggja í Staðarstaðar kirkjusókn og reiknaðist þó 
þetta so sem hálfkirkja." Í Byggðir Snæfellsness frá 1977 segir: "Búðakirkja var upphaflega á 
landnámsjörðinni Hraunhöfn [SN-051], en þegar Bent Lárusson stofnaði Búðakaupstað fékk hann leyfi 
Jóns Vídalíns biskups að reisa þar kirkju [SN-050:002]1703." Ekki er alveg ljóst hvar kirkjan stóð. Ef 
kirkjan hefur ekki staðið á bæjarhólnum sjálfum er líklegasti staðurinn næststærsti rústahóllinn austan 
við bæjarlækinn um 30 m norðaustan við bæjarhól 001. Þar sem rústahóllinn stendur er stórþýft, 
grasigróið heimatún á austurbakka bæjarlækjarins. 

Efst á rústahólnum er kálgarður 003. Hóllinn er stór um sig, 25x20 m að flatarmáli, 1,5-2 m á 
hæð og liggur gróflega austur-vestur. Sunnan í rústahólnum virðist vera hlaðinn, aflíðandi pallur eða 
tunga sem hallar 2-5° til suðurs niður af hólnum. Hóllinn er allur hlaupinn í þúfur og ekkert sést til 
fornleifa sem gætu gefið til kynna leifar af kirkju. Ekki er hægt að staðfesta staðsetningu hennar með 
vissu án frekari fornleifarannsókna. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: JÁM V, 110, 111; BS, 59 
 
SN-051:003     tóft     kálgarður                              A: 291513     N: 489465 

Kálgarður er á stórum rústahól (sjá einnig 002) austan við bæjarlækinn um 30 m norðaustan við bæjarhól 
001. Rústahóllinn er í stórþýfðu, grasigrónu heimatúni á austurbakka bæjarlækjarins. 

Kálgarðurinn er stór, um 18x18 m að utanmáli og liggur VNV-ASA. Gengið var upp í 
kálgarðinn að sunnanverðu. Veggir kálgarðsins eru miklir um sig, um 2-3 m á breidd og 0,5-1 m á hæð. 
Innanmál er um 11x9 m. Ekkert sést í grjóthleðslur vegna gróðurs og þúfna. Ekki er útilokað að hluti af 
veggjum kálgarðsins hafi á einhverjum tímapunkti verið kirkjugarðsveggir. Þó sjást greinilega ennþá 
hvar beðin voru þar sem þúfurnar eru í beinum röðum og sjást að minnsta kosti þrjú breið beð sem lágu 
norður-suður. Garðurinn hallar niður til NNA. 
Hættumat: engin hætta 
 

     

Kálgarður SN-051:003, horft til ASA 
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SN-051:004     tóft     fjárhús                                A: 291464     N: 489486 

Fjárhústóft er um 10 m norðan við bæjarhól 001 og um 20 m sunnan við Snæfellsnesveg 54. Tóftin er í 
stórþýfðu yfirgefnu heimatúni. 

Tóftin er tvískipt og hlaðin úr torfi og grjóti, um 14 m á lengd, 7-10 m á breidd og liggur NNA-
SSV. Hólf A er um 10x2,5 m að innanmáli og gengið var inn í tóftina í suðausturhorni tóftarinnar um 
suðurvegg. Inngangur er um 0,5 m á breidd. Veggir tóftarinnar eru 1-3 m á breidd og 0,3-1 m á hæð. 
Hólf B er í norðurenda vestan við hólf A. Hólf B er samfallið, um 2,5x1,5 m að innanmáli og liggur 
VNV-ASA. Enginn greinilegur inngangur er inn í hólfið en líklega hefur verið gengið inn að vestan 
verðu. Útlit og stærð tóftarinnar gefur til kynna að um fjárhús og lítinn kofa að ræða. Engin ummerki 
um garðaundirstöður eru í miðri tóftinni sem þýðir að hugsanlega gætu hafa verið jötur eftir veggjunum 
eða garðinn hafi verið alfarið úr timbri. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:005     tóft+garðlag     hesthús                         A: 291473    N: 489525 

 
Grjóthlaðin tóft og gerði A og B eru um 50 m norðan við bæjarhól 001 og um 15 m neðan og sunnan 
Snæfellsnesvegar 54. Tóftin er í yfirgefnu, þýfðu heimatúni. 

      

Fjárhús SN-051:004, horft til SSV 

           

Hesthústóft og garðlag SN-051:005, horft til ASA 
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Saman eru tóft A og gerði B um 14 m á lengd og um 10 m á breidd. Gerði B er samfast tóft A 
að sunnanverðu. Tóft A er tvískipt, um 7,5 m á lengd, um 6,5 m á breidd og liggur VNV-ASA. Hólfin 
eru samsíða með um 1,5 m breiðan vegg á milli þeirra. Þau eru 2-3 m á lengd og um 1 m á breidd að 
innanmáli. Veggir tóftarinnar eru grjót- og torfhlaðnir, 1,5-3 m á breidd og um 1 m á hæð. Hleðslur eru 
signar en hleðslugrjót er greinilegt í grasigrónum veggjunum hér og þar. Gengið var inn í bæði hólfin 
að sunnanverðu inni í hólfi B. Inngangar eru samfallnir en hafa líklega verið 0,5-1 m á breidd. Gengið 
var inn í gerði B í norðausturhorni þess, við suðvesturhorn tóftar A. Gerði B er um 7x6 m að innanmáli 
og liggur VNV-ASA. Veggir þess eru grasigrónir, um 1 m á breidd og 0,2-0,5 m á hæð. Gerðið er 
stórþýft að innan. Útlit, stærð og staðsetning gæti gefið til kynna að hér sé um lítið hesthús og hestagerði 
að ræða. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:006     tóft     útihús                                  A: 291495    N: 489512 

Lítil tóft er austan við bæjarlækinn, um 15 m austan við hesthús 005 sem er vestan við lækinn og um 60 
m norðaustan við bæjarhól 001. Tóftin er í yfirgefnu, þýfðu heimatúni. 

Á svæði sem er um 11x7 m að flatarmáli og liggur NNV-SSA er grjót- og torfhlaðið mannvirki. 
Mannvirkið er greinileg tóft A sem er einföld, um 6,5 m á lengd, um 5 m á breidd og liggur VSV-ANA. 
Fast upp við tóftina að norðan og ofanverðu er 5,5x6 m stór upphleypt og þýfð tunga sem gæti leynt 
eldri mannvistarleifum. Tóft A er 2,5x1,5 m að innanmáli. Hleðslur eru signar og enginn greinilegur 
inngangur er í tóftinni en líklega hefur verið gengið inn að sunnan. Veggir eru um 1,5-2 m á breidd og 
1-1,4 m á hæð. Grjóthleðslur eru greinanlegar inni í tóftarveggnum að austanverðu (um 2 umför). Veggir 
eru hærri að utan en innan. Hugsanlega er hægt að greina óljósar leifar af innanmáli í þúst B sem er um 
0,5-1 m á hæð en frekari rannsókna er þörf til staðfestingar. Líklega hefur hér verið útihús en nákvæmur 
tilgangur er óljós. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 

         

Útihúst SN-051:006, horft til VSV 
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SN-051:007     tóft     útihús                                 A: 291567     N:489467 

Lítil tóft er um 80 m ANA við bæjarhól 001 og um 35 m austan við rústahól 002. Tóftin er í yfirgefnu, 
þýfðu heimatúni um 15 m vestan við stóran ræsiskurð. 

Tóftin er einföld, um 6 m á lengd, um 5 m á breidd og snýr NNV-SSV. Tóftin er vel grasigróin 
og þýfð en hleðslur eru signar. Veggir eru um 2 m á breidd og 0,3-0,5 m á hæð. Gengið var inn að 
sunnaverðu og sjást ennþá leifar af inngangi á miðjum vegg. Innanmál er um 2x1 m en ekkert sést í 
hleðslugrjót í veggjum. Tóftin hefur líklega verið útihús en nákvæmt hlutverk er óþekkt. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:008     tóft     fjárhús                                 A: 291600    N: 489422 

Stór rústahóll er um 100 m austan við bæjarhól 001. Hóllinn er í suðausturjaðri heimatúns um 15 m 
vestan við stóran ræsiskurð. Heimatún er löngu yfirgefið, grasigróið og þýft. 

Rústahóllinn er vel grasigróinn og þýfður, um 35x20 m að flatarmáli, um 2 m á hæð og liggur 
NNA-SSV. Á hólnum norðanverðum er ein stór, þrískipt tóft sem er um 16 m á lengd, um 11 m á breidd 
og liggur líkt og hóllinn NNA-SSV. Hólfin þrjú eru öll samsíða VSV-ANA, um 6 m á lengd og 1,5-3 m 
að innanmáli. Gengið hefur verið inn í hólfin að austanverðu. Veggir eru signir svo lítið sem ekkert sést 
af inngöngum þeirra. Veggirnir eru 2-3 m á breidd og 0,3-0,5 m á hæð. Hugsanlega er hægt að sjá 0,5-
1 m breiðar undirstöður garða í öllum hólfum. Fast sunnan við tóftina er um 16x15 m stór tunga í 

   

Útihús SN-051:007, horft í norður 

     

Fjárhús SN-051:008, horft til norðurs 
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rústahólnum sem er mjög stórþýfð og 0,5-1 m á hæð. Ekki er hægt að greina nein mannvirki á yfirborði 
hólsins en ekki er ólíklegt að minjar finnist undir sverði. Tóftin er hefur líklega verið fjárhús. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:009     tóft     útihús                                  A: 291494    N: 489419 

Lítil tóft er um 5 m austan við bæjarlæk um 10 m austan við bæjarhól 001 fast sunnan við götu 040. 
Tóftin er í yfirgefnu, þýfðu heimatúni. 

Tóftin er grjót- og torfhlaðin, um 7 m á lengd, um 5,5 m á breidd og liggur NNA-SSV. Gengið 
var inn að sunnanverðu en inngangur er fallinn saman. Veggir tóftarinnar eru um 2 m á breidd og um 
0,5-1 m á hæð og vel grasigrónir og hlaupnir í þúfur. Innanmál er um 3x1,5 m. Engar grjóthleðslur eru 
sjáanlegar. Nákvæmt hlutverk er óljóst en líklega hefur hún þjónað sem útihús, hugsanlega hesthús. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:010     þúst     óþekkt                                A: 291503     N: 489433 

 
Stór þúst er um 7 m austan við bæjarlæk, um 12 
m austan við bæjarhól 001 og um 6 m sunnan 
við rústahól 002. Tóftin er í yfirgefnu, þýfðu 
heimatúni. 

Þústin er um 12 m á lengd, um 8 m á 
breidd, um 0,5 m á hæð og liggur VNV-ASA. 
Ekki er hægt að sjá neitt mannvirki út úr hólnum 
en mjög líklega finnast leifar af húsi undir 
sverði. Hóllinn er vel grasigróinn og þýfður. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 

  

  

Útihús SN-051:009, horft til suðvesturs 

 

Þúst SN-015:010, horft til ASA 



30 
 

SN-051:011     þúst     óþekkt                                 A: 291530    N: 489373 
 
Stór og mikil þúfa er um 60 m suðaustan við 
bæjarhól 001 og um 60 m suðvestan við rústahól 
008. Þúfan er í suðurjaðri heimatúns. 
Heimatúnið er löngu yfirgefið og yfirgróið. 

Þúfan er um 2x2 m á flatarmáli og um 
0,5 m á hæð. Hún stendur ein upp úr flötu túninu 
á svæðinu og er mjög líklega manngerð. Þúfan 
gæti verið torfhlaðin varða en hlutverk hennar er 
óljóst. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 

SN-051:012     renna     áveita                               A: 291632     N: 489251 
 
Torfhlaðið garðlag og skurður eru um 200 m 
suðaustan við bæjarhól 001. Mannvirkið er í 
grasigrónu flatlendi í brún aflíðandi brekku sem 
hallar 5-10° niður til suðvesturs. 

Mannvirkið er á svæði sem er um 60 m á 
lengd, 2-3 m á breidd og liggur norðaustur-
suðvestur. Skurðurinn er lítill og líklega 
handgrafinn, um 60 m á lengd, 0,2-0,5 m á breidd 
og 0,2-0,3 m dýpt. Meðfram skurðinum 
vestanverðum er torfhlaðið garðlag líklega úr 
torfi og uppgreftri úr skurðinum. Garðlagið er 
grasigróið um 1 m á breidd og 0,3-1 m á hæð. 
Garðurinn er hæstur við suðurenda en lægstur efst 
í norðurenda. Garðlagið og skurðurinn endar við 
lítinn náttúrulegan skurð og lækjardrag niðri í 
mýrinni. 

Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:013     varða     óþekkt                               A: 290179    N: 489990 

 
Lítil varða er á blábrún klettahjalla sunnan og neðan Hjartans um 1,4 
km VNV við bæjarhól 001 og um 900 m VNV við núverandi 
íbúðarhús í Hraunhöfn. Íbúðarhúsið er mitt á milli vörðu og 
bæjarhóls. 
Á þessu svæði er klettahjallinn grýttur og mosagróinn og um 3-5 m 
hár. Brekkan framan við brúnina er brött. Fast austan við vörðuna er 
fallegur foss sem fellur ofan af brúninni. 
Varðan er grjóthlaðin, um 1x1 m að flatarmáli og um 1,5 m á hæð 
(8-10 umför). Varðan mjókkar uppí topp og hlaðin úr þunnum 
hellum. Hún er tekin að halla ískyggilega niður til suðurs. Gráar 
skófir eru á grjótinu. Hlutverk vörðunnar er óljóst en hún gæti hafa 
tengst leið SN-611:005. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 

 

Þúst SN-051:011, horft til VNV 

 

Áveita SN-051:012, horft til VSV 

 

Varða SN-051:013, horft til 
suðausturs 



31 
 

SN-051:014     tóft     óþekkt                                A: 290630     N: 489603 
 

Lítil grasigróin tóft er um 850 m VNV við bæjarhól 001 og um 360 m vestan við núverandi íbúðarhús í 
Hraunhöfn. Tóftin er á grasigrónum og þýfðum norðurbakka Hraunhafnarár. Lækjardrög og gamlir 
árfarvegir liggja sunnan og norðan við tóftina. 

Tóftin er nokkuð sigin og vel grasigróin, um 8 m á lengd, um 6 á breidd og liggur norðaustur-
suðvestur. Tóftin virðist hafa verið einföld og um 4x3 m að innanmáli. Gengið hefur verið inn að 
suðvestanverðu. Veggir eru mjög signir, 1-2 m á breidd og 0,2-0,5 m á hæð. Hugsanlega sjást leifar af 
garðaundirstöðu í miðri tóftinni. Engar grjóthleðslur eru sjáanlegar. Nákvæmt hlutverk tóftar er óljóst. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:015     tóft     stekkur                                A: 290419     N: 489726 

Stekkjartóft er um 1,1 km VNV við bæjarhól 001 og um 150 m norðan og hátt ofan við Hraunhafnará. 
Tóftin er efst á löngum og mjóum hraunkambi sem liggur austur-vestur. Fast norðan við tóftina er 
línuvegslóði sem liggur til vesturs upp með kambinum. Kamburinn hallar 5-10° niður til austurs. 

Tóftin er grjóthlaðin en mikið til útflött, um 13 á lengd, 6-10 m á breidd og liggur austur-vestur. 
Tóftin hefur verið tvískipt með stórt hólf A til austurs, lítið hólf B að vestan. Grjótveggirnir eru 1-3 m á 
breidd og að mestu 0,2-0,5 m á hæð. Veggirnir eru að mestu útflattir en standa þó ágætlega vel í 
austurenda upp í 1 m (5 umför) á um 3-4 m löngum kafla. Hólf A er dropalaga, um 3,5-6x7 m að 

     

Tóft SN-051:014, horft til norðausturs 

 

Stekkur SN-051:015, horft til austurs 
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innanmáli og liggur austur-vestur. Hólf B er samfallið en hefur líklega verið um 3x2 m að innanmáli og 
snúið norður-suður. Innangengt var úr hólfi A inn í hólf B. Grjót veggjanna er mosagróið. Í miðju hólfi 
er lítill klettanabbi sem stendur 0,2-0,3 m upp úr botni tóftar. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:016     Hraunhafnarstekkur     tóft     stekkur          A: 290646     N: 489700 

 
Í viðbótum við örnefnaskrá Búða frá árinu 1980 segir: "Við brekkurætur austan við Hraunhafnará er 
gamall stekkur Hraunhafnarstekkur." Hraunhafnarstekkur er um 820 m VNV við bæjarhól 001 og um 
370 m VNV við núverandi íbúðarhús í Hraunhöfn. Stekkjartóftin er í graslendi fast uppi undir 
fjallsrótum um 120 m norðan og ofan við Hraunhafnará. Brekkan upp af tóftinni er brött og hallar 60-
70 gráður til suðausturs. Lítt grónar malarhæðir eru vestan við tóftina ofan og norðan við Hraunhafnará. 

Tóftin er tvískipt, um 10 m á lengd, um 8 m á breidd og liggur ANA-VSV. Gengið var inn í 
stekkinn í norðvesturhorni hólfs A til suðausturs. Vesturveggur tóftar er óvenjulegur þar sem syðri armur 
veggjarins liggur um 0,5 m vestur fyrir hinn nyrðri og myndar þannig mjóan inngang á milli þeirra. 
Syðri armur er um 3 m á lengd á meðan sá nyrðri er aðeins um 1,5 m langur. Hólf A er um 4,5x3-4 m 
að innanmáli og liggur NNV-SSA. Botn hólfsins er grasigróinn og flatur en þó tekinn að hlaupa í þúfur. 
Hólf B er austan við hólf A. Hólf B er um 4,5x1 m að innanmáli og liggur einnig NNV-SSA. Ekki virðist 
hafa verið innangengt á milli hólfanna en þó er ekki útilokað að einhverskonar op eða inngangur hafi 
verið þar á milli. Veggir tóftarinnar eru grjót- og torfhlaðnir, 1-2 m á breidd og 0,5-1,5 m á hæð. Veggir 
eru hæstir í norðausturhorni tóftar uppundir brekkunni. Grjóthleðslur sjást hér og þar í grasinu. Veggir 
eru mun lægri að utan en innan þar sem tóftin er að hluta grafin ofan í brekkuna. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Búðir viðb. KG, 2 
 

  

Hraunhafnarstekkur SN-051:016, horft til ASA 
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SN-051:017     þúst     óþekkt                                 A: 291203    N: 489468 

Tvær þústir eru hlið við hlið um 
210 m vestan við bæjarhól 001, 
um 230 m ASA við núverandi 
íbúðarhús í Hraunhöfn og um 
150 m vestan við Landakot SN-
053:001. Tóftirnar eru í lágum, 
grasigrónum bakka sem er 
smáþýfður og gróinn grasi, mosa 
og lyngi. Bakkinn er um 40 m 
vestan við Bjarnarfossá, fast 
austan við litla lækjarsprænu 
sem rennur til suðausturs ofan í 
ána. 

Þústirnar tvær eru á 
svæði sem er um 20 m á lengd, 
um 12 m á breidd og liggur 

norðvestur-suðaustur. Þúst A er kassalaga, um 6x5,5 að utanmáli og liggur norðvestur-suðaustur. 
Hugsanlega er hægt að greina mjög óljósa dæld í miðju þústarinnar en líklega finnast mannvistarleifar 
undir sverði. Þústin er um 0,3-0,5 m á hæð. Þúst B er um 6 m suðaustan við þúst A. Þúst B er mun 
óljósari, um 8,5x5 m að utanmáli og 0,3-0,4 m á hæð. Hugsanlega er hægt að sjá út úr þústinni lítil hólf 
í henni miðri sem er um 4x1 m á innanmáli og liggur norðaustur-suðvestur. Hlutverk mannvirkjanna eru 
óljós en þau eru augljóslega mun eldri en tóftirnar heima við bæjarhól 001. 
Hættumat: engin hætta 
 

    

Þústir SN-051:017A, horft til suðurs (vinstri) og SN-051:017B, horft til SSA 

 
Teikning af þústum A og B 
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SN-051:018     Lundúnir     tóft     stekkur                   A: 291153     N: 489480 

Grasigróin tóft er um 170 m ASA við íbúðarhúsið í Hraunhöfn og um 270 m vestan við bæjarhól 001. 
Samkvæmt Eyjólfi Gunnarssyni heimildamanni er svæðið kallað Lundúnir en ástæðan fyrir því er 
óþekkt. Tóftin er á sléttu en örlítið þýfðu graslendi á lækjarbakka lítils lækjar sem rennur til suðausturs 
ofan í Bjarnarfossá. Um 20 m sunnar er malarvegur heim að núverandi íbúðarhúsi Hraunhafnar (1984). 

Tóftin er tvískipt, um 12 m á lengd, 5,5-7 m á breidd og liggur austur-vestur. Hleðslur eru mjög 
signar og veggir mjög grasigrónir. Þeir eru 1,5-3 m á breidd og 0,3-0,5 m á hæð. Engar grjóthleðslur eru 
sjáanlegar. Hólf A er vestar, um 3x1,5 m að innanmáli og liggur norður-suður. Hólf B er um 3 m austar 
og er um 2,5x1,5 m að innanmáli og liggur austur-vestur. Enginn inngangur inn í tóft eða milli hólfa er 
greinanlegur en líklega hefur verið gengið inn að austan og milli hólfa. Útlit og staðsetning gæti gefið 
til kynna að um gamlan stekk sé að ræða. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:019     náma     mógrafir                              A: 291174    N: 489756 

 
Mógrafasvæði er um 400 m norðaustan við 
bæjarhól 001, um 270 m norðaustan við 
núverandi íbúðarhús í Hraunhöfn og um 
160 m vestan við Bjarnarfossá. 
Grafasvæðið er í 1-2 m háu holti í þýfðu 
grasi- og mosagrónu mólendi. Holtið er 
fast norðan og ofan við malarveg milli 
Bjarnarfoss og Hraunhafnar en neðan við 
rafmagnslínu. 

Svæðið er um 60x60 m að 
flatarmáli og að minnsta kosti 15-20 grafir 
eru sjáanlegar þó þær séu nokkuð 
samfallnar. Grafirnar eru grónar í botn og 
deigar, 2-5 m á lengd, 1-3 m á breidd og 
0,2-0,5 m á dýpt. Grafirnar liggja NNA-
SSV eða ASA-VNV og sumar mynda T. 
Um 1-5 m eru á milli grafanna. 

 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
  

 

Stekkur SN-051:018, horft til NNA 

 

Mógrafir SN-051:019, horft til suðaustur 
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SN-051:020     náma     mógrafir                              A: 291966    N: 488285 
 
Tvær mógrafir er fast suðvestan undir 
rústahól 033 um 1,25 km SSA við bæjarhól 
001 í norðurenda Hrófsness. 
 Mógrafirnar eru í deigu graslendi á 
norðurbakka Búðaóss. 
Grafirnar tvær eru á svæði sem er um 15x6 
m að flatarmáli og liggur norður-suður. Þær 
eru kassalaga með skýrar og beinar brúnir 
og liggja austur-vestur og norður suður. 
Stærð þeirra er 1-3x2-5 m að utanmáli. Þær 
eru fullar af vatni og eru amk 0,5 m á dýpt. 
Mjög líklegt er að fleiri mógrafir finnist á 
svæðinu. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 

SN-051:021     þúst     óþekkt                                 A: 292325    N: 488731 
 
Óljós þúst er um 200 m norðan Búðaóss og 
um 1,1 km austan við bæjarhól Hraunhafnar 
001. Á þessu svæði er þýfður og grasigróinn, 
deigur mói. 

Þústin er lítil upphækkun (0,1 m) á 
hól sem  er um 15x10 m að stærð og um 1 m 
á hæð. Þústin er stórþýfð og ekki hægt að 
greina inngang. Hlutverk er óþekkt. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 
 

SN-051:022     heimild     skemma                            A: 292048     N: 488411 
 
Íshús var við Búðaós 1,2 km suðaustan við bæ 
001 og um 900 m austan við Hótel Búðir. 
 Á þessu svæði er grasmói og mýrlendi. 
Ekki sjást ummerki um fornleifar á yfirborði. 
Líklega er húsið horfið vegna vatnsrofs. 
Samkvæmt Eyjólfi Gunnarssyni og Sigurði 
Vigfússyni heimildamönnum var tekinn ís af 
ósnum og geymdur í íshúsinu. Ísinn entist 
fram á sumar og var hann mulinn yfir fisk 
fyrir geymslu. Síðast var húsið notað fyrir 
seinna stríð sem geymsla. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 

 

Mógrafir SN-051:020, horft til norðausturs 

 

Þúst SN-051:021, horft til norðurs 

 

Íshús SN-051:022 var við Búðahós, horft til suðurs 
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SN-051:023     náma     mógrafir                             A: 292031     N: 489121 
 
Mógrafasvæði er á lækjarmótum tveggja 
lækja um 650 m suðaustan við Hraunhöfn 001 
og um 750 m NNV og ofan við Búðaós. 
Svæðið er slétt og deigt graslendi sem hlaupið 
er í sinu. 

Tugir mógrafa eru á 90x60 m stóru 
svæði ofan við lækjamótin. Flestar eru þær 
ferhyrningslaga og margar hverjar eru 
sameinaðar í eitt stórt flæmi. Dýpt er 0,2-1 m. 
Grafirnar liggja flestar NNA-SSV eða VNV-
ASA. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 

SN-051:024     þúst     óþekkt                                A: 291735     N: 489490 
 
Um 130 m norðaustan við bæjarhól 001 er stór og breiður ræsiskurður sem liggur til suðvesturs niður 
frá Snæfellsnesvegi 54, 15-20 m norðaustan við rústahól 008. Fast norðaustan við skurðinn er mjög þýft 
vel gróið graslendi sem líklega hefur verið hluti af heimatúni sem er nú (2016) stórþýft og yfirgróið. 
Þegar gengið var um svæðið var ekki hægt að greina nein mannvirki vegna gasvaxtar og þúfnamyndunar 
en á loftmynd má greina útlínur a.m.k. tveggja hugsanlegra mannvirkja 042A og 042B á um 160x100 
m stóru svæði fast við skurðinn. Um 50 m eru á milli mannvirkjanna. Ekki er hægt að lýsa þeim nánar 
að svo stöddu en hafa þarf varann á ef einhverjar framkvæmdir verða skipulagðar nálægt eða á svæðinu 
í framtíðinni. Ekkert sést til fornleifa á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:025     tóft     útihús                                 A: 291510     N: 489519 

Lítil tóft er um 70 m norðaustan við bæjarhól 001 og um 9 m austan við tóft 006. Tóftin er austan við 
bæjarlæk í yfirgefnu grasigrónu og þýfðu heimatúni. 

Tóftin er einföld, um 5 m á lengd, um 4 m á breidd og liggur NNA-SSV. Veggir tóftarinnar eru 
1-1,5 m á breidd og 0,2-0,5 m á hæð. Innanmál er um 1x1 m og gengið hefur verið inn að sunnanverðu 
en inngangur er fallinn saman. Fleiri hólf eða tóftir gætu leynst í þúfunum umhverfis tóftina. Hlutverk 
tóftar er óþekkt en gæti hafa verið lítill útihúskofi. 

 

Mógrafir SN-051:023, horft til norðausturs 

    

Útihús SN-051:025, horft til suðurs 
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Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:026     náma     mógrafir                             A: 292279     N: 488461 

 
Stórt mógrafasvæði er meðfram 
norðurbakka Búðaóss um 1,3 km 
suðvestan við bæ 001. Á þessu svæði er 
grösugt flatlendi með mýrarflákum og 
sinu. 

Mógrafasvæðið er um um 
500x300 fermetrar og liggur NNV-SSA 
frá bakka Búðaóss í suðri langt NNV inn 
á sléttlendann flóann. Grafirnar skipta 
hundruðum og liggja flestar gróflega 
norðvestur-suðaustur og norðaustur-
suðvestur. Stærðir eru mjög misjafnar og 
eru þær frá því að vera varla 1x2 m upp í 
15 m á lengd og 5-8 m á breidd. 
Mógrafirnar eru flestar grónar og 0.2-0.5 
m á dýpt. Aðrar eru fullar af vatni og er 
dýptin því óljós en þær gætu verið frá 0.5-
1.5 m á dýpt. 

Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:027     Hjartað     tóftir     sel                        A: 289943    N: 490142 

Fast suðvestur undir Mælifelli ofan brúnar norðan við núverandi íbúðarhús í Hraunhöfn er lítið 
grasigróið dalverpi sem kallast Hjartað. Í dalverpinu sunnanverðu er stórt rústasvæði um 1,6 km 
norðvestan við bæjarhól Hraunhafnar 001 og um 400 m ofan og norðan við Hraunhafnarárgil. Dalverpið 

 

Mógrafir SN-051:026, horft til norðausturs 

 

Teikning af tóftum í Hjartanu SN-051:027 
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er um 600 m á lengd, um 350 m á breidd og liggur norður-suður. Botn þess er gróinn grasi, mosa og 
lyngi en ógrónir malarflákar eru hér og þar. Ofan í dalverpið úr norðri renna tveir lækir um 100-200 m 
frá hvor öðrum og enda þeir niðri í Hraunhafnará í suðri. Lækjarbakkinn og fjallshlíðin fast suðvestan 
undir Mælifelli er vel grasigróin og mjög deigir mýrarflákar eru hér og þar í graslendinu. Fallegir fossar 
eru í báðum lækjunum sunnan við Hjartað þar sem þeir falla ofan af brúninni. Fossarnir sjást frá 
núverandi íbúðarhúsi í Hraunhöfn. Um 140 m norðan og ofan við fossana í lækjunum í miðju dalverpinu 
er 1-2 m hár klettahjalli. Fast sunnan undir hjallanum er rústasvæðið. 

Rústasvæðið er á milli lækjanna tveggja en þó mun nær vestari læknum en hinum eystra. Svæðið er um 
100 m á lengd, um 20 m á breidd og liggur VNV-ASA. Á svæðinu eru fimm greinilegar tóftir A-E. 
Undir hjallanum er grasi- og lyngigróinn mói. Tóftirnar eru grjót- og torfhlaðnar og vel grónar grasi og 
lyngi. Tóft A er vestust og er hún grjóthlaðin rétt um 1 m frá austurbakka vestari lækjar fast sunnan 
undir klettahjallanum. Réttin er um 9 m á lengd, um 6 m á breidd og liggur norðvestur-suðaustur samsíða 
bakkanum. Réttin er einföld og um 3,5x1,5 m á innanmáli. Veggir hennar eru signir, 1-1,5 m á breidd 
og 0,2-1 m á hæð, 2-5 umför þar sem veggir standa enn að hluta. Innanmál tóftar er egglaga og slétt í 
botninn. Inngangur inn í tóftina er mjó renna til suðausturs sem er um 1 m á breidd og um 4 m á lengd 
að innan. Grjót í veggjum er gróið mosa og lyngi. Lítil grjóthrúga G liggur fast vestan við lækinn um 5 
m vestan við rétt A. Grjóthrúgan er manngerð, 1,5x1 m að flatarmáli og um 0,15 m á hæð. Grjótið er 5 
- 20 cm að stærð. Hlutverk er óljóst. Tóft B er stærst og er um 25 m ASA við rétt A. Tóft B er einnig 
fast sunnan undir klettaholtinu. Tóft B er þrískipt, um 25 m á lengd, um 5 m á breidd og liggur ANA-
VSV. Tóftin er í raun þrjár litlar kassalaga tóftir eða hólf I-III hlið við hlið í langri röð en aðeins 1-2 m 
eru á milli þeirra. Gengið var inn í öll hólfin að sunnanverðu. Hólf I er vestast, um 3x2 m að innanmáli 
og liggur norður-suður. Hólfið virðist hafa verið opið til suðurs svo hugsanlega hefur verið þar timburþil 
en grjóthrun er greinilegt inni í hólfinu. Veggir eru 1,5-2 m á breidd og 0,3-1 m á hæð en þeir eru hæstir 
upp við hjallann. Hólf II er um 2,5 m austan við hólf I. Hólf II er 2x1 m að innanmáli. Veggir þess eru 

  

Tóftir SN-051:027C, horft til norðurs (vinstri) og SN-051:027D, horft til suðurs (hægri) 

   

Tóftir í Hjartanu SN-051:027A, horft til suðausturs (vinstri) og SN-051:027B, horft til ASA (hægri) 
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1,5-2 m á breidd og 0,5-0,8 m á hæð. Hólf III er um 1 m austan við hólf II. Hólf III er stærst, um 3x2 m 
að innanmáli og liggur austur-vestur. Gengið var inn í hólfið í suðausturhorni um suðurvegg en þar sjást 
ennþá 0,5 m breiðar leifar af innganginum. Hugsanlega hefur verið eitt hólf eða gerði í viðbót austan 
við hólf III því þar er hægt að greina mjög óljósa bakka sem gætu verið eldri veggir en það verður ekki 
staðfest nema með frekari rannsóknum. Tóft C er um 9 m sunnan við hjallabrúnina og um 4 m sunnan 
við hólf BI. Tóftin er um 6 m á lengd, um 5 m á breidd og liggur NNA-SSV. Veggir tóftar eru um 2 m 
á breidd og 0,3-1 m á hæð. Gengið var inn að sunnanverðu og inngangur er <0,5 m á breidd og 
samfallinn. Hrun er inni í tóftinni. Vestari lækur rennur framhjá tóft C um 10 m sunnar. Tóft D er um 2 
m sunnan við hjallann og um 12 m ASA við hólf BIII. Tóft D er einföld, um 5 m á lengd, um 4 m á 
breidd og liggur norður-suður. Veggir eru 1-2 m á breidd og 0,2-0,5 m á hæð. Tóftin er hlaupin í þúfur 
svo erfitt er að sjá hvar gengið hefur verið inn. Innanmál tóftar er um 2x1,5 m. Ekkert hleðslugrjót er 
sjáanlegt. Tóft E er byggð upp við hjallann austast á rústasvæðinu um 20 m austan við hólf BIII og 6 m 
norðaustan við tóft D. Á þessum stað er hjallinn 1-1,5 m á hæð og myndar norðurvegg tóftarinnar. Tóft 
D er tvískipt í hólf I og gerði II, um 9 m á lengd, um 6 m á breidd og liggur VSV-ANA. Hólf I er lítið, 
um 3,5x4 m að utanmáli. Innanmál er um 1x1 m en tóftin er grynnri að innan en utan. Greinilegar 
grjóthleðslur eru í veggjum sem eru 1-1,5 m á breidd og 0,4-1 m á hæð. Gengið var inn í hólfið um 0,5 
m breiðan inngang að sunnan. Fast austan við hólf I er gerði II og er austurveggur hólfsins einnig 
vesturveggur gerðisins. Gerðið er um 4x2 m að innanmáli og liggur austur-vestur. Gengið var inn í 
gerðið að austanverðu um 0,5 m breiðan samfallinn inngang. Veggir gerðis eru 0,2-0,5 m að sunnan og 
austan en náttúrulegur hjallinn að norðan er 1-1,2 m á hæð. Staðsetning og útlit þessara tófta gefa til 
kynna að hér gæti verið um sel að ræða. Einnig er hugsanlegt að hér gæti jafnvel hafa verið býli á 
einhverjum tímapunkti þegar hætt var að hafa fara með kindur í selið. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tóft SN-051:027E, horft til NNA (vinstri) og SN-051:027G, horft til norðausturs (hægri) 
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SN-051:028     varða     óþekkt                               A: 289916    N: 489995 
 
Varða er um 2 km norðvestan og ofan 
við núverandi íbúðarhús í Hraunhöfn 
(byggingarár 1984) og um 100 m 
suðvestan við rætur Mælifells. Á 
þessu svæði eru dreifar af hraungrýti 
og mosabreiður liggja yfir grjótinu 
hér og þar nálægt klettabrún í 200 m 
hæð. Sunnan vörðunnar tekur við 
brött brekka niður fjallið niður á 
flatlendið. 

Varðan er um 2x1 m að 
grunnfleti og um 1,2 m á hæð. Í henni 
sjást 6 umför. Hlutverk er óþekkt. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 

SN-051:029     hleðsla     varnargarður                          A: 290881    S: 490375 

 
Grjóthlaðinn garður er í suðausturhlíð Mælifells um 610 m norðvestan og ofan við núverandi íbúðarhús 
að Bjarnarfossi og um 540 m suðvestan við bjargbrúnina þar sem Bjarnarfoss fellur fram af hengifluginu. 
Á þessu svæði eru hlíðar Mælifells mjög grýttar og brattar. Mosi og lyngbreiður breiða úr sér hér og þar 
á klettabrúninni. 

Garðurinn er um 1 m á breidd, 0,3-0,7 m á hæð og um 150 m á lengd (2-4 umför). Að sögn 
Eyjólfs Gunnarsonar heimildamanns segir sagan að grjótgarðurinn hafi hugsanlega verið varnargarður 
sem hélt nautgripum í Bjarnarfossdal (sjá SN-064:002), nautgripum sem að lokum hlupu allir fram af 
brúninni. Garðurinn var hlaðinn í klettabrúninni þar sem styttst er milli brúnarinnar og hlíðar fjallsins 
og liggur hann frá brún hengiflugsins til NNV upp í gróðurlausa grjótskriðu. Grjóthleðslur eru 40-100 
cm á lengd. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 

 

Varða SN-051:028, horft til ASA 

   

Vörslugarður SN-051:029, horft til suðvestur (vinstri) og VNV (hægri) 
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SN-051:030     hleðsla     skotbyrgi                            A: 290509    N: 490016 
 
Grjóthlaðið skotbyrgi er um 80 m sunnan 
Mælifells. Skotbyrgið er á barmi 
klettabeltis í um 150 m yfir sjávarmáli og 
er nýbýli Hraunhafnar (byggingarár, 
1984) neðan brúnarinnar um 1 km 
suðaustan við byrgið. Á þessu svæði er 
lyngmói og hraungrýti. Stórgrýtt brekka 
er skammt sunnan skotbyrgis. 

Grjóthleðslurnar mynda lítinn 
þríhyrning Skotbyrgið er um 3x3 m að 
stærð og veggir þess um 1,30 m á hæð. 
Innanmál er um 1x1 m. Gat er í 
suðausturvegg tóftar sem skytta hefur 
líklega notað til að fá góða yfirsýn yfir 
svæðið úr fylgsni sínu. Hrunið hefur úr 
hleðslum suðaustanmegin og yfir op sem 
er inn í rýmið að norðvestanverðu. 
Hættumat: engin hætta 

 
SN-051:031     Hrófsnes     tóftir     óþekkt                    A: 291994    N: 488192 

Í Árbók Ferðafélags Íslands frá 1982 segir: "Hrófsnes heitir ennþá nes eitt við innanverðan Búðaós. 
Naustin voru einskonar hús, sem menn reistu yfir skip sín, svo að þau gætu staðið undir þaki á vetrum.". 
Hrófsnes er langt og mjótt nes sem liggur til suðurs út í Búðaós um 1,4 km suðaustan við bæjarhól 
Hraunhafnar 001. Hrófsnes er malarás sem er um 360 m á lengd, 30-100 m breiður og liggur NNV-SSA. 
Efst á nesinu miðju er stórt rofabarð. Á norðanverðu nesinu er mikið kargaþýfi en í suðurenda er einnig 
graslendi en mun minna um þúfur. Greinilegt er að hliðar nessins eru smátt og smátt að brotna niður 
vegna flóða inn í ósinn. 

Í kargaþýfinu á norðanverðu nesinu mætti hugsanlega sjá línur innanmáls tveggja tófta A og B. 
Á austurströnd nessins í sandfjörunni mætti einnig hugsanlega sjá út leifar af grjóthlöðnum 
tóftagrunnum CI og CII. Sunnan við stóra rofabarðið efst á holtinu er hugsanlega rústahóll D. Þessar 
minjar má finna á svæði sem er um 120 m á lengd, um 80 m á breidd og liggur norður-suður. Tóft A er 
nyrst, um 20x15 m að flatarmáli og liggur austur-vestur. Í þýfinu er tóftin lítið annað en tvö stór 0,5 m 
djúp hólf hlið við hlið. Hólf I er um 7x5 m að innanmáli og liggur VNV-ASA. Hólf II er um 3 m austan 

 

Skotbyrgi SN-051:030, horft til suðaustur 

  

Tóftir SN-051:031A, horft til NNA (vinstri) og SN-051:031B, horft til norðausturs (hægri) 



42 
 

við hólf I. Hólf II er um 4x4 m að innanmáli. Hugsanlega hefur verið hægt að ganga inn í hólfin að 
vestanverðu en vegna þýfis er erfitt að gera sér grein fyrir stærð eða gerð veggja. Tóft B er greinilegt 
hólf sem grafið hefur verið ofan í bakka nessins að austanverðu um 9 m suðaustan tóft A. Svæðið er um 
13x8 m að stærð en hólfið er um 9 m á lengd, 0,5-1 m á breidd og 0,3-0,6 m á dýpt. Gengið hefur verið 
inn að austanverðu. Ef komið væri á svæðið að haustlagi þegar grasið hefur lagst er mjög líklegt að hægt 
væri að sjá fleiri minjar í þýfinu. Grjótdreifar C eru um 45 m suðvestan við tóft B. Á sendinni 
austurströnd nessins eru tveir staðir í beinni línu með 15 m millibili þar sem sjá má óljósar grjótraðir í 
sandinum sem gætu hafa verið hluti af naustum. Svæðin eru um 15 m á lengd og um 9 m á breidd og 
snúa bæði norður-suður. Þó er ekki útlokað að aðeins sé um náttúrumyndanir að ræða. Þúst D er 80 m 
sunnan við tóft A og um 35 m vestan við minjar C. Þústin er þýfð um 15x13 m að flatarmáli, 0,2-0,4 m 
á hæð og liggur VNV-ASA. Ekki er hægt að sjá greinilegt innanmál í þústinni en mjög líklega finnast 
þar minjar undir sverði. 
Hættumat: hætta, vegna rofs 
Heimildir: ÁFÍ 1982, 55 
 
SN-051:032     náma     mógrafir                              A: 291349    N: 488178 

Gríðarlega umfangsmikið mógrafasvæði er austan Hraunhafnarár norðan við vesturenda Búðaóss um 
1,2 km SSV við bæjarhól 001 og um 750 m NNV við Hótel Búðir. Á norðurbakka Búðaóss er víðáttu-
mikill mýrarflói sem ræstur hefur verið fram. 

Mógrafarsvæðið er um 500 m á lengd, um 180 m á breidd og liggur austur-vestur. Grafirnar 
skipta hundruðum og hefur svæðið líklega tengst á einhverjum tímapunti mógrafasvæði 041D. Stórir 
niðurgrafnir kassalaga flákar eru 0,5-1,5 m djúpir og mun dýpri grafir eru í flákunum fullar af vatni með 

   

SN-051:031C, horft til norðurs (vinstri) og SN-051:031D, horft til suðurs (hægri) 
 

  

Mógrafir SN-051:032, horft til norðvesturs (vinstri) og loftmynd af mógrafasvæðinu (hægri. Heimild: Loftmyndir 
ehf, map.is) 
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breina barma og lóðréttar hliðar sem eru vel grasigrónar. Grafir eru allt að 0,5-1 m á dýpt og liggja 
gróflega austur-vestur og norður-suður. Samkvæmt Sigurði Vigfússyni og Eyjólfi Gunnarssyni 
heimildamönnum var mór unninn á þessu svæði á seinni stríðsárunum og fluttur til Reykjavíkur. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:033     þúst     óþekkt                                 A: 291972    N: 488292 

 
 
Stór þúst er norðan Hrófsness um 60 m 
vestan við ós Hraunhafnarár og um 1,2 
km SSA við bæjarhól 001.  Þústin 
er í þýfðu graslendi á norðurbakka 
Búðaóss. 
Þústin er um 15 m á lengd, um 12 m á 
breidd og snýr norðvestur-suðaustur. 
Þústin er um 1-1,5 m á hæð og nokkuð 
þýfð. Ekki er hægt að greina innanmál í 
henni en ekki er ólíklegt að minjar 
finnist undir sverði. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 

SN-051:034     tóft   óþekkt                                  A: 291305     N: 488135 

Lítil tóft er við vesturenda Búðaóss um 3 m norðan við lítinn læk sem rennur austur í ósinn og um 1,25 
km sunnan við bæjarhól 001. Tóftin er í deigu flötu graslendi. 

Tóftin er einföld og kassalaga, um 6x6 m að flatarmáli. Veggir eru signir og vel grasigrónir, 1-
1,5 m á breidd og 0,2-0,5 m á hæð. Ekki er ljóst hvar gengið hefur verið inn í tóftina. Innanmál er um 
4x3,5 m. Engar grjóthleðslur eru sjáanlegar. Um 1 m norðan við tóftina er lítill mjór 0,2-0,5 m djúpur 
skurður sem liggur VNV-ASA. Fast norðan við skurðinn og norðaustan við tóftina er hringlaga 0,5 m 
djúp dæld sem er um 1-1,5 m í þvermál og mjög líklega mannaverk. Hlutverk þessa mannvirkja eru 
óljóst en hugsanlega gæti tóftin hafa verið heygarður. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

Þúst SN-051:033, horft til austurs 

  

Tóft SN-051:034, horft til SSV 
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SN-051:035     tóft     óþekkt                                 A: 291388    N: 488169 
 
Lítil tóft er um 1,2 km beint 
suður af bæjarhól 001 og um 
160 m norðvestan við 
vesturenda Búðaóss. Tóftin 
er í norðurhlíð 3-4 m hás 
malarhóls sem rís þar uppúr 
graslendinu. Hóllinn er um 
60 m á lengd, um 50 m á 
breidd og liggur norður-
suður. Hóllinn er rofinn í 
kollinn fast sunnan við 
tóftina. 

Tóftin er einföld, um 
8 m á lengd, um 4 m á breidd 
og liggur norður-suður. 
Tóftin er rofin í suðurenda og 
hallar 2-5° til norðurs. 
Veggir tóftarinnar eru 0,5-2 
m á breidd en engar 

grjóthleðslur eru sjáanlegar. Veggirnir eru 0,2 m á hæð í suðurenda þar sem tóftin er rofin en 1-1,2 m á 
hæð í norðurenda. Innanmál er 6x1 m. Líklega hefur verið gengið inn að norðanverðu en inngangur er 
fallinn saman. Hlutverk tóftar er óljóst. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:036     tóftir     beitarhús                             A: 291815     N: 48849 

Stór beitarhústóft er um 950 suðaustan við bæjarhól 001 og um 110 m vestan við Hraunhafnará. Tóftin 
er í austurenda gróins malarholts sem rís 0,5-1,5 m uppúr mýrinni, er um 100x75 m að flatarmáli og 
liggur austur-vestur. 

Beitarhústóftin er grjót- og torfhlaðin og einföld, um 13 m á lengd, um 6 m á breidd og liggur 
NNV-SSA. Veggir tóftarinnar eru 2-3 m á breidd og 0,3-1 m á hæð. Innanmál tóftar er 6x1,5 m og 
gengið hefur verið inn að sunnan. Engin ummerki eru um garðaundirstöður svo hugsanlega hefur verið 
um jötuhús að ræða. Fast austan við tóftina er þýfð hringlaga þúst sem er 18x18 m að flatarmáli og 0,5-
0,8 m á hæð. Huganlega gætu þar einnig fundist eldri rústir undir sverði en ekki er hægt að skera úr um 
slíkt án frekari rannsókna. 
Hættumat: engin hætta 
 

   

Tóft SN-051:035, horft til norðurs 

  

Beitarhús SN-051:036, horft til norðausturs 
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SN-051:037     Efra Hraunhafnarkot     heimild     býli 
 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1714 segir: "Efra Hraunhafnarkot bygt fyrir manna 
minni sem nú lifa. Dýrleikinn kallaður fjórðúngur úr allri jörðunni." Árið 1714 eru tvö kot í landi 
Hraunhafnar, Efra Hraunhafnarkot og Hraunhafnarkot syðra 038. Ekki er útilokað að nafnið Efra-
Hraunhafnarkot eigi við kot ofan og norðan Hraunhafnar. Nákvæm staðsetning er óþekkt en hugsanlega 
gætu tóftir 027 í Hjartanu tengst þessu koti. 
Heimildir: JÁM V, 111 
 
SN-051:038     Hraunhafnarkot syðra     heimild     býli 
 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1714 segir: "Hraunhafnarkot sydra. Bygt fyrst hjer 
um fyrir 40 árum á fornu fjárhússtæði. Þetta býli er ekki til dýrleika talið og ekki tíund af goldin.". Árið 
1714 eru tvö kot í landi Hraunhafnar, Efra Hraunhafnarkot 037 og Hraunhafnarkot syðra. Nákvæm 
staðsetning kotsins er óþekkt. Ekki er þó útilokað að Landakot SN-053 hafi verið byggt á sama stað og 
Hraunhafnarkot syðra, þar sem Landakot er ekki nefnt í Jarðabókinni og fjárhússtæði þarf ekki að hafa 
verið langt frá bæ 001. 
Heimildir: JÁM V, 1714, 111 
 
SN-051:039     gata     leið                                   A: 290766    N: 490234 

 
Einstigi er í skriðunum í 
suðurhlíð Mælifells um 1 km 
norðvestan við bæjarhól 
001. Gatan er greinileg í 
ógrónum grjótskriðum 
Mælifells og liggur til 
norðausturs inn í grasigróinn 
Bjarnarfossdal. 

Gatan er einföld, 
0,2-0,3 m á breidd og <0,2 m 
á dýpt. Gatan liggur 
norðaustur-suðvestur um 
skriðurnar inn í 
Bjarnarfossdal þar sem hún 
hverfur í grasi- og 
lyngigróinn móa. 
Hættumat: engin hætta 
 
 

 
  

 

Leið SN-051:039, horft til vesturs (vinstri) og horft til VSV (hægri) 
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SN-051:040     gata     leið                                  A: 291487     N: 489426 
 
Í heimatúni Hraunhafnar 
liggur óljós götuslóði frá 
bæjarhól 001 austanverðum 
til austurs milli mannvirkja 
009 og 010 um 15 m austan 
við hólinn. Gatan liggur um 
grasigróið, þýft tún. 

Gatan er óljós vegna 
þúfnamyndunar og kvíslast 
hér og þar í 2-3 götur. Gatan 
liggur yfir bæjarlæk og fast 
norður fyrir stóra kletta (tvo 
úr móbergi) á milli tófta 007 
og 008. Um 60 m vestan við 
bæjarhól kvíslast gatan 
endanlega í tvennt og syðri 
gatan liggur upp að rústahól 
008 miðjum á meðan önnur 
gata liggur til norðausturs 

norður fyrir rústahólinn út úr túni. Göturnar eru 0,2-0,4 m á breidd á svæði um 1-3 m á breidd og 0,1-
0,2 m á dýpt og liggja um 250 m leið út úr túninu. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-051:041     náma     mógrafir                              A: 291732    N: 488489 

 
Mógrafasvæði er um 1 km SSA við 
bæjarhól 001 norðvestan, vestan og 
sunnan við malarholtið sem tóft 036 er 
á. Svæðið er í flatlendum og 
grasigrónum mýrarflóa. 

Mógrafasvæðið er um 
250x240 m að flatarmáli og liggur 
norður-suður. Mógrafirnar eru 
norðvestan og sunnan við holtið og 
skipta tugum. Margar eru fullar af 
vatni og nokkuð djúpar. Skurður 
afmarkar svæðið að norðan- og 
vestanverðu og hefur hann líklega 
verið grafinn til þess að veita vatni úr 
mógröfunum til suðurs niður í Búðaós 
og austur í Hraunhafnará. Skurðurinn 
er 1-1,5 m á breidd, 0,5-1 m á dýpt og 
samtals um 470 m langur. Mjög líklega 
hefur svæðið á einhverjum tímapunkti 

verið tengt mógrafasvæði 032 til suðurs á norðurbakka Búðaróss. 
Hættumat: engin hætta 

  

 

Leið SN-051:040A, horft til vesturs (vinstri) og SN-051:040B, horft til 
norðausturs (hægri) 

 

Mógrafir SN-051:041, horft til NNV 
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SN-052     Hraunhafnarbakki 
 

10 hdr. 1714. JÁM V, 117. Jarðarinnar er getið í sölubréfi, Sigurður Oddsson selr Styrkári syni sínum 
jörðina Hraunhafnarbakka með tilgreindum ummerkjum og ítökum frá 2. maí 1384. Þar segir "Var þetta 
kaup þeirra sygurdar oddssonar oc styrkars sygurdarsonar, að fyrrnefndur sygurdur sellde adur nefndum 
styrkare (syni sínum) jördina Hraunhafnarbakka med öllum þeim gögnum og giæðum, sem hann vard 
fremst eigande lauglegur ad medue þessum ummerkjum oc jtaukum, ad Hraunhafnaræ skilur ofann ad 
ose eign mille Hraunhafnar oc backa oc Hraunhafnaræ oc ut med lonum ad þeim læk er fellur j lonid oc 
þeim liæar botne sionhending upp i markkielldu, oc sjionhending upp j argliufur, sellde oc þrattnefndur 
sygurdur styrkare syne sijnum Hraunhafnarbakka med þessum jtaukum." DI III, 372-373.  
Getið í sölubréfi, Skúli Loptsson selr Hallsteini Höskuldarsyni jörðina Þingnes í Borgarfirði fyrir sextigi 
hundraða, en Skúli leggr í mót hálf Bíasker á Rosmhvalanesi, Hraunhafnarbakka á Snæfellsnesi og þar 
til fjögur kúgildi búlæg, og votta þetta fjórir menn ári síðar en kaupið fór fram frá 5. september 1444. 
DI IV, 658.  
Getið í Kaupbréfi um Hraunhafnarbakka á Snæfellsnesi 8. apríl 1488. DI VI, 612-614.  
1714: "Jarðardýrleiki 10 hdr. og so tíundast 4 tíundum. Eigandinn kóngleg Majestat, af Stapa umboði. 
Þessa jörð hefur Eiríkur Steindótsson að Búðum so sem Stapa umboðs landseti fest af 
umboðshaldaranum. [...] Ábúandinn Halldór Bjarnason hefur af fyrnefndum Eiríki jörðina tekið. [...] 
Torfrista og stúnga bjargleg. Reiðíngsrista engin. Móskurður til eldiviðar nægur." JÁM V, 117.  
"Austanverðu við Hraunhafnará eru tvö eyðibýli og heita þau Hraunhöfn [SN-051] (neðar) og Landakot 
[SN-053] dálítið ofar. Beint á móti Hraunhöfn, vestanverðu árinnar, er Hraunhafnarbakki." Ö-Búðir LK, 
4.  
"Fjöldi hjáleigubýla og þurrabúða voru á Búðum allt fram á þessa öld. þau helstu eru Hraunhöfn [SN-
050] (áður aðaljörðin) Hraunhafnarbakki, Landakot [SN-053], Kinn, Bentsbær [SN-063], Bakkafit [SN-
055], Bjarnahús Bakkabúð [SN-056], Arabía [SN-058], Klettakot [SN-054], Oddsbúð [SN-060], Gjóta 
[SN-061], Balabúð [SN-059], Pjatla [SN-062] o.fl." BS, 343.  
"Í Búðaósi hefur verið landtökustaður skipa frá upphafi Íslandsbyggðar. Í Eyrbyggju er staðurinn ýmist 
nefndur Hraunhafnarós eða Hraunhöfn og hefur það einnig átt við landið umhverfis ósinn, því að þar er 
talað um jörðina Bakka í Hraunhöfn, sem síðar nefnist Hraunhafnarbakki." ÁFÍ 1982, 55.  
"Ofan við verzlunarstaðinn og hraunið umhverfis skagar fjallið Öxl fram úr heiðinni eða samnefndum 
fjallgarðinum, og verður við það nokkurt dalverpi. Þar er bærinn Hraunhöfn [SN-050] og litlu neðar 
Hraunhafnarbakki, og er hinn síðarnefndi án efa bærinn Bakki í Hraunhöfn, sem að sögn Eyrbyggju var 
bústaður Arnbjarnar bróður Björns Breiðvíkingakappa." KK II, 58.  
Bæjarins er getið í Eyrbyggjasögu en samkvæmt henni komu bræðurnir Björn (Breiðvíkingakappi) og 
Arnbjörn að Hraunhafnarósi. Arnbjörn keypti þá land á Bakka í Hraunhöfn (bls. 106, 112). [...] Snorri 
og hans menn að ríða að Hraunhöfnum til að fara að skipi sem kom í Hraunhafanarós þegar hann hitti 
Þorbrandssyni alvopnaða og sagði þeim að fara heim. Þá riðu Snorri og hans menn út til Hofgarða og 
þaðan út að sjónum. Á Hofgörðum bjuggu Björn og Gestur sonur hans, faðir Hofgarða-Refs. ÍF IV, 113, 
114. 
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SN-052:001     Hraunhafnarbakki     bæjarhóll     bústaður      A: 291358     N: 489171 
 
Hraunhafnarbakki er um 10 m neðan 
og austan við veg 574 suður að 
Búðum SN-050 og um 250 m SSV 
við bæjarhól Hraunhafnar SN-
051:001. Hraunhafnarbakki fór í 
eyði árið 1873. Bærinn var efst í 
austurbrún gróins malarbakka, 50-80 
m vestan og ofan við Hraunhafnará. 

Bæjarhóllinn var sléttaður 
um 1970 svo að á Hraunhafnarbakka 
sést nú (2016) aðeins 2-4 m hár, 
þýfður og grasigróinn bæjarhóll sem 
er um 60 m í þvermál og flatur að 
ofan. Ekkert sést til tófta á yfirborði. 
Hóllinn er hærri að austan en vestan. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 

SN-052:002     þúst     óþekkt                                 A: 291308    N: 489204 
 
Um 10 m norðvestan við bæjarhól 
001 er grasigróin þúst. Þústin er um 
100 m suður frá Snæfellsnesvegi 54 
og um 10 m austan við veg 574 suður 
að Búðum SN-050. Bærinn var efst í 
austurbrún gróins malarbakka, 50-80 
m vestan og ofan við Hraunhafnará. 

Þústin er vel grasigróinn og 
ávöl. Hún er um 25x18 m að stærð og 
snýr NNA-SSV. Þústin er ekki nema 
0,2 m á hæð en ætla má að í henni 
leynist fornleifar. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 

SN-052:003     heimild     rista 
 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín segir: "Torfrista og stunga bjargleg. Reiðingsrista engin." 
Nákvæm staðsetning ristu er óþekkt en víðáttumiklir sléttlendir mýrarflákar liggja til suðurs frá bænum 
niður að sjó svo að úr nógu var að moða. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: JÁM V, 117 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bæjarhóll Hraunhafnarbakka SN-052:001, horft til suðvesturs 

 

Þúst SN-052:002, horft til suðausturs 
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SN-052:004     náma     mógrafir                             A: 291232     N: 489270 
 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalín frá 1714 segir: "Móskurður til 
eldiviðar nægur." Mógrafasvæði er 
um 120 m norðvestan við bæjarhól 
001, fast vestan og norðan við 
vegamót Snæfellsnesvegar 54 og 
Búðavegar 574. Á þessu svæði er 
flatlent, deigt graslendi vestan 
Hraunhafnarár, beggja vegna 
malbikuðu þjóðveganna. 

Hluti mógrafarsvæðisins er 
horfinn undir vegina tvo og vegna 
ræsiskurða. Svæðið hefur verið um 
150x90 m að flatarmáli og liggur 
norðvestur-suðaustur. Mógrafirnar 
eru greinilegar, fullar af vatni og hafa 
a.m.k verið 15-20 grafir á svæðinu. 
Margar eru samtengdar en misdjúpar 
og liggja norðvestur-suðaustur og 

norðaustur-suðvestur. Stærð er 2-5 m á breidd, 3-25 m á lengd og 0,2-1 m á dýpt. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: JÁM V, 117 
 
  

 

Mógrafir SN-052:004, horft til norðvesturs 
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SN-053     Landakot 
 

 

"Austanverðu við Hraunhafnará eru tvö eyðibýli og heita þau Hraunhöfn [SN-051] (neðar) og Landakot 
dálítið ofar. Beint á móti Hraunhöfn, vestanverðu árinnar, er Hraunhafnarbakki [SN-052]." Ö- Búðir 
LK, 4.  
"Fjöldi hjáleigubýla og þurrabúða voru á Búðum allt fram á þessa öld. Þau helstu eru Hraunhöfn [SN-
050] (áður aðaljörðin) Hraunhafnarbakki [SN-052], Landakot, Kinn [SN-066:005], Bentsbær [SN-063], 
Bakkafit [SN-055], Bjarnahús, Bakkabúð [SN-056], Arabía [SN-058], Klettakot [SN-054], Oddsbúð 
[SN-060], Gjóta [SN-061], Balabúð [SN-059], Pjatla [SN-062] o.fl." BS, 343.  
"Smábýlin tvö, Bjarnarfoss [SN-064] og Landakot, voru skammt frá Hraunhöfn [SN-051] og líkast til 
upphaflega byggð í hennar landareign. Landakot mun líklega hafa verið yngra býli en hitt og minnsta 
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kosti lengi talist hjáleiga frá Hraunhöfn. [...] Hraunhafnarbakki [SN-052] fór sömu leiðina til fulls 1873 
og á öðrum áratug 20. aldar voru jarðirnar þrjár milli Kálfár og Hraunhafnarár, þ.e. Hraunhöfn, Landakot 
og Bjarnarfosskot [SN-065], felldar undir Búðir og aflagðar sem sérstæð býli." Saga Búða og 
Hraunhafnar, 24, 57. 
 
SN-053:001     Landakot     bæjarhóll     bústaður              A: 291361    N: 489580 

Í örnefnaskrá Búða frá árinu 1935 segir um Landakot: "Austanverðu við Hraunhafnará eru tvö eyðibýli 
og heita þau Hraunhöfn [SN-051] (neðar) og Landakot dálítið ofar. Beint á móti Hraunhöfn, vestanverðu 
árinnar, er Hraunhafnarbakki [SN-052]." Samkvæmt bæjatali Jóns Lúterssonar frá Brautarholti fór 
Landakot í eyði eftir 1900. Bæjarhóllinn að Landakoti er um 80 m norðvestan við bæjarhólinn að 

Hraunhöfn SN-052:001 og um 350 m austan við núverandi íbúðarhús í Hraunhöfn byggt árið 1984. 
Landakot er á grasigrónum austurbakka Bjarnarfossár sem rennur niður úr Bjarnarfossdal um 
Landakotsgil vestan við núverandi íbúðarhús að Bjarnarfossi (1984) til suðurs niður í Hraunhafnará um 
250 m suðvestan við bæjarhól Landakots. Bæjarhólar Landakots og Hraunhafnar eru sitt hvoru megin 
við Snæfellsnesveg 54, Landakot að norðan og Hraunhöfn að sunnan. 

 

Bæjarhóll Landakots SN-053:001A-C, horft til norðurs (vinstri) og SN-053:001D og E, horft til norðurs (hægri) 

 

Bæjarhóll Landakots SN-053:001F og G, horft til NNV (vinstri) og SN-053:001H, horft til ASA (hægri) 
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Bæjarhóll Landakots er 
mjög stór eða um 120x120 m að 
flatarmáli, 3-4 m á hæð og vel 
grasigróinn. Efsti hluti hólsins 
liggur NNV-SSA. Klippt hefur 
verið af honum í suðaustri við 
Snæfellsnesveg. Mjög líklega 
hafa einhverjar minjar horfið 
vegna vegagerðar. Samkvæmt 
Eyjólfi Gunnarssyni 
heimildamanni var bæjarhóll 
Landakots sléttaður að stórum 
hluta með jarðýtu í kring um 
1968 en þó eru ennþá greinilegar 
tóftir í norðurenda hólsins, sem 
og ein þúst í austurhorni hans um 
15 m ofan og norðvestan við veg. 

Hóllinn er ávalur og aflíðandi til suðurs, austurs og vesturs, halli 2-10°. Norðurendi hólsins er skarpari 
þar sem tóftirnar eru. Á hólnum eru sex mannvirki A-F. Stærsta og greinilegasta mannvirkið er tóft A 
sem líklega er leifar af útihúsum. Tóft A er þrískipt, um 15 m á lengd, um 8 m á breidd og liggur 
norðaustur-suðvestur. Hólfin snúa öll norðvestur-suðaustur og gengið hefur verið inn í þau að suðaustan. 
Hólf I er syðst, um 3x4 m að innanmáli. Hólf II er um 2 m norðaustan við hólf I. Hólf II er um 4x2 m 
að innanmáli. Hólf III er nyrst, um 5x2 m að innanmáli. Aðeins hólf III virðist hafa verið opið til 
suðausturs. Veggir tóftarinnar eru 1-3 m á breidd og 0,2-1 m á hæð. Hugsanlega hafa verið grjót- og 
torfveggir að suðaustan í hólfum I og II en timburþil í hólfi III. Þúst B er um 3 m norðvestan við tóft A 
á blábrún bæjarhólsins. Þústin er varla 4x5 m að flatarmáli og liggur norðvestur-suðaustur. Þústin er 
grasigróin, þýfð og um 0,5 m á há. Ekkert greinilegt innanmál er í þústinni og enginn greinilegur 
inngangur. Hlutverk þessa mannvirkis er óljóst. Þó gæti einnig verið að þústin sé gamall veggur og að 
hólf hafi verið milli vesturveggjar tóftar A og þústar B. Hólfið hefur þá verið um 5x3 m að innanmáli. 
Legið norðaustur-suðvestur og gengið inn að suðvestan. Mannvirki C er greinilegur kálgarður um 2 m 
norðvestan við norðurenda tóftar A og um 3 m NNA við þúst B. Um 2-3 m hár brattur bakki er fast 
vestan við garðinn niður af bæjarhólnum. Kálgarðurinn er um 5x4 m að innanmáli sem liggur NNV-
SSA. Veggir hans eru 0,2-0,4 m á hæð en engar grjóthleðslur eru greinanlegar í grasinu. Inni í hólfinu 
má ennþá greina útlínur beðanna en ekki er hægt að sjá hvar gengið hefur verið inn í garðinn. Þúst D er 
um 7 m norðaustan við tóft A í norðurbrún bæjarhóls. Bakki bæjarhóls er þar meira aflíðandi en um 1 
m á hæð. Þústin er um 5x5 m að flatarmáli og 0,2-0,3 m á hæð. Líklega hefur verið mannvirki á þessum 
stað en ekkert innanmál er sjáanlegt. Þúst E er um 5 m austan við þúst D. Þúst E er 6x6 m að flatarmáli 
og 0,2-0,5 m á hæð. Hægt er að greina óljóst innanmál sem er um 3x1 m að innanmáli og liggur VNV-
ASA. Við þúst E er bakki bæjarhóls aðeins um 0,5 m á hæð. Báðar þústir eru þýfðar og grasigrónar. 
Þúst F er nokkuð fjær á bæjarhólnum um 50 m suðaustan við tóft A. Ekki er útilokað að þústin sé 
náttúruleg en þar sem hún er á bæjarhólnum er líklegra að hún leyni mannvirkjum undir sverði. Þúst F 
er hringlaga, 16-17 m í þvermál  og um 0,5 m á hæð. Þústin er vel grasigróin og þýfð með stóran stein 
í miðjunni. Ekkert greinanlegt innanmál eða inngangur er í hólnum. Alls staðar annarsstaðar til suðurs 
og suðvesturs virðist hóllinn hafa verið sléttaður alveg út. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Búðir LK, 4; JÁM V, 110-111; Bæjatal J.L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teikning af tóftum á bæjarhól Landakots SN-053:001A-E 
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SN-053:002     þúst     útihús                                 A: 291424    N: 489595 
 
Kassalaga þúst er ofan og norðan 
bæjarhóls 001 um 30 m ANA við 
mannvirki 001 og um 55 m 
norðaustan við Snæfellsnesveg 54, 
fast suðvestan við ræsiskurð samsíða 
malarveginum heim að Bjarnarfossi. 
Á þessu svæði er þýft en sléttlent 
graslendi norðvestan og ofan við 
bæjarhól. 

Þústin er um 9 m á lengd, um 
4 m á  breidd og liggur norðaustur-
suðvestur. Þústin er grasigróin og 
þýfð og 0,3-0,5 m á hæð. Ekkert 
greinilegt innanmál er í þústinni en 
mjög líklega finnast leifar af útihúsi 
undir sverði. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
SN-053:003     tóft     útihús                                  A: 291348    N: 489634 

Tóft og þúst eru á austurbakka Bjarnarfossár, um 10 m ofan við ána og um 20 m norðan við bæjarhól 
001. Minjarnar eru í þýfðu, grasigrónu flatlendi. Milli þeirra og bæjarhóls er lítið mýrardrag og 
lækjarspræna úr mýrinni sem rennur til vesturs niður í ána. 

Mannvirkin eru á svæði sem er um 12x11 m að flatarmáli og fá þau bókstafi til aðgreiningar í 
lýsingu. Tóft A er einföld, um 9 m á lengd, um 5 m á breidd og liggur NNA-SSV. Innanmál hennar er 
4-5x1,5-2 m og gengið hefur verið inn að sunnan. Veggir eru 1,5-2,5 m á breidd og 0,2-0,6 m á hæð. 
Ekkert hleðslugrjót er sjáanlegt í veggjunum sem eru vel grasigrónir. Þúst B er um 1 m suðaustan við 
tóft A. Þústin er ávöl og þýfð, um 6x5 m að flatarmáli og liggur NNA-SSV. Þústin hefur líklega verið 
einhvers konar kofi. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 

 

Útihús SN-053:002, horft til suðvesturs 

 

Útihús SN-053:003, horft til VSV 
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SN-053:004     tóftir     útihús                                A: 291354    N: 489724 

Tvær tóftir eru um 10 m austan og ofan við Bjarnarfossá um 140 m norðan við bæjarhól 001 og 380 m 
norðaustan við núverandi íbúðarhús í Hraunhöfn. Tóftirnar eru í grasigrónum halla fast sunnan við 
gamla veginn milli Bjarnarfoss og Hraunhafnar neðan við steinbrú á veginum yfir ána. Fast sunnan við 
tóftirnar er lítil mýrarspræna sem rennur til vesturs niður í Bjarnarfossá. 

Tóftirnar eru á svæði sem er um 22x10 m að flatarmáli og snýr ANA-VSV. Tóftirnar eru enda 
við enda og snúa báðar ANA-VSV. Tóft A er skýrari en tóft B, um 8 m á lengd og um 5 m á breidd.  
Tóftin er mjög þýfð og ekki er greinilegt innanmál en hún er 0,3-0,5 m á hæð. Líklega hefur verið gengið 
inn að vestanverðu. Tóft B er um 4 m vestan við tóft A og nokkuð flatari og líklega eldri. Tóftin er um 
7 m á lengd, um 5 m á breidd og 0,2-0,4 m á hæð. Engar grjóthleðslur eru sjáanlegar í veggjum tóftanna 
sem eru vel grasigrónar. Útlit og staðsetning gefa til kynna að hér sé um einhvers konar útihús að ræða. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
SN-053:005     náma     mógrafir                              A: 291350    N: 489680 

 
Mógrafasvæði er um 65 m norðan við 
bæjarhól 001 og um 30 m sunnan við tóftir 
004. Á þessu svæði er graslendi á 
austurbakka Bjarnarfossár og langur og 
breiður ræsisskurður. Norðvesturendi 
skurðarins nær yfir stóran hluta af svæðinu. 

Grafasvæðið er um 40x25 m að 
flatarmáli og liggur norðvestur-suðaustur. 
Að minnsta kosti tvær grafir sjást fast 
norðan við skurðinn og liggja VNV-ASA. 
Grafirnar eru langar og mjóar og þurrar í 
botninn. Þær eru 10-15 m á lengd, 2-4 m 
breiðar og 0,2-1 m djúpar. Líklega hafa 
fleiri horfið þegar skuðurinn var grafinn. 
Hættumat: engin hætta 
 
 

 
 

 

Útihús SN-053:003, horft til ASA 

 

Mógrafir SN-053:005, horft til VNV 
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SN-053:006     tóft     stekkur                                 A: 291312    N: 489784 

Lítil tóft er á vesturbakka Bjarnarfossár um 170 m norðan við bæjarhól 001 og um 155 m sunnan við 
núverandi íbúðarhús að Bjarnarfossi. Tóftin er á smáþýfðu graslendi og byggð upp að 2-3 m háu holti 
vestanverðu, á þýfðum og grasigrónum árbakkanum. Áin rennur bæði austan og sunnan við tóftina. 

Tóftin er tvískipt, um 13 m löng, um 5 m á breidd og snýr norðvestur-suðaustur. Náttúrulegi 
hóllinn myndar norðausturhlið hennar. Veggir tóftarinnar eru grjót- og torfhlaðnir, 0,2-1 m á hæð og eru 
hæstir í miðri tóftinni í hólfi A. Hólfin eru sigin og samfallin. Í norðvesturenda tóftar er um 2x1 m lægð 
sem er um 0,4 m djúp. Um 1 m suðaustan við hana er önnur dæld sem er um 2x1 m að stærð, um 1 m 
djúp og liggur norðaustur-suðvestur. Þar hefur líklega verið gengið inn að suðvestan. Líklega hafa 
dældirnar tvær myndað eitt stórt hólf sem er fallið saman. Hólfið hefði þá verið um 4x2 m að innanmáli. 
Veggir tóftarinnar eru 0,3-1 m á hæð og 1-2,5 m á breidd. Hólf B er suðaustan við hólf A og það er 
líklega lítil rétt eða aðhald. Veggir eru grasigrónir en mun lægri og aðens um 1 m á breidd. Hólfið er 
4x2 m að innanmáli og um 0,2 m á dýpt. Veggir eru hærri að utan en innan. Stærð tóftar og byggingarlag 
gefur kynna að hér sé um stekk að ræða en þá var hann stutt frá bæ. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

  

 

Stekkur SN-053:006, horft til NNA 
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SN-064     Bjarnarfoss 
12 hdr. 1714. JÁM V, 109. Jarðarinnar er getið í máldaga Máfahlíðarkirkju á Snæfellsnesi frá um 1440. 
DI VI, 48.  
Getið í Kaupbréfi Bjarnarfossa frá 14. apríl 1480. DI VI, 254. Getið í bréfi  frá 7. maí 1488. DI VI, 618.  
Getið í sölubréfi, Auðunn Jónsson kvittar Halldór ábóta á Helgafelli um alla tillögu til jarðanna Þverár, 
Gerðubergs og Bjarnarfoss frá 22. apríl 1489. DI VI, 652-653.  
1714: "Biarnarfoss. Ein jörð, tveir sundurdeildir bæir í sama túni. Jarðardýrleiki 12 hdr. og tíundast 4 
tíundum. Eigandinn kóngleg Majestat, af Stapa umboði ut supra. Ábúandinn á hálfri Gísli Ketilsson. 
Annar á hálfri Björn Guðmundsson. [...] Torfrista, stúnga og reiðíngsrista lítt nýtandi. Móskurður til 
eldiviðar lakur. Rekaítak á jörðin fyrir Kálfárvalla landi mót beitar ítaki því, er kallast Nátthagi; vide 
supra." JÁM V, 109.  
1847: "A.M. telur Bjarnarfoss og Bjarnarfosskot [SN-065], tvær útskiptar jarðir, er hafi eitt tún, 12 h. 
að dýrleika, 100 al. Isk. Jarðabækurnar telja enn fremur í sveit þessari Kinn, Setbergs kirkjujörð (8 h. að 
dýrleika, 50 al. Isk. 1 kúg.), en Setbergs prestur segir 1839 að jörð þessi hafi legið í eyði yfir 20 ár." JJ 
143.  
"Fram af þessum björgum [Hrafnabjörg] rennur hár og fagur foss, sem nefndur er Bjarnarfoss, og dregur 
býlið þaðan nafn sitt. [...] Yztu fjallbæirnir austan megin Hraunhafnarár eru Bjarnarfoss og 
Bjarnarfosskot og eru bæði þessi býli í eyði. Ofarlega í túninu á Bjarnarfossi eru þrjár ölkeldur og er ein 
þeirra stærst. Hvergi á sjálfu Snæfellsnesi munu vera eins stórar og góðar ölkeldur eins og Bjarnarfossi." 
Ö-Búðir  LK, 4. 
 
SN-064:001     Bjarnarfoss     bæjarhóll     bústaður            A: 291622    N: 489904 

Í bæjatali Jóns Lúterssonar frá Brautarholti segir: "Hét áður Foss og var eign Helgarfellsklausturs 1480. 
Fer í eyði 1860-1900." Bæjarhóllinn er um 300 m austan við núverandi íbúðarhús að Bjarnarfossi 
[byggingarár 1984] og um 180 m norðan Snæfellsnesvegar 54. Smáþýft mýrlendi notað til beitar. 

Bæjarhóllinn er grasi gróinn, 40 m langur og 25 m breiður, snýr norður-suður. Hóllinn er 
smáþýfður og um 3 m hár. Ein dæld sem er um 3x1 m að innanmáli er í miðjum hólnum. Í það rými er 
inngangur sunnanmegin. Veggjarhleðsla gengur út frá bæjarhólnum norðvestanmegin. Hleðslan er um 
6 m á lengd, 1 m á breidd og 0,40-0,50 m á hæð. Hleðslan sveigist til suðurs og á suðurenda hleðslunnar 
er grjót um 40 cm í þvermál og í miðju þess er gat sem mælist 5 cm í þvermál og er að öllum líkindum 
manngert. Líklega er steininn hluti af hurð eða hliði og hefur þá tréstaur verið stungið í gatið á steininum 
og staurinn svo snúist þegar hurð eða hlið hefur opnast eða lokast. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

   

Bæjarhóll Bjarnarfoss SN-064:001, horft til suðvesturs 
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Heimildir: Bæjartal JL  
 
SN-064:002     tóft     útihús                                 A: 291626     N: 489872 

 
 
Tóft er um 4 m suður af bæjarhól 001. 
Smáþýft mýrlendi notað til beitar. 
Tóftin er um 11x8 m að flatarmáli, 
snýr NNA-SSV. Hún er mjög gengin 
í þúfur og ógreinileg. Veggjaþykkt er 
víðast hvar um 3 m og óljóst er hvar 
inngangur hefur verið í tóftina. Mesta 
hæð veggja er 0,2 m. Hvergi sést í 
grjót.  
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Bæjartal JL 
 
 
 
 
 
 

SN-064:003     Bjarnarfoss     þjóðsaga                         A: 291264    N: 490322 
 
Í Árbók Ferðafélags Íslands frá árinu 1982 segir: "Fyrir óralöngu bjó á Fossi bóndi sá er Björn hét. Hann 
var svo ríkur að hann átti kvartél fullt af spesíum, aðrir segja hálft af spesíum og hálft af gullpeningum. 
Hann átti mikinn fjölda nauta, sem gengu á sumrin uppi á Fossdal, ásamt nautum annarra bænda, sem 
upprekstur fengu hjá honum.Einhverju sinni að vetrarlegi í hríðarveðri úthýsti Björn umrenningi, sem 
að garði hans bar, og svaraði honum illu einu, er hann bar upp vandræði sín. Förumaður mælti þá af 
þunga, að dýrt mundi Birni verða þetta og mundi hann sanna það áður en árið væri úti. Um sumarið bar 
svo við, að öll naut Björns, sem höfðu verið á beit uppi á dalnum, fundust dauð fyiri neðan klettana, en 
naut hinna bændanna sakaði ekki. Margt fleira gekk úrskeiðis hjá Birni þetta sumar. Sturlaðist hann að 
lokum og varpaði Kvartélinu með spesíum í hylinn undir fossinum, sem kallaður var Bjarnarfoss upp 
frá því svo og bærinn, en dalurinn Bjarnarfossdalur. Þótti það vera sögu þessari til sanningamerkis, að 
silfurpeningur fannst í Landakotsgili neðan við Bjarnarfoss árið 1870, en var svo máður að ekki var unnt 
að lesa á hann." Bjarnarfoss fellur fram af klettunum í mynni Bjarnarfossdals um 370 m norðan við 
núverandi íbúðarhús 1984) að Bjarnarfossi. Nákvæmur fundarstaður silfurpeningsins er óþekktur. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: ÁFÍ 1982, 53-54 
  

 

Útihús SN-064:002, horft til SSV 
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SN-065     Bjarnarfosskot 
 

1714: "Bjarnarkot er ekki neitt annað býli, en annar helmingur jarðarinnar, sem áður um skrifað." JÁM 
V, 110.  
"Yztu fjallbæirnir austan megin Hraunhafnarár eru Bjarnarfoss [SN-064] og Bjarnarfosskot og eru bæði 
þessi býli í eyði. Ofarlega í túninu á Bjarnarfossi eru þrjár ölkeldur og er ein þeirra stærst. Hvergi á sjálfu 
Snæfellsnesi munu vera eins stórar og góðar ölkeldur eins og Bjarnarfossi." Ö-Búðir LK, 4.  
"Bjarnafosskot er stutt frá samnefndum fossi austan lækjarins. Síðustu ábúendur Vorm Lárusson og 
Elínborg Sigurðardóttir um 1915." BS, 342.  
"Hraunhafnarbakki [SN-052] fór sömu leiðina til fulls 1873 og á öðrum áratug 20. aldar voru jarðirnar 
þrjár milli Kálfár og Hraunhafanarár, þ.e. Hraunhöfn [SN-051], Landakot [SN-053] og Bjarnarfosskot, 
felldar undir Búðir [SN-050] og aflagðar sem sérstæð býli." Saga Búða og Hraunhafnar, 57. 
 
 
SN-065:001     Bjarnarfosskot     bæjarhóll     bústaður         A: 291758     N: 489971 

Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar um Bjarnarfosskot segir: "Kötlugil [sjá 004] fellur fram af klettunum 
ofan við gömlu bæjarrústirnar." Í bæjatali Jóns Lútersonar segir að jörðin hafi verið talin helmingur af 
Bjarnarfossi árið 1714 en fer í eyði um árið 1915. Bæjarhóllinn er við fjallsrætur um 215 m norðan 
Snæfellsnesvegar 54 og 30 m norðaustan bæjarhólsins að Bjarnarfossi SN-064:001. Grösugt flatlendi er 

sunnan við bæjarhólinn en norðan megin eru grasi grónar skriður. 
Bæjarhóllinn er um 85x33 m að flatarmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Hann er um 4 metra hár þar 

  

Bæjarhóll Bjarnarfosskots SN-065:001A, horft til suðurs (vinstri) og SN-065:001B, horft til suðurs (hægri) 

          

Teikning af tóftum SN-065:001A (vinstri) og SN-062:001B (hægri) 
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sem hann er hæstur. Tvær tóftir eru greinanlegar á bæjarhólnum og fá þær bókstafi til aðgreiningar. Tóft 
A er á miðjum bæjarhólnum. Hún er tvískipt og er 14x8 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur. Mesta 
hæð veggja er um 1,6 m. Grjóthleðslur sjást í báðum endum tóftarinnar og má mest greina þrjú umför. 
Hólf I er suðausturenda tóftarinnar. Það er  5x3 m að innanmáli og og snýr eins og tóftin. Óljóst op er 
á því í suðausturenda. Hólf II er í norðvesturenda tóftarinnar. Það er 4x3 m að innanmáli og snýr 
norðaustur-suðvestur. Op er inn í það í suðausturenda og er það 0,5 m breitt. Víðast hvar eru veggir 1-
1,5 m á breidd. Tóft B er um 12 m NNV við tóft A. Hún er einföld, um 14x12 m að stærð og snýr nálega 
austur-vestur.Tóftin er mjög grasi gróin, veggir eru útflattir og hrundir og er breidd veggja tæplega 4 m 
en mesta hæð þeirra er 0,2-0,3 m. Suðurveggur er einkar ógreinilegur. Op er á tóftinni í vesturenda og 
er það um 0,5 m breitt. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot ÞB, 2; Bæjartal JL 
 
SN-065:002     tóft     útihús                                 A: 291755    N: 490035 

Lítil útihússtóft er um 25 m norðaustan við bæjarhól 001 og 440-450 m frá núverandi íbúðarhúsi 
(byggingarár, 1984). Tóftin er neðarlega í fjallshlíðinni þar sem eru grasbalar og grasi grónar skriður. 
Stórgrýtt er austan og norðanmegin tóftar. 
Tóftin er um 6x5 m að flatarmáli og mesta hæð um 0,2 m. Hún snýr nálega norður-suður. Tóftin er 
tvískipt og er op á báðum hólfum á vesturhlið. Veggir eru útflattir og ógreinilegir. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tóft SN-065:002, horft til suðurs 
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SN-065:003     Stekkhóll     tóftir     stekkur                   A: 292343    N: 490265 

Í örnefnaskrá Ara Gíslasonar um Bjarnafosskot segir: "Tveir grjóthólar eru í hlíðinni, sem heita Álfhólar. 
Þar utar er Stekkhóll, og sunnan hans er Stekkur. Þetta er fyrir innan Bjarnafosskot." Stekkhóll er um 
230-240 m norðaustan Kotstekks 015 og um 650 m norðaustan bæjarhóls 001. Stekkurinn er um 20 m 
suðaustan við Stekkhól. Hann er í grasi gróinni fjallshlíð innan um grjótskriður. 
Tvær tóftir eru á svæði sem er um 19x13 m að stærð og snýr norður-suður. Tóft A er austast á svæðinu. 
Hún er grjóthlaðinn stekkur sem er um 20x10 m að stærð og snýr NNV-SSA. Eitt hólf er í NNV-enda 
tóftarinnar og er á því á SSA-hlið. Veggur gengur 2 m út frá suðvesturhorni hólfsins til VSV en beygir 
svo til SSA þar sem hann er 8 m langur. Annað hvort er veggurinn hluti af öðru hólfi eða gegnt hlutverki 
leiðigarðs. Veggjaþykkt er um 1 m og mesta hæð veggja er 0,5 m. Greina má 5 umför í hleðslum. 
Grjóthlaðin tóft B er 5 m vestan tóftar A. Hún er 4x3 m, einföld og ferköntuð. Á henni er 1,5 m breitt 
op á SSA-hlið. VSV- og NNA-hliðar tóftarinnar eru grjóthlaðnar en á ANA-hlið hefur steinhellum verið 
raðað upp á rönd og þær svo skorðaðar af með grjóti. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot AG, 1 
 
SN-065:004     Kötlugangur     gata     leið                   A: 291611     N:490179 

 
Í örnefnaskrá Ara Gíslasonar segir: 
"Næst kemur Kötlugil, er rennur fyrir 
utan kotið, og upp með því er einstigi, 
sem heitir Kötlugangur, er liggur upp á 
fjall." Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar 
segir einnig um ganginn: "Kötlugangur 
kallast snarbrattur klettagangur vestan 
við Kötlugil." Í viðbótum og 
athugasemdum við örnefnaskrárnar frá 
1978 segir: "Svo er það Költugangur. 
Hann er ca. í miðjum klettunum milli 
Kálfár og Mælifells vestan við Kötlugil, 
og þar er sagt að kerling ein, sem bjó í 
Bjarnafosskoti, sem er niður undan 
Kötlugangi, aðeins þó vestar, hafi 
hlaupið kvölds og morgna með 
mjólkurföturnar upp á Bjarnafossdal, 

sem þarna er fyrir ofan, til að mjólka ær í seli [sjá 014], sem þar var, og sagan segir, að hún hafi aldrei 
hrasað eða skvest úr mjólkurfötum hjá henni í ferðum þessum." Kötlugil er um 500 norðaustan og ofan 

  

Tóftir við Stekkhól SN-065:003, horft til norðvesturs 

 

Kötlugangur SN-065:004, horft til NNA 
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við núverandi íbúðarhús að Bjarnarfossi (1984) beint upp af bæjarstæði Bjarnarfoss SN-064 og 
Bjarnarfosskots SN-065. Samkvæmt Sigurði Vigfússyni heimildamanni lá Kötlugangur frá bæ upp 
brekkuna upp á klettabrúnina vestan gilsins. 

Ofan bæjanna eru snarbrattar hlíðar og stórgrýttar skriður. Ekkert sést til fornleifa á svæðinu en 
gatan hefur líklega verið krákustígur sem sikksakkað hefur upp bratta brekkuna upp fyrir brún. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot aths. og viðb. BB, 1; Ö-Bjarnafosskot AG, 1; Ö- Bjarnafosskot ÞB, 2 
 
SN-065:005     Ölkelda     lind     vatnsból                   A: 291678     N: 490028 

 
Í örnefnaskrá Ara Gíslasonar segir: "Þar fyrir utan [Kötlugil] er svo 
lind, sem heitir Ölkelda." Ölkeldan er 360-370 m austan við 
núverandi íbúðarhús (byggingarár 1984) og um 100 m norðvestan við 
bæjarhól 001. Ölkelda er við rætur Bjarnarfosskothlíðar. Svæðið er 
grasi gróið og stórgrýtt. 

Lindin er í mjóum skurði sem er um 3x0,5 m að stærð og snýr 
norður-suður. Umhverfi lindarinnar er rauðbrúnt. Vatn vellur upp úr 
lindinni. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot AG, 1 
 
 
 
 
 
 

SN-065:006     Kotgrafir     náma     mógrafir                A: 292226     N: 489753 

Í örnefnaskrá Ara Gíslasonar segir: "Svo eru lækir undan hlíðinni; það eru Pyttalækur og Grafarlækur 
[007] vestar, þar voru mógrafir." Einnig er sagt frá Kotgröfum í örnefnskrá Þráins Bjarnasonar en þar 
segir: "Kotgrafir eru gamlar mógrafir neðan þjóðvegar vestan Grafarlæks [007]." Kotgrafir eru um 500 
m suðaustan við bæjarhól 001 stutt sunnan við Snæfellsnesveg 54. Á þessu svæði er grasmói og deigt 
mýrlendi. 

Mógrafasvæði vestan Grafarlækjar eru tvö. Það nyrðra er um 100x80 m að stærð og það syðra, 
sem er um 60 m sunnan við það nyrðra er 160x100 m að flatarmáli. Mógrafirnar eru grónar og margar 
hverjar fallnar saman. Stærð þeirra er breytileg en viðast hvar eru þær um 4x2 m að flatarmáli. Vatn er 
í mörgum þeirra. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot AG,.1; Ö-Bjarnafosskot ÞB, 1 
 

 

Ölkelda SN-065:005, horft til 
suðvesturs 

 

Kotgrafir SN-065:006, horft til norðvesturs (vinstri) og SN-065:006-007 horft til suðausturs (hægri) 
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SN-065:007     Grafarlækur     heimild     mógrafir            A: 292262     N: 489621 
 
Í örnefnaskrá Ara Gíslasonar segir: "Svo eru 
lækir undan hlíðinni; það eru Pyttalækur 
[006] og Grafarlækur vestar, þar voru 
mógrafir." Umræddar mógrafir eru fast 
austan megin við Grafarlæk um 100 m sunnan 
við Snæfellsveg 54. Á þessu svæði er grasmói 
og mýrlendi. 

Mógrafasvæðið austan Grafarlækjar 
er um 450x140 m að flatarmáli. Mógrafirnar 
eru ýmist mjög grónar og fullar af gróðri eða 
með skýrar línur, ferkantaðar og fullar af 
vatni. Stærð þeirra er misjöfn en víðast hvar 
er stærðin um 4 - 6 m x 2 - 3 m. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot AG, 1 
 

SN-065:008     tóftir     útihús                               A: 291814    N: 490005 

Tóftir eru um 65 m norðaustan við bæjarhól 001 og 15 m norðan við fjárhús 021. Ætla má af lögun og 
staðsetningu að þetta séu útihúsatóftir. Á þessu svæði er grasmói við rætur Bjarnarfosskothlíðar. Útihús 
eru á hól og eru grassléttur sunnan við hólinn. 

Þrjár tóftir voru skráðar á svæði sem er 35x15 m að stærð. Þær fá bókstafi til aðgreiningar í 
lýsingu. Suðvestast á svæðinu er tóft A. Hún er einföld, 10x6 m að stærð og snýr NNV-SSA. Op er á 
henni í SSA-enda. Tóftin er þýfð og grasi gróin. Veggjaþykkt er um 2 m og mesta hæð veggja er 0,1 m. 
Fast NNV við tóft A er tóft B. Henni svipar mjög til tóftar A og er einni op á henni í SSA-enda. Stór 
stakstæður steinn er norðan tóftar. Veggjahæð er víðast hvar um 0,10 m. Tóftir A og B eru grónar og 
ekki sést grjóti í veggjum. Tóft C er 12 m norðvestan við tóft B. Hún er hlaðin úr torfi á og grjóti framan 
við og á milli stórra bjarga. Að þeim meðtöldum er tóftin 9x6 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er 
einföld og er op á henni á suðurhlið. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot AG, 1 

 

Mógrafir SN-065:007, horft til austurs 

 

Útihús SN-065:008A, horft til suðurs (vinstri) og útihús SN-065:008B, horft til norðurs 
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SN-065:009     varða     landamerki                           A: 291315     N: 489938 

 
Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar segir 
frá landamerkjum Bjarnarfosskots: "Að 
austan ræður Kálfá úr fjalli niður að 
Helgurúst [SN-047: 011]. Að 
vestanverðu ræður Bjarnafossgil úr 
fjalli niður á móts við vörðu á holti 
skammt austan við gilið upp við hlíðina 
og úr þeirri vörðu í aðra [010] á mýrinni 
neðan við Bjarnafosskot. Þaðan aftur 
sjónhending í aðra vörðu [011] við 
Grafarlæk [007] og þaðan sjónhending 
í Kirkjuhól allt að Kálfá."  Varðan er í 
húsagarði núverandi íbúðarhúss 
Bjarnarfoss (byggingarár, 1984) um 
440 m vestan bæjarhóls 001. Sléttaður 
húsagarður með trjárunnum. 
Varðan er hlaðin úr nokkrum 
grjóthnullungum. Líklega hefur 

vörðunni verið breytt og henni raskað í gegnum tíðina þar sem hún er í húsaagarði. Hún er um 2x1 m að 
grunnfleti og 0,5 m á hæð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot ÞB, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Tóft SN-065:008C, horft til norðvesturs (vinstri) og teiking af tóftum A og B (hægri) 

 

Varða SN-065:009, horft til norðausturs 
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SN-065:010     varða     landamerki                           A: 291513     N: 489668 
 
Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar segir 
frá landamerkjum Bjarnarfosskots: 
"Að austan ræður Kálfá úr fjalli niður 
að Helgurúst [SN-047:011]. Að 
vestanverðu ræður Bjarnafossgil úr 
fjalli niður á móts við vörðu [009] á 
holti skammt austan við gilið upp við 
hlíðina og úr þeirri vörðu í aðra á 
mýrinni neðan við Bjarnafosskot. 
Þaðan aftur sjónhending í aðra vörðu 
[011] við Grafarlæk [007] og þaðan 
sjónhending í Kirkjuhól allt að Kálfá." 
Varðan í mýrinni er að öllum líkindum 
þar sem sjá má tvær grasþúfur um 390 
m suðvestan við bæjarhól 001 og um 
350 m suðvestan við núverandi 
íbúðarhús (byggingarár, 1984). 
Þúfurnar eru í deiglendu smáþýfðu túni 

sem búið er að slétta. Þúfurnar eru um 0,5 m í þvermál og um 0,30 m sem standa saman á hæð lágri 
hæð.  
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot ÞB, 1 
 
SN-065:011     heimild     landamerki                         A: 292224     N: 489665 
 
Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar segir frá landamerkjum Bjarnarfosskots: "Að austan ræður Kálfá úr 
fjalli niður að Helgurúst [SN-047:011]. Að vestanverðu ræður Bjarnafossgil úr fjalli niður á móts við 
vörðu [009] á holti skammt austan við gilið upp við hlíðina og úr þeirri vörðu í aðra [010] á mýrinni 
neðan við Bjarnafosskot. Þaðan aftur sjónhending í aðra vörðu við Grafarlæk [007] og þaðan 
sjónhending í Kirkjuhól allt að Kálfá". Ekki sást til landamerkjavörðu í Grafarlæk svo nákvæm 
staðsetning er óþekkt. Grasmói, mýlendi og mógrafasvæði. Ekki sjást ummerki um minjar á yfirborði. 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot ÞB, 1 
 
SN-065:012     tóft     stekkur                                A: 291831     N: 490464 

Grjóthlaðin tóft er í Bjarnarfossdal um 480 m norðan við Bjarnarfosskot 001 og um 600 NNA við 
Bjarnarfoss SN-064:001. Tóftin er norðan undir háum kletti vestan undir Einirkinn á blábrún 

 

Varða SN-065:010, horft til norðvesturs 

  

Stekkur SN-065:012, horft til suðurs 
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klettabeltisins norðan og ofan við Bjarnarfoss og Bjarnarfosskot. 
Tóftin er tvískipt, um 12 m á lengd, um 4 m á breidd og liggur austur-vestur. Suðurveggur 

tóftarinnar er 2-5 m hár, náttúrulegur, lóðréttur klettaveggur. Hleðslur veggja eru útflattar og sokknar í 
gróður, 1-2 m á breidd og 0,1-0,2 m á hæð. Enginn greinilegur inngangur er sjáanlegur. Hólfin eru 4-6 
m á lengd og 2-3 m á breidd að innanmáli og liggja eins austur-vestur. Stærð og gerð tóftar gefa til kynna 
að líklega er um stekk eða kví að ræða. Engar fleiri tóftir eru sjáanlegar á svæðinu á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-065:013     Snorralág     sögustaður     áfangastaður         A: 291282    N: 490082 

 
Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar segir frá 
Snorralág: "Í hlíðinni rétt austan 
Bjarnarfossgils innan núverandi 
skógræktargirðingar er skjólsamur 
hvammur, sem heitir Snorralág. Sagt er, 
að Snorri á Helgafelli hafi áð þar, er hann 
var á leið til fundar við Björn 
Breiðvíkingakappa á Kambi." Snorralág 
er um 50 m norðan við núverandi 
íbúðarhús (byggingarár, 1984) og 470-
480 vestan bæjarhóls 001. Grasi gróinn 
hvammur. Trjálundar allt um kring. 
Hvammurinn hallar niður frá norðri-
suðurs í átt að Býlinu. Hvammurinn er um 
50x40 m að stærð, grasi gróinn skjólgóður 
hvammur. Ekkert sést til fornleifa. 
 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot ÞB, 2 
 
SN-065:014     þúst     sel                                A: 291215    N: 491055 

Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar segir frá seli: "Kötlugangur [004] kallast snarbrattur klettagangur 
vestan við Kötlugil. Sagt er, að kona, Katla að nafni, hafi gengið þennan gang frá Bjarnafosskoti kvölds 
og morgna til mjalta í seli upp á Bjarnafossdal og borið mjólkina í fötu með sér niður." Bjarnarfossdalur 
var genginn í leit að seljarústum en engar mjög greinilegar fundust. Mögulegar mannvistarleifar eru þó 
í dalnum 350 m austan Mælifells og um 1,2 km norðvestan við bæ 001. Þar eru þrjár þústir og rennur 
lækur um 70 m austan við þær í átt að Kötlugili. 

 

Snorralág SN-065:013, horft til SSV 

 

Þúst SN-065:014A, horft til vesturs 
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Þústirnar eru á svæði sem er 70x15 m að stærð og snýr norður-suður. Þær fá bókstafi til aðgreiningar í 
lýsingu. Þúst A er nyrst á svæðinu og er mjög óljós. Þústin er 11x8 m að flatarmáli og snýr norðaustur-
suðvestur. Meint veggjabrot sem eru um 8 m löng og 1 m þykk eru á norðaustur- og suðvestur-hliðum 
hennar. Þúst B er um 10 m sunnan við þúst A. Hún er þýfð og er 12x8 m að flatarmáli, snýr norðaustur-
suðvestur. Þústin stendur lítið sem ekkert upp úr umhverfi sínu og eru það þúfurnar sem skera sig úr 
umhverfinu. Þúst C er syðst á svæðinu, 40 m sunnan við þúst B. Hún  er einnig þýfð og er 5x5 m að 
flatarmáli. Þýfið sker sig úr sléttu graslendinu. Ekki er víst að þústirnar séu leifar af selinu í 
Bjarnarfossdal en ekki voru aðrir líklegri staðir á svæðinu. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot ÞB, 2 
 
SN-065:015     Kotstekkur     tóft     stekkur                   A: 292140    N: 490135 

Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar segir: "Í hlíðinni beint upp af Grafalæk er gamalt fjárbyrgi, er kallast 
Kotstekkur."  Kotstekkur er um 400-420 m norðaustan bæjarhóls 001 og um 350 m norðaustan tóftar 
021. Tóftin er beint undir rafmagnslínum og mitt á milli tveggja rafmagnsstaura. Svæðið er neðarlega í 
grasi grónum fjallshlíðum Bjarnarfosskothlíða. 
Tóftin er 7x6 m að flatarmáli, snýr norðvestur-suðaustur. Hún er að hluta grafin inn í fjallshlíðina. Op 
er í suðurausturenda tóftarinnar. Mesta hæð veggja er 0,10-0,20 m. Tóftin er gróin en virðist hlaðin úr 
torfi og grjóti. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot ÞB, 2 
 
  

    

Kotstekkur SN-065:015, horft til norðvesturs 
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SN-065:016     Álfhóll     örnefni     huldufólksbústaður       A: 292449     N: 490301 
 
Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar segir: 
"Rétt austan hans [Kotstekkjar 015] er 
allstór grjóthóll, er heitir Álfhóll, en 
vestan í honum eru skjólsamar brekkur, 
er nefnast Álfhólsbrekkur." 
Álfhólsbrekkur eru á svæði um 350 m frá 
Kotstekk 015 og um 760 m norðaustan 
bæjarhóls 001. 

Brekkurnar eru við rætur 
Bjarnarfosskotshlíða og er mikið af 
grjótskriðum í þeim sem eru mosa og 
lyngi vaxnar.  
Ekki sést til afgerandi grjóthóls á þessu 
svæði sem nefndur er í örnefnaskrá en 
grjótskriðurnar í brekkunni eru allt að 30 
m háar en samlagast svo fjallshlíðum í 
norðri. 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot ÞB, 2 

 
SN-065:017     Svartagilsgangur     heimild     leið             A: 292454    N: 490766 

 
Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar segir: 
"Vestan við Svartagil er snarbrattur 
gljúfurskorningur niður úr klettunum. Þar 
er sæmilega fær leið upp á fjall og heitir 
það Svartagilsgangur, en aðalgangurinn 
er austur við Kálfárgljúfur og heitir 
Langistallur [018]." Svartagilsgangur er 
við Svartagil um 800 m norðan við 
Snæfellsveg 54 og 650-660 m norðvestan 
við Steinboga 023. Mjög bratt er á 
þessum slóðum og grýtt en þar er einnig 
grasgróður. Engin merki sjást um leiðina 
niðri á láglendi. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot ÞB, 3 
 
 
  

 

Álfhólsbrekka, SN-065:016, horft til norðurs 

 

Svartagilsgangur SN-065:017, horft til norðurs 
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SN-065:018     Langistallur     gata     leið                   A: 293005     N: 490910 

Í athugasemdum og viðbótum við örnefnaskrár 
frá árinu 1978 segir: "Vestan við Kálfá er 
gangur, sem nefnist Langistallur, fyrir vestan á." 
Í örnefnaskrá Þráins Bjarnasonar segir einnig: 
"Vestan við Svartagil er snarbrattur 
gljúfurskorningur niður úr klettunum. Þar er 
sæmilega fær leið upp á fjall og heitir það 
Svartagilsgangur [017], en aðalgangurinn er 
austur við Kálfárgljúfur og heitir Langistallur." 
Líklega hefur verið gengið upp um 1,8 km 
norðaustan við bæ 001 og um 880 m NNA 
Steinbogans 023. 
Á þessu svæði eru snarbrattar hlíðar, skriður og 
klettar. 
Engin ummerki um götur sjást á láglendi. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot aths. og viðb.  BB, 

1978, 1; Ö-Bjarnafosskot ÞB, 3 
 
SN-065:019     tóft     óþekkt                                A: 291674     N: 490007 

Lítil tóft er um 90 m vestan við bæjarhól 001 og 25 m suðvestan við Kotstekk 015. Hutverk hennar er 
ekki þekkt. Svæðið er í miðjum grasi grónum Bjarnafosskotshlíðum. Tóftin er 8x4 m að flatarmáli og 
snýr norðaustur-suðvestur. Hún er ferköntuð og einföld og er grafin að hluta inn í fjallshlíðina. Ekki er 
veggur sýnilegur á suðausturhlið. Mesta hleðsluhæð veggja er 0,4 m, grjót sést neðst í veggjum. 
Hættumat: engin hætta 
 
  

 

Langistallur SN-065:018, horft til NNA 

      

Tóft SN-065:019, horft til norðurs 
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SN-065:020     tóft     óþekkt                             A: 291684    N: 489950 
 
Lítil tóft er um 370 m austan við 
núverandi íbúðarhús (byggingarár, 
1984) og 75-80 m vestan við 
bæjarhól 001. Á þessu svæði er grasi 
gróið og þýft holt. Til norðurs eru 
skriður. 
Tóftin er tvískipt, 12x6 m að 
flatarmáli, snýr norðaustur-
suðvestur. Bæði hólfin eru um 3x3 m 
að innanmáli. Ekki er hlaðinn veggur 
á suðausturhliðum þeirra. Tóftin er 
sigin og gengin í þúfur. Mesta hæð 
veggj er 0,20-0,30 m og víðast eru 
þeir 2 m á breidd.   
Hættumat: engin hætta 

 
SN-065:021     tóft     fjárhús                                 A: 291818    N: 489990 

Fjárhústóft er um 60 m austan við bæjarhól 001 og 80 m suðaustan við tóft 002. Þétt upp við tóftina 
suðaustan megin er stakstætt bjarg um 5x4 m að stærð og 3 m á hæð. Á svæðinu er grasmói við rætur 
fjallshlíðar er nefnist Bjarnafosskotshlíðar. Tóftin er á hól og eru grassléttur sunnan hólsins. 
Tóftin er 14x10 m að flatarmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Hún skiptist í fjárhús með hlöðnum garða 
og hlöðu. Fjárhúshlutinn er í suðvesturenda tóftarinnar. Það er 8x5 m að innanmáli og snýr eins og tóft. 
Garði er í miðjum fjárhúsunum. Ekki er hlaðinn veggur á suðvesturhliðinni þar sem hefur verið timbur- 
eða bárujárnsþil með dyrum. Hlaðan er norðaustan við fjárhúsin og snýr þvert á þau. Hún er 10x5 m að 
innanmáli. Op er inn í hlöðu úr vesturhorni en ekki sjást op á milli hlöðu og fjárhúsa. Mesta hæð veggja 
er 0,3 m. Þeir eru úr torfi og grjóti en ekki sést fjöldi umfara. 
Hættumat: engin hætta 

 

Teikning af tóft SN-065:020 

 

Fjárhús SN-065:021, horft til austurs 
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SN-065:022     tóft     stekkur                                 A: 291695    N: 490019 

Lítil stekkjartóft er um 80 m norðvestan bæjarhóls 001 og 60 m vestan tóftar 002. Tóftin er neðarlega í 
grasi grónum skriðum Bjarnafosskotshlíðar. 
Tóftin er tvískipt, 9x4 m að stærð og snýr norður-suður. Hún skiptist í tvö hólf og virðist að hluta grafin 
inn í gróna grjótskriðu í hlíðinni. Hólf I er 4x3 m að innanmáli og op er á suðurhlið. Hólf II er 2x2 að 
innanmáli, mjög gróið og sigið og ekki hægt að greina op á rýminu. Veggir á norðvesturhlið tóftar eru 
illgreinanlegir. Veggir tóftarinnar eru hæstir um 0,2 m. Engar steinhleðslur eru sjáanlegar. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-065:023   Steinbogi    huldufólksbústaður    huldufólksbústaður   A: 292898   N: 490208 

 
Í athugasemdum og viðbótum við 
örnefnaskrár frá árinu 1978 segir: "Á 
sléttunni fyrir vestan Kálfá er stórt 
bjarg og nokkrir minni steinar, og er 
það kallaður Steinbogi. Oft þóttist 
fólk sjá þar ljós hjá huldufólki, enda 
var alltaf talið, að slíkir einstæðir og 
stórir steinar væru 
huldufólksbústaðir, og margar sögur 
eru til um það, [...] þegar myrkrið 
grúfði yfir öllu, þegar dagsbirta fór 
af, og ekkert lýsti jörðina nema 
himintunglin. Þarf því engan að 
undra, þó mönnum sýndist bregða 
fyrir glampa, en ekki sást hann aftur, 
ef af honum var litið í myrkrinu". 
Steinboginn er um 1,15 km frá 
bæjarhól 001 og um 450 m austan við 
Álfhól 016.  

Stakstæð klettaborg í sléttu graslendi. Klettar hafa fallið saman og mynda gat sem er um 1,5x1 
m að stærð. Klettaborgin er um 10x8 m að stærð og hæðin er um 3,5 m. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Bjarnafosskot aths. og viðb.  BB, 2 
 

    

Stekkur SN-065:022, horft til norðurs 
 

 

Steinbogi SN-065:023, horft til NNA 



71 
 

SN-065:024     tóft     stekkur                                 A: 291231    N: 490117 

Stekkjartóft er um 100 m norðan við núverandi íbúðarhús (byggingarár, 1984) og um 540 m vestan við 
bæjarhól 001. Stekkurinn er undir stóru stakstæðu bjargi sem er um 15x10 m í þvermál og um 4 m hátt. 
Göngustígur er 5 m sunnan tóftar. Stekkurinn er í jaðri grasi gróinnar fjallshlíðar. Steinar og stór björg 
eru skammt norðan tóftar. 
Tóftin er um 5x4 m að flatarmáli snýr nálega austur-vestur. Hún er grjóthlaðin, um 0,3 m á hæð og sjást 
3 umför í hleðslum. Op er á austurhlið tóftarinnar. austanmegin tóftar. Bjargið sem tóftin er undir 
myndar norðurvegg hennar. Hátt gras vex innan tóftarinnar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
SN-065:025     náma     mógrafir                              A: 291326    N: 489984 
 

 
 
Mógrafir eru um 30 m norðan núverandi 
bæjar (byggingarár, 1984) og um 160 m 
frá stekk 024. Á svæðinu er slétt graslendi 
við fjallsrætur. 

Mógrafirnar eru 3-4 talsins 
ferkantaðar frá um 4x1 m - 6x3 m að 
flatarmáli. Mógrafirnar eru grónar og er 
eðja og vatn í þeim. Framræsluskurður 
liggur frá mógrafarsvæðinu, úr norðaustri 
og til suðvesturs. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 

  

 

Stekkur SN-065:024, horft til NNA 

 

Mógrafir SN-065:025, horft til vesturs 
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SN-065:026     heimild     mylla                              A: 291682     N: 490072 
 
 
 
Samkvæmt Sigurði Vigfússyni, 
heimildamanni, var mylla í 
Bjarnarfosskoti. Ekki er alveg ljóst 
hvar myllan stóð en hún hefur líklega 
verið við bæjarlækinn ofan og 
norðvestan við bæjarhól 001. Á 
svæðinu rennur lítil lækjarspræna um 
grasi gróna fjallshlíð niður á láglendi í 
suðri. Ekki sjást ummerki um 
fornleifar á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 

SN-065:027     tóft     óþekkt                               A: 291631     N: 490101 

Lítil tóft er um 180 m NV við bæjarhól 001 og um 350 NNA við núverandi íbúðarhús (byggingarár, 
1984). Tóftin er í fjallshlíðinni og gnæfir Kötlugil yfir henni. Kötlulækur er um 10 m vestan tóftar. 
Stórgrýtt er um kring eftir skriður. 

Tóftin einföld og grasi gróin. Hún er 8x5 m að stærð og snýr austur-vestur. Op er á tóftinni að 
vestanverðu og snýr opið að Kötlulæk. Veggjaþykkt er víðast hvar um 2 m og hæstir eru veggir um 0,5 
m. Hlutverk tóftarinnar er ekki þekkt. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tóft SN-065:027, horft til austurs 

 

Mylla SN-065:026 var við bæjarlækinn, horft til norðurs 
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SN-065:028     garðlag     óþekkt                              A: 291707    N: 490025 
 
 
Lítið garðbrot er um 70 m norðvestan við 
bæjarhól 001 og 40 m vestan við tóft 002. 
Á þessu svæði eru grasi grónar 
fjallaskriður. 
Garðurinn er um 10 m langur og liggur 
austur-vestur. Hann er um 1 m á breidd og 
0,2 m á hæð. Steinn er við austurenda 
garðsins og ofan í læk. Hlutverk hans er 
óljóst en mögulega er hann í tengslum við 
myllu 026. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 

SN-065:029     heimild                                       A: 293104     N: 490443 
 
Á Herforingjaráðskorti 15 frá árinu 1911 
er merkt X vestan Kálfár um 1,42 km frá 
bæjarhól 001 og 300 m norðaustan við 
Steinboga 023. Þetta tákn gefur alla jafna 
til kynna staðsetninu rústa. 
Á þessu svæði eru grasi grónar fjallshlíðar 
og flatlendi norðan Snæfellsnesvegar 54. 

Ekki sjást ummerki um fornleifar 
á yfirborði. Sigurður Vigfússon og 
Eyjólfur Gunnarsson heimildamenn 
könnuðust ekki við fornleifar á þessu 
svæði en ekki er útilokað að þær sé að 
finna undir sverði. 
Heimildir: Herforingjaráðskort 15 NA 
 
 
 
 

 
  

 

Garðlag SN-065:028, horft til austurs 

 

Horft til norðausturs yfir svæðið þar sem meintar fornleifar SN-
065:029 eru 
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SN-074     Miðhús 

 

8 hdr. 1707. JÁM V, 146. Jarðarinnar er fyrst getið í Kaupbréfi um Knörr og Búðardal o. fl. jarðir frá 
24. október 1384. DI VII, 5.  
Getið í vitnisburði Jóns Jónssonar og tveggja manna annara um landamerkjalýsing Halls Sveinssonar 
milli Húsanes og Kambs í Breiðuvík og þeirra jarða, sem þar liggja sunnan að frá 25. september-30. 
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nóvember 1450. DI V, 61.  
"Miðhús eru rétt niður við sjó og næsti bær fyrir utan Búðahraun. Fyrir utan Miðhús er Húsanes [SN-
075] en fyrir sunnan er eyðibýlið Hraunlönd [SN-076]. Nafnið Miðhús mun stafa af því, að þau standa 
mitt á milli fyrrnefndra bæja." Ö-Miðhús LK, 1.  
"Beint suður undan plátsinu [Knararplássi] þessum standa 3 bæir skammt frá sjó austri til vesturs. Þeir 
eru allir á mjóum tanga, sem gengur vestur af Búðarhrauni. Jafnt er hér um bil á milli bæja þessara og 
er ei lengra en svo, að heyra má, ef kallað er. [...] Næst við Hraunlönd að vestan eru Miðhús [...] túnið 
er undiropið skemmdum af sandfoki og landið bæði lítið og létt." SSSn, 96. 
Túnakort 1919: Tún 2,5 ha, garðar 420 m2, 4/5 slétt. "Jörðin er grösug og beit er góð í Búðahrauni." BS, 
353. 
 
SN-074:001     Miðhús     bæjarhóll     bústaður               A: 286028     N: 486979 
 

Inn á túnakort frá 1919 er 
merkt bæjarhús 001 og 
peningshús fast suðvestan við það 
á bæjarhól Miðhúsa. Í Byggðum 
Snæfellsness frá árinu 1977 segir: 
"Hús standa við vesturjaðar 
Búðahrauns á háum bakka 
Miðhúsavatns." Samkvæmt 
Guðmundi Alfreðssyni 
heimildamanni var fjósið við 
hliðina á íbúðarhúsinu. Bæjarhóll 
Miðhúsa er vestan Búðahrauns 
um 10 m ofan og norðan við 
Miðhúsavatn og um 1,6 km 
sunnan við þjóðveg 574, um 6 m 
suðvestan við núverandi 
íbúðarhús byggt 1951. 

Tún Miðhúsa teygja sig 
norðvestur-suðaustur á um 950 m 
löngum og 200 m breiðum kafla, 

milli Miðhúsavatns að sunnan og langrar hrauntotu að norðan sem teygir sig um 2 km út úr Búðarhrauni 
vestanverðu. Bærinn að Miðhúsum er í vesturenda landareignarinnar um 270 m austan við landamerkin 
milli Miðhúsa og Húsaness SN-075. Þó tilheyrði aðeins hluti núverandi túna Miðhúsum en landamerkin 
milli Miðhúsa og Hraunlanda SN-076 voru um 270 m austan við bæjarhól Miðhúsa um Merkjalág áður 
en Hraunlönd fóru í eyði í lok 19. aldar. Land Miðhúsa er að mestu grónar flatir innan túns með 
hraunhæðum og hólum hér og þar. Hraunið norðan við bæ er nokkuð flatt og mosa-, lyngi- og grasigróið. 

Bæjarhóll Miðhúsa er um 50x50 m að flatarmáli, ávalur og grasigróinn og 1-2 m á hæð. Efst á 
hólnum sjást leifar af grjóthlöðnum grunni gamla íbúðarhússins sem sést á túnakorti. Ekki er vitað 
nákvæmlega hvenær það var reist en samkvæmt heimildamanni er vitað að húsið var til árið 1891. Það 
var endurbyggt árið 1912. Gamalt steinsteypt fjós sem byggt var um 1935 er ennþá uppistandandi (júní 
2016) í norðurenda bæjarhólsins en það var byggt fast norðaustan við íbúðarhúsið. Grunnur hússins er 
um 9x9 m að flatarmáli og eru hleðslur ennþá sjáanlegar að sunnan og vestan. Hleðslurnar eru 1-1,2 m 
breiðar og 0,2-0,8 m á hæð (2-4 umför). Suðurhluti hleðslunnar hefur verið steyptur að hluta að ofan og 
að innan verðu. Grjóthleðslurnar að vestan liggja undir suðvesturhorn steinsteypta fjóssins. Gamla húsið 
var timburhús byggt úr rekaviði og eldhús var í norðausturhorni þess. Tveir stafnar voru á húsinu. Tveir 
gluggar voru á suðurhlið og einn gluggi var á vesturhlið. Veggir voru einangraðir með reiðingi. Eftir að 
núverandi hús var reist árið 1951 var gamla húsinu breytt í hlöðu. Engar leifar af eldra fjósinu sjást á 
yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1919; BS, 353 

 

Bæjarhóll Miðhúsa SN-074:001, horft til norðvesturs 
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SN-074:002     tóft     eldhús                                A: 286024     N: 486961 

 
Útieldhús var sunnan undir bæjarhól 
um 10 m sunnan við íbúðarhús 001. 
Tóft þess sést enn. Tóftin er efst í 
bakka Miðhúsavatns í 5-6 m hæð ofan 
við vatnsborðið. Brött, nokkuð rofin 
brekka er niður að vatninu sem hallar 
60-80° til suðvesturs. 

Eldhúsið var grafið ofan í 
bakkann og er að innanmáli um 5x3 
m og liggur norðaustur-suðvestur. 
Gengið var inn að suðvestan um dyr á 
timburþili. Um 1 m breiður bakki er 
framan við tóftina. Ennþá eru 
heillegar leifar af bárujárnsþaki ofan í 
tóftinni en timburgrindin er úr 
rekaviði og var mikið byggt úr slíkum 
viði á Miðhúsum. Tóftin er 0,3-1 m á 
dýpt og full af drasli. Innri veggir 
voru grjóthlaðnir en eru fallnir saman 

 

Teikning af bæjarhól Miðhúsa SN-074:001 

 

Eldhús SN-074:002, horft til SSV 
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svo lítið sést til hleðslna. Þak er um 1 m á hæð frá undirstöðu og upp í ás. Timbur er sviðið eftir að húsið 
var notað sem reykkofi. Eldhúsið var notað til stærri verka eins og t.d. sláturgerðar, þar sem innieldhúsið 
var of lítið. Meira og meira er að rofna undan bakkanum vegna vatnsaga og ágangs búpenings. 
Hættumat: hætta, vegna rofs 
 
SN-074:003     tóft     brunnur                                A. 286022    N: 486952 

Leifar af dæluhúsi eru við vatnsborð Miðhúsavatns 2-3 m sunnan og um 5 m neðan við eldhús 002. 
Tóftin er í stórgrýttum vatnsbakkanum fast sunnan undir brattri grasigróinni brekku. 

Tóftin er einföld, um 4x3 m að utanmáli og liggur norðaustur-suðvestur. Innanmál hússins hefur 
líklega verið um 2x1 m. Tóftin er lítið annað en óljós hrúga af stóru grjóti með leifum af bárujárni og 
timbri í miðjunni. Veggir eru 1-2 m á breidd og 0,3-0,5 m á hæð. Óljóst er hvar gengið hefur verið inn. 
Vatni var dælt úr Miðhúsavatni upp í eldhús með handdælu um járnrör sem sést ennþá efst í bakkanum. 
Tóftin er illa farin vegna vatnsaga. 
Hættumat: hætta, vegna rofs 
 
SN-074:004     heimild    kálgarður                            A: 286032     N: 486959 

 
Inn á túnakort frá 1919 er merktur 
matjurtagarður um 10 m suðaustan við 
bæjarhól 001. Ennþá sést grænn bolli fast 
austan við eldhústóft 002. Á þessu svæði er 
sléttað heimatún. 

Bollinn er um 8x6 m að flatarmáli og 
liggur norðvestur-suðaustur meðfram 
bakkanum. Ekkert sést til fornleifa. Á þessum 
stað var kálgarður húsfreyju, Láru 
Guðmundsdóttur. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1919 
 
 
 
 

  

Brunnur SN-074:003, horft til SSV 

 

Kálgarður SN-074:004 var á þessum stað, horft til suðurs 
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SN-074:005     heimild     hlaða                               A: 286059    N: 486983 
 
 
Inná túnakort Miðhúsa frá 1919 er merkt 
hlaða um 15 m austan við íbúðarhús 001. Á 
þessum stað er núverandi íbúðarhús að 
Miðhúsum byggt 1951 og malarvegurinn 
heim að húsinu. Samkvæmt Guðmundi 
Alfreðssyni heimildamanni stóð hlaðan undir 
og austan við íbúðarhúsið. Ekkert sést til 
fornleifa. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1919 
 
 
 
 
 

SN-074:006     heimild     kálgarð                            A: 286048     N: 486967 
 
Inn á túnakort Miðhúsa frá 1919 er matjurtagarður um 20 m ANA við íbúðarhús 001 og um 10 m 
suðvestan við hlöðu 005. Á þessu svæði er sléttuð grasflöt sunnan við núverandi íbúðarhús. Ekkert sést 
til fornleifa. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1919 
 
SN-074:007     þúst     útihús                                A: 286089     N: 486967 
 
Inn á túnakort Miðhúsa frá 1919 er merkt peningshús um 20 m suðaustan við hlöðu 005. Á þessu svæði 
er sléttað tún norðan við vegslóða austur í núverandi útihús byggð eftir 1930. Í túninu er lítil þúst um 
10x9 m að flatarmáli, 0,2-0,3 m á hæð og liggur NNA-SSV. Engin ummerki eru um dæld sem gæti gefið 
innanmál til kynna. Guðmundur Alfreðsson heimildamaður kannaðist ekki við útihús á þessum stað. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1919 
 
SN-074:008     heimild    hesthús                               A: 286102    N: 48695 
 
 
Inn á túnakort Miðhúsa frá 1919 eru merkt tvö peningshús hlið við hlið um 50 m suðaustan við bæ 001 
og um 5 m suðaustan við peningshús 007. 
Á þessu svæði er sléttað tún vestan við Hesthúsalág en í henni safnaðist saman vatn á vetrum. 
Ekkert sést til fornleifa á yfirborði en samkvæmt Guðmundi Alfreðssyni voru á þessum stað í hans minni 
hesthús og hlaða. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1919 
 
SN-074:009     heimild     útihús                              A: 286131    N: 486944 
 
Á túnakorti Miðhúsa frá 1919 er peningshús um 70 m suðaustan við bæ 001 og um 20 m suðvestan við 
hesthús 008. Á þessu svæði er graslendi og tún milli Hesthúsalágar og núverandi útihúsa á Miðhúsum, 
fast norðan malarvegar. Ekkert sést til fornleifa vegna túnasléttunar. Guðmundur Alfreðsson 
heimildamaður kannast ekki við útihús á þessum stað. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1919 
 

 

Íbúðarhúsið í Miðhúsum, horft til vesturs.. Hlaða SN-
074:005 var austan og undir húsinu 
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SN-074:010     Fornigarður     heimild    túngarð              A: 286027     N: 487059 
 
Í örnefnaskrá Miðhúsa segir: "Ofan í túninu á Miðhúsum er 
Fornihvammur og þar lítið eitt sunnar er laut nefnd 
Leyningur." Samkvæmt Guðmundi Alfreðssyni er á þessu 
svæði í heimatúni Miðhúsa aðeins þekkt örnefnið 
Fornigarður. Fornigarður var túngarður sem lá austur-
vestur í túni um 80 m norðan við bæ 001. Líklega er um að 
ræða norðanverðan túngarð utan heimatúns sem sýnt er á 
túnakorti Miðhúsa frá 1919. Á þessu svæði er sléttað tún. 

Í túninu er 1-2 m hár náttúrulegur bakki sem kallast 
Fornigarður. Ekkert sést til túngarðs efst í bakkanum en 
Guðmundur Alfreðsson heimildamaður telur ekki ólíklegt 
að þar hafi verið hlaðinn garður. Man hann þó ekki sjálfur 
eftir slíku mannvirki. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 1 
 
 
 
 

SN-074:011     tóft      kartöflugeymsla                      A: 286108    N: 486901 
Kartöflugeymsla er um 110 m suðaustan við bæ 001 og um 30 m suðvestan og neðan við núverandi 
útihús byggð eftir 1930. Á þessu svæði er grasigróinn bolli í hrauninu á bakka Miðhúsavatns. 

Geymslan er endurhlaðin úr torfi og grjóti og löguð til 1973-74. Veggir standa nokkuð vel en 
þakið er hrunið ofan í tóftina sem er full af drasli. Þakið var byggt úr rekaviði, bárujárni og torfi. Tóftin 
er einföld, um 7 m á lengd, um 5 m á breidd og liggur norðaustur-suðvestur. Innanmál er um 5x2,5 m. 
Veggir eru um 1,5 m á breidd og standa 1-1,5 m (6-10 umför) en eru að hluta fallnir inn í tóft. Gengið 
var inn um timburþil að suðvestanverðu. Inngangur var um 1,5 m á hæð. Þilið var tvöfalt og einangrað 
með reiðingi svo að ekki frysi í kofanum. Gömlu timburtunnurnar eru ennþá í tóftinni. Grjótið er fengið 
úr Búðahrauni og er það aðallega þunnar hellur af blöðróttu grjóti. Hætt var að nota kofann um 1982-
83. Fast norðaustan við tóftina er lítill kálgarður. Umhverfis garðinn eru lágir garðar gerðir úr torfinu 
innan úr garðinum. Kálgarðurinn var notaður fram yfir 1990 af Ásu móður Guðmundar Alfreðssonar 

heimildamanns. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Fornigarður SN-074:010, horft til vesturs 

   

Kartöflugeymsla SN-074:011, horft til ANA 
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SN-074:012     Huldufólksskarð    örnefni    huldufólksbústaður   N: 286097     A: 486908 
 
 
Huldufólksskarð er í norðurbakka Miðhúsavatns um 95 m 
suðaustan við bæ 001 og um 10 m norðvestan við kartöflugeymslu 
011. Skarðið er um 1 m breiður, grasigróinn gangur milli tveggja 
náttúrulegra raða af klettanibbum sem standa uppúr túninu á 
bakkabrúninni. Klettarnir eru um 1 m á hæð. Svæðið er um 6x6 m 
að flatarmáli. Ekkert sést til fornleifa. Guðmundur Alfreðsson 
heimildamaður gat ekki sagt neinar sögur af huldufólki tengdar 
staðnum. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 
 

SN-074:013     tóft     óþekkt                                A: 286056     N: 486938 
Lítil grasigróin tóft er um 50 m suðaustan við bæ 001 á milli tveggja klettaraða í brún hjallans ofan við 
Miðhúsavatn. Klettarnir eru í suðurjaðri heimatúns og vel grasigrónir. Klettaraðirnar liggja samsíða 
norðvestur-suðaustur. Fast vestan við tóftina er hátt fall niður í Miðhúsavatn. 

Tóftin situr inn á milli klettaraðanna og gengið var inn að norðvestanverðu. Tóftin er lítil og 
einföld, um 7 m á lengd, um 4 m á breidd og liggur norðvestur-suðaustur. Innanmál er um 3x2 m. Veggir 
eru hlaðnir úr torfi og grjóti og eru að utan 1-1,5 m á hæð. Þykkt þeirra er um 1-2 m. Guðmund 
Alfreðsson heimildamann minnti veggina vera nokkuð hærri þegar hann man fyrst eftir sér. Náttúrulegir 
klettar eru sitt hvoru megin við inngang sem er um 1 m á breidd. Guðmund grunar að hér hafi hugsanlega 
geta hafa verið smiðja eða hlóðaeldhús. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

  

 

Huldufólksskarð SN-074:012, horft 
til norðvesturs 

 

Tóft SN-074:013, horft til suðvesturs 



81 
 

SN-074:014     heimild     leið                               A: 286023     N: 487051 
 
Samkvæmt Guðmundi Alfreðssyni lá 
heimreiðin heim að bæ 001 yfir túnið úr 
norðri yfir Fornagarð 010 um 70 m NNV 
við íbúðarhúsið 001, þar sem hann beygði 
til suðvesturs heim að bæjarhólnum að 
norðvestanverðu. Á þessu svæði er sléttað 
tún. 

Ekkert sést til götunnar annað en 
óljós dæld í túni. Í Fornagarði sést smá 2-
3 m breið geil í hjallann þar sem vegurinn 
lá uppá hann. Hætt var að nota gömlu 
heimreiðina um miðjan sjötta áratuginn. Í 
girðingunni norðan við heimatún sést 
ennþá annar staurinn úr hliðinu um 135 m 
norðan við bæ 001. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 

SN-074:015     þúst     óþekkt                                 A: 286049    N: 487058 
 
Í heimatúni fast norðan og ofan við 
Fornagarð 010 er stór þúst um 80 m 
norðan við bæ 001. Á þessu svæði er 
sléttað tún, efst á 1-3 m háum hjalla í 
túninu sem liggur austur-vestur. 

Þústin er um 30x25 m að 
flatarmáli og liggur norður-suður. Þústin 
er  0,2-0,4 m á hæð og eru útlínur hennar 
nokkuð greinilegar. Hugsanlega er hægt 
að greina 3 dældir í þústinni sem liggja 
NNA-SSV og eru <0,2 m á dýpt. Þær eru 
um 2 m á breidd og 3-5 m á lengd. 
Guðmundur Alfreðsson heimildamaður  
kannaðist ekki við hús á þessu svæði en 
líklegt er að á þessu svæði finnist tóftir 
undir sverði. Hlutverk þeirra er óþekkt. 
 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 

 

Óljós dæld í túni þar sem leið SN-074:014 lá, horft til NNV 

 

Þúst SN-074:015, horft til vesturs 
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SN-074:016     Stekkjarbreið     tóft     stekkur                A: 286342     N: 487439 

Í örnefnaskrá Miðhúsa frá 1935 segir frá Stekkjarbreið: "Neðan við Hraunlækinn er mýrlendisflöt nefnd 
Stekkjarbreið og sjást stekkjarústir þar skammt frá." Greinileg stekkjartóft er sunnan Stekkjarbreiðar um 
550 m norðaustan við bæ 001, fast undir og norðan við Hraunbrún. Á þessu svæði er um 2 m hár þýfður 
grashóll í flatlendri, deigri mýri. Hóllinn er gróflega hringlaga, um 14x12 m að utanmáli og liggur 
austur-vestur. 

Mjög þýfð tóft er efst í hólnum. Tóftin er um 7x6 m að utanmáli og 0,2-0,5 m á hæð. Tóftin er 
mjög grasigróin og ekki sjást grjóthleðslur í veggjum. Veggir eru mjög signir og þýfðir og 1-3 m á 
breidd. Tvö óljós hólf má greina í tóftinni hlið við hlið. Bæði eru um 3x0,5-1 m að innanmáli og liggja 
NNV-SSA. Enginn greinilegur inngangur er í tóftina. Guðmundur Alfreðsson heimildamaður man ekki 
eftir að stekkurinn hafi verið notaður í hans tíð. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 3 
 
SN-074:017     náma     mógrafir                             A: 286046     N: 487561 

 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 
segir: "Mótak til eldiviðar hjálplegt." Í svörum 
Georgs Ásmundssonar (f. 1891) við 
spurningum um örnefnaskrá Lúðvíks 
Kristjánssonar segir: "Mór var ekki tekinn í 
Miðhúsalandi í búskapartíð Georgs 
Ásmundssonar og því ekki kunnugt um 
mótekju. Síðastliðin ca. 70-90 ár hefur mór 
verið fenginn að frá Húsanesi - Selvöllum og 
jafnvel Búðum. Mótekju frá Miðhúsum var 
hætt rétt fyrir 1960." Mógrafasvæði 017A er 
um 580 m norðan bæjarhóls Miðhúsa 001 og 
um 50 m norðan Hraunlækjar. Ein stór mógröf 
017B er einnig fast norðan undir hrauninu 
sunnan hraunlækjar um 80 m suðaustan við 
aðalsvæðið. Á þessu svæði er flatlend, 

smáþýfð og vel grasigróin mýri. 
Mógrafasvæðið er um 250x100 m að stærð og snýr VSV-ANA. Mógrafirnar eru grónar og samfallnar 
en flestar eru þær ferkantaðar, 3-4x2-3 m að flatarmáli. Búið er að fylla upp í mikið af svæðinu en grónar 
dældir sjást hér og þar. Mógröf 017B er um 5x5 m að flatarmáli, um 0,5 m djúp og er hún hálffull af 
vatni. Gröfin er gróin í botninn og bakkar hennar eru skýrir og beinir sem gerir hana mjög áberandi. 

 

Stekkur SN-074:016, horft til norðurs 

 

Mógrafir SN-074:017, horft til vesturs 
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Hættumat: engin hætta 
Heimildir: JÁM V, 147; Ö-Miðhús, Svör við spurningum, GÁ, 2 
 
SN-074:018     Miðgata     gata     leið                       A: 286173    N: 487373 
 

Samkvæmt Guðmundi Alfreðssyni 
heimildamanni lá Miðgata til norðurs frá 
túnjaðri (sjá 014) Miðhúsa út á engjar norðan 
Búðahrauns. Leifar af götunni eru í 
Búðahrauni um 430 m norðan við bæjarhól 
001. 
Í hrauninu um 250 m norðan Miðhúsa er 
sumarbústaðabyggð. Svæðinu hefur verið 
raskað nokkuð vegna þessarar byggðar og er 
gatan horfin á stórum kafla vegna skurða og 
vegagerðar. 
Leifar af götuslóða sjást í norðurbrún 
Búðahrauns en þar er 1-3 m breiður ógróinn 
kafli á flötu hrauninu sem hreinsaður hefur 
verið af grjóti. Kaflinn er greinilegur þar sem 
hann liggur í hlykkjum til norðurs á um 120 m 

löngum kafla niður fyrir hraunbrúnina út í mýri en þar hverfur hann í gras og þúfur. Leiðin hefur verið 
um 300 m á lengd frá túnjaðri í suðri og niður í mýrina í norðri. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
SN-074:019     heimild    rista                                A: 286354     N: 487493 

 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín 
segir: "Torfrista bjargleg, er og brúkuð til 
veggjagjörðar með grjóti. Reiðíngsrista ekki 
teljandi." Í svörum Georgs Ásmundssonar 
(f.1891) við spurningum um örnefnaskrá 
Miðhúsa segir: "a) Torf var rist fyrir ofan 
Hraunlæk. b) Þurrkað á hraunbrúninni fyrir 
neðan læk. c) Góð torfrista. [Var hætt] ca. 
1935." Ofan og norðan við Hraunlæk austur 
að Breiðavatni er flói um 600 m norðan og 
norðaustan við bæ 001. Nákvæm staðsetning 
ristu í flóanum er óþekkt. 

Flóinn er víðáttumikill, flatlendur og 
vel grasi gróinn. Búið er að þurrka flóann upp 
með ræsisskurðum til austurs, suðurs og 
vesturs. 
Ekkert sést til fornleifa á svæðinu. 

Hættumat: engin hætta 
Heimildir: JÁM V, 147; Ö-Miðhús, Svör við spurningum, GÁ, 2 
 

  

 

Miðgata SN-074:018, horft til SSA 

 

Heimild er um torftistu SN-074:019 á þessu svæði, horft til 
norðurs 
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SN-074:020    tóft     óþekkt              A: 286077  N: 487216 
 

Lítil tóft er á ónotaðari sumarbústaðalóð 5 
milli Hraunbala 4 og 6, um 240 m norðan 
við bæjarhól 001 og um 100 m norðan og 
ofan við Miðhúsaveg.Tóftin er sunnan undir 
lágum hraunbakka í grasigrónu Búðahrauni.  

Tóftin er grjót- og torfhlaðin, 7,5-8 
m á lengd, 3,5-4 m á breidd og snýr NV-
SA. Veggir hennar eru nokkuð signir og vel 
grónir, 0,5-1 m á breidd og 0,3-0,5 m á hæð. 
Innanmál tóftar er 5-6x2-2,5 m. Gengið 
hefur verið inn í tóftina að suðaustanverðu. 
Við norðvesturenda tóftarinnar er lítill skúti 
undir hraunið þar sem hugsanlega hefur 
verið hægt að leita skjóls. Hér er líklega um 
að ræða litla rétt eða fjárbyrgi. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

Tóft SN-074:020, horft til SSA. Ljósmynd tók Guðmundur 
Alfreðsson. 
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SN-076     Hraunlönd 
 

Jarðarinnar er fyrst getið í Kaupbréfi um Knörr, Búðardal o. fl. jarðir frá 24. október 1384. DI VII, 5.  
Getið í Máldaga bænhússins á Hraunlöndum frá 1491-1518. DI VII, 65.  
1707: "Hjer segja menn kirkja [002] hafi verið að fornu, og muni þaðan til Hnarar færð verið hafa, og 
sjást hjer enn gamlar greftrunarleifar af mannabeinum. Dýrleiki jarðarinnar 30 hndr. [...]." JÁM V, 145. 
1847:  
"A.M. einn telur jörð þessa 30, en sýslumaður 16h. að dýrleika; hún féll 1826 til konúngs, fyrir skuld 
Finns sýslumanns Jónssonar, og var þá seld (Rentk. br. til amtm. 14. Januar 1826) fyrir 130 rbd." JJ, 
144.  
"Beint suður undan plátsinu [Knararplássi] þessum standa 3 bæir skammt frá sjó austri til vesturs. Þeir 
eru allir á mjóum tanga, sem gengur vestur af Búðarhrauni. Jafnt er hér um bil á milli bæja þessara og 
er ei lengra en svo, að heyra má, ef kallað er. Sá austasti þeirra er Hraunlönd [...]. Stendur bær sá undir 
sjálfu Búðahrauni að vestanverðu." SSSn, 95.  
 "Eyrbyggja segir frá því að Þorbjörn digri hafi sent Odd Kötluson suður um heiði undir Hraun. Þar bjó 
sá maður, er Spá-Gils hét. Tæpast leikur efi á því, að það sem hér er kallað undir Hraun, sé einmitt það 
sama, er síðar var kallað Hraun og enn seinna Hraunlönd. Í Fornbréfasafninu VI b. bls. 5 eru Hraunlönd 
kölluð Hraun, það er árið 1170, og V b. bls. 61 eru þau enn kölluð Hraun og er það frá 1450. En í 
Stefánsmáldögum er talað um Hraunlönd, en máldagarnir eru gerðir á árunum frá 1491-1518. [...] Árið 
1826 féllu Hraunlönd undir konung upp í skuld Finns Jónssonar sýslumanns. Síðan Hraunlönd lögðust 
í auðn hafa þau legið undir Miðhús [SN-074]." Ö- Miðhús LK, 1. 
 
 
SN-076:001     Hraunlönd     bæjarhóll     bústaður            A: 286534     N: 486601 

 
Í Íslenskir sögustaðir eftir Kristian 
Kålund segir: "Suður frá Knerri er 
bærinn Hraunlönd neðan við 
Búðahraun vestanvert. Í Eyrbyggju 
(bls. 34) er frá því sagt, að bóndinn á 
Fróðá sendi  mann "suður um heiði 
(ugglaust Fróðárheiði), undir Hraun", 
þar sem Spá-Gils bjó að sækja ráð til 
hans. Nú heitir enginn bær Hraun þar í 
sveit, heldur bærinn Hraunlönd, og 
vegna nafns og legu væri líklegt að 
hann sé sá er sagan nefnir." Í Byggðum 
Snæfellsness frá 1977 segir einnig frá 
Hraunlöndum: "Hraunlönd er eyðibýli 
við suðvesturjaðar Búðahrauns. Var í 
byggð til 1885."  Bæjarhóll 
Hraunlanda var suðaustarlega í 
sléttuðu túni sem nýtt er í dag (2016) 

frá Miðhúsum, um 650 m suðaustan við bæjarhól Miðhúsa 001 og um 260 m sunnan við Kirkjuhól 002. 
Bæjarstæðið er í sléttuðu túni. 

Dældir og þústir eru hér og þar í túninu þar sem áður voru híbýli og útihústóftir að sögn 
heimildarmanns. Ekki sjást greinileg ummerki um bæinn eða bæjarhól á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: KK II, 60; BS, 353 

 

Hér var bærinn í Hraunlöndum SN-076:001, horft til vesturs 
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SN-076:002     Kirkjumelur     bæjarhóll     bænhús             A: 286576    N: 486346 

HRAUNLÖND Í BREIÐUVÍK (SH) (KNARRARÞING) - BÆNHÚS 
Máld DI VII 65-66; [1491-1518]: Bænhusid a hravnlondum j knerrar(!) kirkiu sokn a ij kugilldi. þar 
skal syngia xij messur. giallda presti halva mork j kavp. "Elsta ritheimild sem getur um bænhús í 
Hraunlöndum eru frá 1491-1518 lagt niður fyrir 1563," segir í Prestatali og Prófasta. Í Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalín frá 1707 segir: "Hjer segja menn kirkja hafi verið að fornu, og muni þaðan 
til Hnarar færð verið hafa, og sjást hjer enn gamlar graftarleifar af mannabeinum." Í Sýslu- og 
sóknalýsingum Snæfells- og Hnappadalssýsla frá 1846 segir: "Sagt er, að Kn[arrar]kirkja, sem reyndar 
heitir Maríukirkja, hafi fyrst staðið á Hraunlöndum er þá nefndust Hraungarðar, en síðan verið flutt á 
Knör, en nær það hafi skeð, getur enginn frætt um, og af þessari orsök er sagt hún eigi rekann fyrir 
Hraunhafnarlandi." Í Byggðum Snæfellsness frá 1977 segir: "Ekki er víst hve lengi og hvenær kirkja var 
á Hraunlöndum. En fólk í Breiðuvík telur víst að þar hafi kirkja verið, en sandbyljir, sem mæddu á 
kirkjunni frá Búðahrauni lögðu bæði jörð og kirkju í eyði." Í örnefnaskrá Miðhúsa SN-074 segir um 
bænhúsið: "Fyrir sunnan túnið í Miðhúsum er grashóll nefndur Kirkjumelur. Má vel vera að á hól 
þessum hafi staðið bænhús það, er um langan aldur var í Hraunlöndum." Kirkjumelur er um 260 m 
suðaustan við bæ 001 og 550-570 m norðan strandlínu. Hóllinn er nokkuð stór og ætla má að leifar af 
elsta bæ Hraunhafnar leynist í honum auk bænhúss og kirkjugarðs. Bænhús og kirkjur, aðrar en 
vegakapellur, voru heima við bæi, oftast á sjálfum bæjarhólnum. Í hólnum fundust ummerki um 
mögulegan öskuhaug sem styður það að bær og kirkja hafi staðið saman á hólnum. Hóllinn er þakinn 
mosa, grasi og melgresi. Umhverfis hólinn er sandur og melgresi. 
Hóllinn Kirkjumelur er um 40x37 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hann er um 4 m á hæð. 
Óljós hleðsla A er í norðausturenda hólsins. Hún er 5x1 m að stærð, snýr norður-suður, og 0,10 m á 
hæð. Hleðslubrot kann að vera fast norðan veggjabrotsins en það er óljóst. Guðmundur Alfreðsson 
heimildamaður talaði um mun sýnilegri tóftir á þeim stað þar sem hleðslubrotið er en þær eru að mestu 
leyti horfnar af yfirborði vegna uppblásturs. Bein hafa fundist víða í kringum hólinn en þó mest norðan- 
og vestanmegin. Hugsanlegur öskuhaugur er í norðvesturhluta hólsins en þar er töluvert af dýrabeinum 
og eru fiskibein þar á meðal. Miðja hólsins er slétt en grunn dæld B er í suðurhluta hólsins. 
Heimildamaður kannaðist ekki við fornleifar á því svæði. Töluvert af grjóti er norðanmegin hóls en ekki 
var hægt að greina neinar steinhleðslur. 
Hættumat: stórhætta, vegna uppblásturs 
Heimildir: DI VII, 65-66; PP, 148; JÁM V, 145-45; SSSn, 108; BS, 68; Ö-Miðhús LK, 2 
 
  

 

Kirkjumelur SN-076:002, horft til austur 
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SN-076:003     bæjarstæði     býli                              A: 286554    N: 486677 
 
Samkvæmt heimildamanni, Guðmundi Alfreðssyni, stóð yngri bær um 80 m norðaustan við eldra 
bæjarstæðið 001. Svæðið hefur verið rutt og sléttað í tún eins og allflestar minjar á þessu svæði. Ekki 
sjást greinileg ummerki um fornleifar á yfirborði önnur en óljós bunga. Samkvæmt Guðmundi 
Alfreðssyni brann bærinn til grunna. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
SN-076:004     þúst     útihús                                A: 286524     N: 486593 

 
 
 
Guðmundur Alfreðsson heimildamaður man 
eftir útihústóft um 35 m suðvestan við 
bæjarstæði Hraunlanda 001 og um 620 m 
suðaustan bæjarstæðis Miðhúsa 001. Tóftin var 
í sléttuðu túni sem tilheyrir Miðhúsum í dag 
(2016). Ekki sjást greinileg ummerki um 
fornleifar á yfirborði önnur en óljós 
upphækkun. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 

SN-076:005     tóft     útihús                                 A: 286639     N: 486624 

Tvískipt útihústóft er um 20 m vestan Búðahrauns og 80 m austan bæjarstæðis Hraunlanda 001. Á þessu 
svæði er sléttað tún. Tóftin er tvískipt, um 8x7 m að stærð og snýr afstöðu NNV-SSA. Tóftin er útflött 
og sigin, op er í suður á báðum hólfum en ekki er greinanlegt op á milli hólfa. Tóftin er um 0,50 m á 
hæð og grasi gróin. Sjá má steina neðst í veggjum. Hólfin í tóftinni eru ílöng, um 4x1 m og 4x2 m að 
innanmáli og snúa eins og tóft. Veggjaþykkt er víðast hvar 2-3 m. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Þúst SN-076:004, horft til vesturs 
 

    

Útihús SN-076:005, horft til vesturs 
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SN-076:006     tóft     útihús                                 A: 286601     N: 486659 

Grjót- og torfhlaðin tóft er um 60 m norðaustan við bæjahóls Hraunlanda 001 og um 50 m norðvestan 
við útihús 005. Á þessu svæði eru grösugir hólar og graslautir í mosagrónu hrauni. 

Tóftin er rétt norðaustan sléttaðs túns sem nýtt er frá Miðhúsum. Mögulega er búið að slétta yfir 
hluta af suðurhlið tóftarinnar. Tóftin er 16x6 m að stærð og snýr austur-vestur. Mesta hæð veggja er 
0,70 m. Greina má þrjú hólf í tóftinni. Hólf I er með op í austur en II og III eru með op í suður. Opin eru 
jafnbreið hólfunum og má ætla að fyrir þeim hafi verið timbur- eða bárujárnsþil með dyrum. Grjót má 
sjá neðst í veggjum tóftar sem er grasi- og mosagróin. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
SN-076:007     tóft     fjárhús                                A: 286559     N: 486678                                                    

Lítið tóftarbrot er um 70 m norðan við bæjarhól Hraunlanda 001 og 40-50 m vestan tóftar 006. Sléttuð 
tún sem notuð eru til beitar.  

Tóftarbrotið er í norðausturhluta sléttaðs túns sem nýtt er frá Miðhúsum. Mestallri tóftinni var 
mokað burt þegar túnið var sléttað fyrir utan norðurenda hennar sem mælist 10x1 m að utanmáli og er 
um 0,20 m hár. Afstaða veggjar er norður-suður. Guðmundur Alfreðsson, heimildamaður, taldi að um 
væri að ræða leifar útihúss, líklega fjárhúss. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 

 

Útihús SN-076:006, horft til norðvesturs 

  

Brotakenndar leifar af fjárhúsum SN-076:007, horft til vestur 
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SN-076:008     heimild      útihús                           A: 286543     N:  486677                                                                    
 
 
Samkvæmt Guðmundi Alfreðssyni var 
útihús um 70 m norður af bæjarhól 
Hraunlanda 001 og 20 m vestan við 
fjárhúsleifar 007. Á þessu svæði er sléttað 
tún sem nýtt er frá Miðhúsum. 

Ekki sjást ummerki um fornleifar á 
yfirborði. Aðeins er smá upphækkun í túni 
er á því svæði sem útihúsið var staðsett að 
sögn heimildamanns. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 

SN-076:009     tóft     útihús                                A: 286560     N: 486701 

Lítil tóft er um 90 m norðan bæjarhóls Hraunlanda 001 og um 20 m norðan við tóftarleifar 007. Svæðið 
er um 10 norðan við sléttað tún þar sem eru grashólar, lautir og hraunblettir.  
Tóftin er 8x5 m að stærð og snýr norður-suður. Hún hallar til suðurs. Mesta hæð veggja er 0,9 m. Tóftin 
skiptist í tvö hólf. Syðst er hólf I sem er um 2x2 m að innanmáli með op í austur. Hólf II er í norðurenda 
og er það 2x1 m að innanmáli með op í norðausturhorni. Ekki er hægt að greina op á milli hólfa. Hlutverk 
tóftarinnar er ekki þekkt en líklegt er að um útihús sé að ræða þar sem það er mjög nálægt bæ og í jaðri 
heimatúnsins. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 

 

Útihús SN-076:008, horft til vestur 
 

  

Tóft SN-076:009, horft til VSV 
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SN-076:010     tóft     útihús                                  A: 286554    N: 486700                                                    

Útihústóft er um 90 m norðan bæjarhóls Hraunlanda 001 og 7 m vestan við tóft 009. Tóftin er um 5 m 
norðan sléttaðs tún sem nýtt er frá Miðhúsum þar sem eru grasbalar, lautir og hraun. 

Tóftin er 16x7 m að stærð og snýr norður-suður.  Hluta tóftar að sunnanverðu var ýtt út þegar 
túnin voru sléttuð. Norðan við túnið er tóftin í ósléttum móa. Hjólför liggja yfir tóftina, sunnarlega í 
þeim hluta sem hefur ekki verið sléttað yfir. Norðan við hjólförin er tóftin hærri og greinilegri. Í tóftinni 
má enn greina þrjú hólf. Hólf I og II eru norðan við hjólförin. Þau snúa austur-vestur og er op á þeim í 
austurenda. Hólf II er nyrst í tóftinni. Það er um 1x3 m að innanmáli. Hólf I er sunnan við það og er 2x2 
m að innanmáli. Hólf III er syðst í tóftinni, sunnan við hjólförin, og er illa farið. Ekki sést op á því.  
Veggjabreidd er víðast hvar 2-3 m og er mesta hæð um 0,5 m. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
SN-076:011     hleðsla     túngarður                           A: 286505     N: 486723                                                       

 
 
 
Hluti af grjóthlöðnum túngarði sést í norðurhluta sléttaðs túns 
um 100 m NNV við bæjarhól 001. Sléttað tún í suðri og 
grasmói og hraun í norðri. 

Túngarðurinn er jarðlægur og sést á 25 m löngum kafla 
þar sem hann liggur frá frá austri til vesturs á mörkum sléttaðs 
túns. Í túngarðinum má greina eitt umfar hleðslu en garðurinn 
er rofinn á köflum. Hleðslur eru grasi grónar og víðast hvar er 
hæð þeirra 0,10-0,20 m. Girðingastaurar úr tré eru samsíða 
hleðslunum. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Útihús SN-076:010, horft til vesturs 

 

Túngarður SN-076:011, horft til VNV 
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SN-076:012     Seltagl     tóftir     sel                         A: 287700    N: 487610                                        

Í örnefnaskrá Miðhúsa frá 1935 segir: "Fyrir sunnan Saurhólma gengur tagl upp úr hrauninu og kallast 
það Seltagl, þar sér nokkuð fyrir rústum." Seltóftir eru um 160 m norðvestan við vesturenda Langavatns, 
um 300 m norðan við Jaðragötu SN-621:002 og um 1,6 km norðaustan við Hraunlönd 001. 

Tóftirnar eru á mjórri en sléttri hraunhellu í norðurjaðri Búðahrauns. Austan og vestan við 
helluna eru litlar tjarnir í bollum og gjótum í hraunjaðrinum um 1-2 m neðan við tóftirnar. Ofan í helluna 
um 1 m austan við tóftirnar er nýleg djúp gjóta þar sem hraunið hefur hrunið ofan í helli undir 
hraunhellunni. 

Tvær tóftir A og B eru á svæði sem er um 35 m á 
lengd, um 15 m á breidd og liggur NNA-SSV. Tóft A er 
mun stærri en tóft B. Tóftirnar eru grjót- og torfhlaðnar, 
mjög signar og grasigrónar. Hér og þar glittir í 
grjóthleðslur í grasinu. Tóft A er fjórskipt seltóft, um 18 
m á lengd, um 9 m á breidd og liggur NNA-SSV. Veggir 
tóftarinnar eru 0,2-0,5 m á hæð og 0,5-2 m á breidd. Hólf 
I er stærst, um 7x3 m að innanmáli og liggur NNA-SSV. 
Gengið var inn í hólfið í suðurenda en þar eru um 0,5 m 
breiðar leifar af samföllnum inngangi. Hólf II er norðan 
við hólf I með um 2 m breiðum vegg á milli. Hólfið er um 
3x2 m að innanmáli og liggur eins og hólf A. Enginn 
greinilegur inngangur er milli hólfanna. Um 1 m vestan 
við innganginn í hólf I er hólf III. Hólfið er lítið annað en 
lítill 1x1 m stór kassalaga dæld án greinilegs inngangs. 
Hólf IV er um 3 m vestan og neðan við hólf II. Veggir 
hólfs IV eru um 0,5 m lægra settir í rústinni en veggir hólfs 
I og II. Hólf IV er um 4x2 m að innanmáli og liggur 
samsíða hólfum I og II. Tóft B er um 10 m norðan við tóft 
A en mun minni, varla meira en lítil hola með 0,5 m 
breiðum grjóthleðslum hringinn. Tóft B er einföld, 3x2 m 
að utanmáli og liggur eins og A, NNA-SSV. Holan er 0,3-
0,4 m á dýpt. Hugsanlega gæti verið hér um að ræða leifar 
af brunni. Líklega hefur Jaðragata SN-621:002 verið farin 
þegar farið var frá bæ í sel og niður af götunni yfir hraunið 
um 300 m sunnan við selið en þó sjást engar greinilegar 

leifar af hliðargötu af Jaðragötu á þessu svæði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 4 

   

Seltóftir SN-076:012, horft til NNA á mynd til vinstri og horft til SSV á mynd til hægri 

 

Teikning af seltóftum SN-076:012 
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SN-076:013     Þjóðólfshellar     hellir     stekkur              A: 287998   N:  486190                                 

Í örnefnaskrá Miðhúsa segir um Þjóðólfshella: "Suður af Krókalágum eru Hestalautir og litlu sunnar 
Þjóðólfshellar rétt við veginn. Hjá hellunum sér fyrir stekk og garðbroti. Síra Hannes Jónsson segir í 
sóknarlýsingu sinni að Þjóðólfshellar séu kenndir við smala frá Hraunlöndum." Þjóðólfshellar eru um 5 
m norðan Klettsgötu SN-621:001 og um 2,2 km austan bæjarhóls Miðhúsa SN-074:001. 
Á þessu svæði er grasvöllur í Búðarhrauni gróinn grasi og mosa en hlaupinn nokkuð í sinu. Hellarnir 
eru í klettaborg á grasvellinum. 
Hellarnir eru tveir. Hellir A er um 20 m langur, 4 m breiður og um 1,60 m á hæð. Hellirinn er 
þríhyrningslaga og heldur lögun sinni og stærð jafnt út í enda. Hann snýr norður-suður og er lítið 50 cm 
breitt gat í suðurenda þar sem sést út úr hellinum. Í norðurenda er hellismunninn um 2 m á breiður og 
1,5 m hár. Hlaðinn veggur gengur út til suðurs frá vesturenda hellismunnans. Hann er 4 m á lengd þar 
sem hann liggur norður-suður en beygir svo til austurs á 4 m löngum kafla. Veggurinn afmarkar lítið 
rými framan við helli A. Op er á suðurhlið þess. Veggurinn er 2 m á breidd, 1,2 m á hæð þar sem hann 
er hæstur og þar sjást 5 umför í hleðslum. Líklega er þetta stekkurinn sem nefndur er í örnefnaskrá. 
Hellir B er fast suðaustan við veggjahleðslur framan við helli A. Hann er um 10 m langur, 1,5 - 1,8 m 
breiður, mjókkar til suðurs.Hellirinn snýr norður-suður og í suðurenda er 0,5 m breitt op. Opið inn í 
hann er í á vesturhlið í norðurenda. Það er 1,3 m á breidd og 1 m á hæð. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 3 
  

          

Þjóðólfshellar SN-076:013. Á myndinni er horft til norðurs inn í helli A, veggjahleðslur eru í forgrunni 
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SN-076:014    Hraunlandabót     heimild                       A: 286897     N: 485711 
 
Í örnefnaskrá Miðhúsa frá 1935 segir: 
"Milli Hraunlandarifs og Búðahrauns, 
nyrzt við sjóinn, verður allmikið vik, sem 
heitir Hraunlandabót, og þar ágætt 
skipalægi í norðurátt." Hraunlandabót er 
úti fyrir landi um 1,5 km suðaustan 
bæjarhóls Miðhúsa SN-074:001. 
Skipalægið var úti fyrir landi þar sem 
Búðahraun í austri og sandrif í vestri 
mætast. Ekkert sést til fornleifa. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 3 
 
 
 
 
 

SN-076:015     áletrun                                         A: 286924    N: 485603                                                          
 
Rekamörk Knarrarkirkju eru á klettabrún 
Búðahrauns í fjörunni um 110 m SSA við 
Hraunlandabót 014 og um 1,1 km 
suðaustan við Hraunlönd 001. Á svæðinu 
eru flatar hraunklappir í 3-4 m hæð yfir 
sjávarmáli. Fjaran er grýtt og ljósbrúnn 
sandur. Rekamörkin eru 17x15 cm stór 
kross sem hoggin hefur verið ofan í 
hraunið um 2 cm. Langás krossins liggur 
NNA-SSV. Áletrunin er í stórhættu vegna 
sjávarrofs sem heggur sífellt nær 
hraunbrúninni. 
Hættumat: stórhætta, vegna rofs 
 
 
 
 
 

 

Hraunlandabót SN-076:014, horft til vesturs 

 

Rekamark SN-076:015 
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SN-076:016     hleðsla     skotbyrgi                           A: 286995    N: 485639                                               

Skotbyrgi er um 120 suðaustan Hraunlandabótar 014 og 75-80 m norðaustan við rekamark 015. Á 
svæðinu er sandur og melgresi í líttgrónu Búðahrauni. Skotbyrgið er grjóthlaðið og þríhyrningslaga, 
2x1,5 m að utanmáli og um 0,5 m á hæð (5 umför). Byrgið er hlaðið úr 30-50 cm grjóti. 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-076:017     varða                                         A: 287007     N: 485656                                                        

 
 
 
Efri mörk rekamarka Knarrarkirkju voru 
grjóthlaðin varða um 100 m norðaustan 
og ofan við rekamörk 015 og um 1,1 km 
suðaustan við bæ 001. Varðan stendur á 
lágum kletti í hrauninu og er erfitt á sjá 
hana. Varðan er grjóthlaðin, úr 
hraungrýti, um 0,4 m á hæð, 0,5x0,5 m að 
flatarmáli og mjög lítil. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 

 

 

Skotbyrgi SN-076:016, horft til norðurs 

 

Varða SN-076:017, horft til NNA 
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SN-076:018     Kaupmannaklettur     örnefni     áfangastaður   A: 286409     N: 486595                    

Í örnefnaskrá Miðhúsa eftir Lúðvík Kristjánsson frá 1935 segir: "Rétt fyrir ofan Kirkjumel [002] er 
svonefndur Kaupmannaklettur.". Í svörum Georgs Ásmundssonar við spurningum um þessa örnefnaskrá 
er aftur minnst á Kaupmannaklett: "Kaupmannaklettur heitir svo vegna þess, að þar spókuðu 
Búðakaupmenn sig, er þeir vóru við messugerðir að Hraunlöndum." Klettur um 540 m suðaustan við 
bæjarhól Miðhúsa SN-074:001. Miðhúsavatn er um 250 m austan Kaupmannakletts. Fyrir ofan klett eru 
sléttuð tún. Fyrir neðan klett er mosi og grasslétta. 

Ofan á klett eru þrjár dældir (I, II og III) í grasi á um 30x15 m stóru svæði sem liggur austur-
vestur. Dæld I er um 10x3 m og dýpt er um 0,10 m. Dældir II og III eru 3x3 m, hringlaga og 0,10 m 
djúpar. Óljóst er hvort um fornleifar er að ræða en ekki er útilokað að mannvistarleifar leynist undir 
sverði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 2 
 
SN-076:019     Selavík     heimild      lendingu                A: 288211    N: 484749                                        

 
Í örnefnaskrá Miðhúsa eftir Lúðvík 
Kristjánsson frá 1935 segir: "Fyrir sunnan 
balann er Miðmelur og enn sunnar 
Selavík." Í svörum Georgs Ásmundssonar 
við spurningum um sömu örnefnaskrá 
segir: "Selavík vegna þess, að þar liggja 
tíðum uppi selir og sleikja sólskinið. 
Selavík er gamalt útræði, sennilega frá 
syðri bæjum í Breiðuvík og örugglega frá 
Hraunlöndum. Þar sjást leifar af 
fiskabyrgjum [020], líkar þeim, er eru á 
Gufuskálum, þó minni í sniðum." Selavík 
er lítið vik inn í Búðahraun um 2,5 km 
suðaustan við Hraunlönd 001. 

Vikið er stórgrýtt, 50-100 m 
langt, 40-50 m breitt, 6-8 m djúpt og 
liggur ASA inn í hraunbrúnina. Brúnir 

viksins í mynni þess eru þverhnýptir klettar. Líklega hefur verið farið upp úr vikinu að norðanverðu. 
Ekkert sést til fornleifa. 
Hættumat: hætta, vegna rofs 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 3; Ö-Miðhús, Svör við spurningum, GÁ, 1-2 
 

    

Kaupmannaklettur SN-076:018, horft til vesturs 

 

Selavík SN-076:019, horft til VNV 
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SN-076:020     tóftir     herslubyrgi                          A: 288199    N: 484853                                                 

Í örnefnaskrá Miðhúsa eftir Lúðvík Kristjánsson frá 1935 segir: "Fyrir sunnan balann er Miðmelur og 
enn sunnar Selavík [019]." Í svörum Georgs Ásmundssonar við spurningum um sömu örnefnaskrá segir: 
"Selavík vegna þess, að þar liggja tíðum uppi selir og sleikja sólskinið. Selavík er gamalt útræði, 
sennilega frá syðri bæjum í Breiðuvík og örugglega frá Hraunlöndum. Þar sjást leifar af fiskabyrgjum, 
líkar þeim, er eru á Gufuskálum, þó minni í sniðum." Grjóthlaðin mannvirki tengd fiskverkun eru um 
2,4 km suðaustan bæjarhóls Hraunlanda 001 og um 75 m norðan strandlínu sem liggur í austur-vestur. 

Mannvirkin eru flest staðsett í mosagrónu hrauninu í um 35x30 m dæld sem er 1-3 m á dýpt og 

liggur norðvestur-suðaustur. Mikið er af grjóti og hraungjótum allt um kring. Gengið hefur verið ofan í 
dældina að vestanverðu. 

Heildarsvæðið er um 50x40 m að flatarmáli. Sex mannvirki voru skráð á þessu svæði og fá þau 
bókstafi til aðgreiningar í lýsingu. Rústir A-C og E eru ofan í dældinni á meðan rúst F er á 
suðausturbakka hennar og varða D er í vesturbrún hennar. Ofan í dældinni eru rústir A og B að 
norðanverðu, hólf E að sunnanverðu og fiskreitir G að austanverðu. Tóft A er sporöskjulaga, 
hraunhlaðin, 4-5x3 m að flatarmáli og um 0,5 m á hæð. Þrjú umför eru sjáanleg. Tóftin snýr austur-

   

Tóftir SN-076:020A, horft til suðausturs (vinstri) og SN-076:020B, horft til norðurs (hægri) 

 

Tóft SN-076:020C, horft til suðurs (vinstri) og hleðsla SN-076:020D, horft til norðvesturs (hægri) 
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vestur. Ekki er hægt að greina op á henni. Virðist hún vera sambyggð við tóft B. Tóft B er sporöskjulaga, 

hraunhlaðin, mjög illa farin tóft. Hún er um 5x3 m að flatarmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Í henni 
er 1 umfar í hleðslum sem eru 0,2 m á hæð. Op er í suðvesturenda tóftar. Mjög ógreinilegar hleðslur 
ganga út frá norðvesturvegg tóftarinna til vesturs. Tóft C er 10 m suðvestan við tóft B. Hún er grjóthlaðin 
og sporöskjulaga. Tóftin er um 4x2 m að flatarmáli og snýr norður-suður. Op er á henni í suðurenda. 
Tvö umför sjást í hleðslum og mesta hæð þeirra er 0,1-0,2 m. Víðast hvar voru veggir allra þessara tófta 
um 0,5-1 m á þykkt. Tóft D er hleðsla eða varða 7 m VNV við tóft C. Hleðslan er um 2x1,5 m að 
flatarmáli og um 0,7 m á hæð og með 5 umförum. Samkvæmt Guðmundi Alfreðssyni heimildamanni 
voru einnig fiskreitir G um 5 m suðaustan undir vörðu 020D en þeir eru nú (2016) horfnir í sandinn. 20 
m SSV við tóft A er mannvirki E. Það er L-laga hólf en suður- og vesturveggir þess, ásamt hluta 
austurveggjar, er náttúrulegur bakki hraundældarinnar sem er 1-1,5 m á hæð. Gengið var inn í hólfið að 
norðan þar sem það er opið til suðurs og um 2 m breitt. Dreif af grjóti liggur yfir svæðið milli veggja 
sem gæti þýtt að lítill grjótveggur hafi áður lokað því. Hólfið er þar um 6 m langt og liggur gróflega 
norður-suður. Í suðurenda beygir hólfið skarpt til austurs. Þar  er innanmál tóftar um 4x2 m og liggur 
gróflega austur-vestur. L-laga veggur hólfsins að norðaustan er lítið annað en 2-3 m breið, gróf grjótdreif 
0,2-0,6 m á hæð. Botn hólfsins er grænn og vel sléttur. Tóft F er fast ASA við mannvirki E. Hún er um 
6x4 m að utanmáli og snýr NNA-SSV. Tóftin er grjóthlaðin og veggir hennar eru 0,2-0,5 m á hæð (4-5 

   

Mannvirki SN-076:020E, horft til norðvesturs (vinstri) og tóft SN-076:020F, horft til ASA (hægri) 
 

   

Teikning af SN-076:020A-D (vinstri) og SN-076:020E-F (hægri) 
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umför). Veggir eru um 1 m á breidd en innanmál er 3x1,5 m. Ólóst er hvar gengið var inn. Veggir eru 
hrundir en austurveggur stendur enn að hluta. 
Hættumat: hætta, vegna landbrots 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 3; Ö-Miðhús, Svör við spurningum, GÁ, 1-2 
 
SN-076:021     hleðsla     túngarður                           A: 286387     N: 486674                                               

 
Hleðsla er í suðurjarðri sléttaðs túns 
um 450 m suðaustan bæjarhóls 
Miðhúsa SN-074:001 og um 100 m 
norðvestan við Kaupmannaklett 018. 

Hleðslan er á mörkum sléttaðs 
túns og grasengja, í miðri grasbrekku 
sem hallar í átt að sjó. 
Hleðslan er 18 m á lengd og 0,5 m á 
breidd. Hún er hlaðin úr hraungrýti og 
eru fjögur umför greinanleg. Hlutverk 
er óþekkt en líklega er hér um leifar af 
túngarði að ræða. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 

SN-076:022     hleðsla     refagildra                            A: 287820    N: 484987                                               

Grjóthlaðin refagildra er í Búðahrauni um 2,1 km suðaustan við bæjarhól Hraunlanda 001 og um 1,2 km 
suðaustan við Hraunlandabót. Refagildran er á kambi í hrauninu efst á hellubrún. Aðgangur að gildrunni 
er nokkuð mjó klettasilla, um 2,5 m á breidd og djúpar gjótur eru beggja vegna við langhliðar hennar. 

Gildran er hlaðin úr hraungrýti, um 1,5 m á lengd, um 1 m á breidd, 0,5-0,6 m á hæð og liggur 
NNV-SSA. Innanmál hennar er löng og mjó rás, um 1 m á lengd, um 0,3 m á breidd og 0,2-0,4 m á dýpt. 
Í norðurenda hrúgu er þak gildrunnar enn til staðar og gildran er opin til SSA. Lítil lóðrétt hella er fyrir 
opinu. 
Hættumat: engin hætta 
 

 

Túngarður SN-076:021, horft til norðvesturs 

  

Refagildra SN-076:022, horft til NNV 
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SN-076:023     varða     óþekkt                              A: 287821     N: 485003                                                         
 
 
 
Grjóthlaðin varða er um 80 m norðan 
strandlínu og 30 m austan skotbyrgis 
025. Hlutverk hennar er ekki þekkt. 
Á þessu svæði er víðáttumikið hraun, 
gróið mosa og grasi. 

Varðan er 2x1 m að 
flatarmáli, og hæð er 0,5 m. Í henni 
eru 3 umför. Varðan stendur á 
hraunhellu og allt um kring eru 
hraungrýti, grasbalar og gjótur. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 

 
 
SN-076:024   Réttarklettur   tóft      rétt                       A: 286316    N: 486724 

Torfhlaðin rétt er sunnan undir Réttarkletti um 160 m norðvestan við Kaupmannaklett 018 og 250 m 
norðvestan við bæ 001. Á þessu svæði er sléttur grasmói og klettadrangar. Réttarklettur er um 10 m NA 
við austurjaðar Miðhúsavatns. 
Réttin er 15x18 m að stærð og snýr austur-vestur. Veggir hennar eru um 2 m og 0,3 m á hæð. Þrjú op 
eru á suðurvegg en þau kunna að hafa myndast vegna rofs. Einnig er op á vesturhlið, næst Réttarkletti 
sem myndar norðurhlið réttarinnar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

 

Varða SN-076:023, horft til norðurs 

 

Réttarklettur SN-076:024, horft til vesturs 
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SN-076:025     tóft     skotbyrgi                               A: 287794    N: 485013                                                

Grjóthlaðið skotbyrgi er um 2,1 km suðaustan við Hraunlönd 001 og 1,1 km suðaustan við 
Hraunlandabót. Byrgið er rétt ofan við fjörukamb í grónu hrauni. 

Byrgið er um 3x3 m að utanmáli, um 0,6 m á hæð og liggur norðaustur-suðvestur. Tvær hliðar 
þess eru náttúrulegar klettanibbur, 0,3-0,6 m á hæð. Gengið var inn að suðvestan og innanmál er um 
1x0,5 m. Norðausturveggur er grjóthlaðinn, um 2 m á lengd, um 0,5 m á breidd og um 1 m á hæð (5-6 
umför). 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-076:026     hleðsla     skotbyrgi                           A: 287801     N: 485012                                              

Grjóthlaðið skotbyrgi er um 65-70 m norðaustan og ofan við fjöru og 7-8 m austan við skotbyrgi 025. 
Svæðið einkennist af hraunhellum, hraungrýti og grasbölum. Varðan stendur í grýttu svæði í 
Búðarhrauni. Hraunklappir eru norðan við skotbyrgið og sunnan við skotbyrgið er stórgrýtt. 

Skotbyrgið er 3x2 m að utanmáli og um 0,5 m á hæð. Það snýr norður-suður en byrgið er hrunið 
austanmegin. Skotbyrgið er hlaðið úr hraungrýti og eru vestur- og suðurveggir greinilegastir. 
Heimildamaður talaði um að upplagt hefði verið að lokka tófu á klappir sem eru skammt norðan 
skotbyrgis. 
Hættumat: engin hætta 
 
 

    

Skotbyrgi SN076:025, horft til norðausturs 

   

Skotbyrgi SN-076:026, horft til suðvesturs 
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SN-076:027     varða     landamerki                           A: 288243     N: 484825                                           
 
 
 
Grjóthlaðin varða er syðst á 
landamerkjum Hraunlanda SN-076:001 
og Búða SN-050:001 um 2,5 km 
suðaustan við bæ SN-076:001 og um 80 
m NNA við Selavík 019. Á svæðinu er 
hraunbreiða, gróin mosa og lyngi á 
köflum. Varðan er illa hlaðin, 1x0,5 m að 
flatarmáli og 0,6-0,8 m á hæð (3-4 
umför). 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 

SN-076:028       Þrúðustekkur      heimild       stekkur        A: 287441     N: 485262                                  
 
Í örnefnaskrá Miðhúsa eftir Lúðvík 
Kristjánsson segir: "Fyrir utan 
Þjóðólfshella [013], nokkru neðar, 
eru Fjárlautir og er Neðri- 
Fuglsstap[i] í þeim. Miklu neðar 
Fuglsstapa, fast við sjó, er stekkur 
nefndur Þrúðustekkur." Í svörum 
Georgs Ágústssonar við spurningum 
við sömu örnefnaskrá segir nánar frá 
Þrúðustekk: "Þrúðustekkur heitir eftir 
kerlingu einni frá Hraunlöndum, er 
stíaði ám sínum þar. 6) a) Enginn veit 
lengur, hvenær var hætt að nota 
stekkinn. 7) b) Rústir Þrúðustekks 
sjást enn." Þrúðustekkur var um 1,6 
km suðaustan við Hraunlönd SN-
076:001 og um 20 m norðvestan við 
Sleggjuvík 030. Stekkurinn var á 

hraunbrúninni við ströndina sem er nokkuð flöt á svæðinu og þakin skeljasandi. 
Samkvæmt Guðmundi Alfreðssyni heimildamanni var grjóthlaðin tóftin áður vel grasigróin. Í 

gegnum tíðina var rekaviður úr fjörunni settur ofan í tóftina. Smátt og smátt drapst gróðurinn og tóftin 
leystist upp. Í dag (2016) er lítið eftir af tóftinni annað en grjótdreif og ógróin dæld, um 10 m á lengd 
og um 5 á breidd sem liggur NNV-SSA. 
Hættumat: hætta, vegna rofs 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 3; Ö-Miðhús, Svör við spurningum, GÁ, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varða SN-076:027, horft til norðurs 

 

Þrúðustekkur SN-076:028, horft til SSA 
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SN-076:029     heimild      leið                              A: 287337     N: 485484                                                             
 
Um 1,4 km suðaustan við Hraunlönd 
001 er grjóthlaðin varða efst í 
rofabarði. Samkvæmt Guðmundi 
Alfreðssyni var varðan hluti af götu 
sem farin var um hraunið frá 
Miðhúsum og Hraunlöndum niður í 
fjöru til að sækja rekavið. Fast vestan 
við vörðuna er sandur og hraun, 
grasigróið að austan. 

Lítið er eftir af götunni sjálfri 
en varðan er hlaðin úr hraungrýti, 
1x0,5 m að flatarmáli og 0,4-0,5 m á 
hæð. Leiðin frá Hraunlöndun niður í 
fjöru hefur verið rúmlega 1,5 km á 
lengd. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 

SN-076:030     Sleggjuvík     örnefni                          A: 287461     N: 485263                                            
 
Í örnefnaskrá Miðhúsa segir: "Litlu 
sunnar stekknum [028] er Sleggjuvík 
og Sleggjuvíkurbali." Sleggjuvík er 
um 2,2 km suðaustan bæjarstæðis 
Miðhúsa SN-074:001 og 15-17 m 
austan við Þrúðustekk 028. Í 
Sleggjuvík er stórgrýtt fjöruborð í 
Búðahrauni. 

Mikið er um uppbrotið grjót 
og kletta í Sleggjuvík, sérstaklega 
ávalt og vatnssorfið grjót. Grjótið var 
notað sem efniviður í sleggjur að 
sögn Guðmundar Alfreðssonar, 
heimildarmanns. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 3 
 
 

 

  

 

Varða á leið SN-076:029, horft til norðvesturs 

 

Sleggjuvík SN-076:030, horft til suðurs 
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SN-076:031     tóft     skotbyrgi         A: 286659  N: 486338 
 

Lítil grjóthlaðin tóft er um 290 m 
suðvestan við bæjarhól 001 í túni 
og um 75 m austan við Kirkjuhól 
002. Tóftin er í toppi lítils 
hraunrana í ógrónum útjaðri 
Búðahrauns. 

Tóftin er einföld og 
grjóthlaðin, um 3,2 m á lengd, um 
2,6 m á breidd og liggur austur-
vestur. Tóftin er um 1,5-2x1-1,5 m 
að innanmáli og veggir eru 
grjóthlaðnir en mjög signir því 
varla eru 1-2 umför uppistandandi. 
Veggirnir eru um 0,5 m á breidd og 
0,2-0,5 m á hæð. Enginn greinilegur 
inngangur er inní tóftina. 
Guðmundur Alfreðsson, 
heimildamaður, telur að líklega sé 
um skotbyrgi að ræða. 

Hættumat: engin hætta 
 
 

  

 

Skotbyrgi SN-076:031, horft til vesturs. Ljósmyndari Guðmundur 
Alfreðsson. 
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SN-160     Fróðá 
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Í Landnámu er þess getið að Ormur hinn mjóvi hafi rekið Ólaf belg á brott og nam víkina á milli Ellis 
og Búlandshöfða og hafi síðan búið á Fróðá, ÍF I, 113.  
Jarðarinnar er getið í Vígslumáldaga kirkjunnar á Ingjaldshvoli undir Jökli, er Árni biskup Helgason 
setti frá 13.október 1317. DI II, 411.  
Getið í Máldaga Vilchins biskups fyrir kirkjum í Skálholtsbiskupsdæmi (Vilchinsmáldagi, Vilchinsbók) 
frá 1397. Þar segir "Mariukirja ad froda a heimaland halft med gögnum oc giædum þeim sem þar fylgja 
oc Trada land. DI IV, 174.  
Getið í Afhendingarbréfi um Brimilsvelli frá 2. júlí 1480 og 23. janúar 1481. DI VI, 278.  
Getið í Kaupbréfi um Hrís milli Ennis og Höfða frá 11. apríl 1482. DI VI, 429.  
Getið í Bréfi um Máfahlíð og Látr frá 1. apríl 1499. DI VII, 416.  
Getið í Bréfi um Máfahlíð, Holt og Tungu frá 16. júní 1503. DI VII, 640.  
Getið í skipan um kirkjur og sóknir á Snæfellsnesi og í Hnappadal frá 18. sept. 1563. DI XIV, 153.  
Getið í máldaga Gísla byskups Jónssonar frá um 1570 og síðar. DI XV, 604-605.  
1711: "Kirkjustaður, annecteruð sókn með Íngjaldshóls kirkju, og þjónar sami prestur Sr. Jón Björnsson. 
Jarðardýrleiki á heimajörðunni, sem nafninu beheldur, 16 hndr. En jörðin öll til saman er að fornu og 
nýju almennilega kölluð og talin 60 hndr. með Haugabrekku og Fornu Fróðá, teljast þá hinir partarnir 
44 hndr. Proprietarii, sem tileigna sjer allan helmíng jarðarinnar so sem bóndaeign, hafa ogso og halda 
eftir proportion hinn helmínginn, sem kirkjunni og þeim er eignaður. [...] NB. I jarðabók Andreasar 
Andressonar greinir, að 20 hndr af Fróðá sjeu lögð til Arnarhóls, þar er takmarkað engjapláts á hólmum 
tveim, sem þann tíma voru umgirtir af Fróðá, en nú fellur hún annarstaðar. Þó þekkja menn greinilega 
þessa hólma enn í dag með þeirra vissum ummerkjum, og brúka þá Arnarhóls og Buga ábúendur. Þó 
hafa fyrir þetta undanselt 2ja hundraða engi ekki talin verið Fróðá og hennar býli ódýrari en áður, því 
proprietarii ei hafa viljað rýra dýrleikatölu jarðarinnar. So tíundast og bóndaeignin af Fróðá enn í dag 
30 hndr," segir í JÁM V, 240;  
1847: "1805 og hjá A.M. eru, auk hjáleigna þeirra, sem hér eru nefndar, líka talinn Hrómur, sem A.M. 
Líka nefnir Haukabrekkukot (40 al. Isk), og Skarðakot, en sem 1805 er talið með heimajörðunni og 
Klettakoti, og þegar af A.M. er sagt í eyði." JJ, 149.  
"Fróðá (með Fróðárkoti) (fór í eyði 1929). Fyrir vestan Klettakot er Fróðárland og tilheyrir jörðinni allt 
Fróðárrif frá Haukabrekkuós að Bugsós. Áður rann Fróðáin vestur með rifinu í Bugsvatn, en eitt sinn í 
miklum leysingum braut hún farveg út með Haukabrekkuhöfða. Fróðárengjar, sem áður voru mýrar eru 
nú þurr töðuvöllur, því eftir að áin var brúuð og fyrirhleðsla gerð með henni, hefur hún runnið í einum 
farvegi og grafið hann niður og við það þornuðu engjarnar. [...] Gamla túnið á Fróðá er á hæð sem heitir 
Kastali og er ekki slegið lengur." BS, 388.  
"Í Eyrbyggju greinir frá því að Björn Breiðvíkingakappi, frá Kambi í Breiðuvík, vendi mjög komur sínar 
að Fróðá og sæti löngum á tali við húsfreyjuna á bænum, Þuríði, systur Snorra goða. Því var það 
einhverju sinni að Þóroddur bóndi á Fróðá, sem svívirðuna mátti þola, keypti að nágrannakonu sinni á 
Arnarhóli, Þorgrímu galdrakinn, að gera hríðviðri að Björn er hann færi heiðina. [...] Borgfirðingarnir 
nefndu staðinn á 13. öld Fróðaengi eða Fróðár-(á stafsetninguna er varlegt að treysta) og kenndu við 
ána, heiðina og/eða höfuðbólið. En fram á 20. öld kenndu heimamenn staðinn við eigandann og nefndu 
Hvammsengi. Í grein sinni um Fróðárheiði kallar Lúðvík Kristjánsson staðinn Kirkjumýri og hefur eftir 
munnmæluum að kona hafi gefið kirkjunni engið með þeim skilmálum að þeir sem fengju að heyja það 
skyldu gefa Nordælingum hey ofan í hesta sína er þeir ættu leið um heiðina," SF, 401, 404.  
"Jörð þessi er nú í eyði, en slægjur, tún og engjar, eru notaðar frá Ólafsvík." Ö-Fróðá ÞJ, 1.  
"Börkur digri og Þórdís Súrsdóttir áttu þá dóttur, er Þuríður hét, og var hún þá gipt Þorbirni digra, er bjó 
á Fróðá." ÍF IV, 27. 
Túnakort 1916: Tún 3,3 ha, slétt 1/2, garðar 250 m2. 
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SN-160:001     Fróðá     bæjarhóll     bústaður                A: 281668     N: 495291 
 

Í Sögu Fróðárhrepps I segir: "Bærinn mun hafa verið í eyði síðan 1929 en tún eru hirt og skammt frá 
bakkanum austan árinnar, rétt ofan við þjóðveginn, stendur stórt íbúðarhús, notað sem veiðihús. Áður 
stóð bærinn austar í túninu. Þar var síðar kálgarður." Inn á túnakort frá 1916 er merktur matjurtagarður 
norðaustan við bæjarstæði 003. "Þar er íbúðarhús úr timbri, stendur austan við ána, rétt á bakkanum. 
Áður stóð bærinn austar á túninu. Þar er nú kálgarður," segir í örnefnaskrá. Bæjarhóllinn á Fróðá er 50m 
norðan við veiðihús byggt 1964 og liggur Gamli vegur (sennilega eldri útgáfa Útnesvegar nr. 574) yfir 
miðjan bæjarhólinn. Hann er rúma 40m norð-norðvestan við bæjarstæði 003. 
Bæjarhóllinn er á mörkum móa og sléttaðs lands sem notað er sem golfvöllur. 
Bæjarhóllinn er mjög óljós enda búið að leggja tveggja akreina þjóðveg yfir hann. Áður er akvegurinn 
kom hafði hóllinn verið notaður undir kálgarð. Hvorki sér til minja eftir kálgarð né húsa en ætla má að 
hóllinn sé um 40x30m að stærð og snúi svo til í austur vestur. Erfitt að segja til um upphleðslu en hún 
gæti þó verið um 50-80 cm. Hinrik Pálsson heimildamaður man eftir stórri tóft á þessum stað og einnig 
eftir kálgarðinum. Sennilega hefur bærinn verið fluttur af bæjarhólnum vegna flóðahættu frá Fróðá. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna rasks 
Heimildir: SF I, 399; Túnakort 1916; Ö-Fróðá ÞJ, 1 
 
 
SN-160:002     kirkjugarður     kirkja                         A: 281622     N: 495294 
 
FRÓÐÁ (SH) -Maríu (INGJALDSHVOLSANNEXÍA) 
Elstu ritheimildir sem geta um kirkju á Fróðá eru frá c. 1000, c. 1200, 13.10[1317], 1355, 1394, 1397, 
2.7.1480, 11.4.1482, 1.4.1499, 16.6.1503, 27.9.1563 og 1575;  
8.8.1891:  Fróðárkirkja flutt til Ólafsvíkur; (PP, 150) [landshöfðingjabréf];  
c. 1000: "Ok Þegar er Þingi var lokit, lét Snorri gera kirkju at Helgafelli, en aðra Styrr, mágr hans undir 
Hrauni ... Þóroddr skattkaupandi lét ok kirkju gera á bæ sínum at Fróðá"; Eyrbyggja saga ÍF IV, 136; 
"Sumar þat, er kristni var í lög tekin á Íslandi [kom Þórgunna út með Dyflinnarfari og var boðið til vistar 
á Fróðá] ... Þórgunna var ... háttagóð hversdagliga ok kom til kirkju hvern dag, áðr hún færi til verks 
síns ... " ÍF IV, 139. 
"[Fróðárundur] En er liðnar voru af vetri tvær vikur, kom sauðamaðr heim eitt kveld, gekk þá til rekkju 
sinnar ok lagðisk þar niðr; en um morguninn var hann dauðr, er menn komu til hans, ok var hann jarðaðr 
at kirkju. [Sauðamaður gengur aftur og slæst við Þóri viðlegg] af þessu tók hann sótt ok andaðisk; var 
hann ok grafinn þar at kirkju ... síðan dó hver að öðrum, þar til er sex voru látnir; var þá komit at 
jólaföstu, en þó var þann tíma eigi fastað á Íslandi; ÍF IV, 146-147.  
c. 1200: Kirknaskrá Páls, DI XII 11. 
13.10[1317]: Kirkia at Jngialldzholi er vijgd af herra Arna biskupi hinum sijdara jn festo Reliqviarum 
Var Þar Bænhvs ad fornu ... enn Gunnar bondi Hauksson er kirkiuna liet giaura oc þa atti Jngialldzhvol 

    

Bæjarhóll Fróðár SN-160:001, horft til suðvesturs og suðurs 
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lagdi Þessa skylld i heimalannd sem hier er skrifad Bondi sa er býr ad Jngialldzhvoli skal greida presti 
halftt annad hundrad frijdt aa hveriu aare. Enn x aura til frodarkirkiu. skal j Þa x aura greidast frijdt eda 
skreid ad tiundarlagi edur annarhaustlagseyrer. Hann skal oc fæda prest Þa daga er hann syngur Þar oc 
mann med honum a vetur edur hest ef prestur hefur ei langsetur. og hann skal hallda vpp allre 
kirkiuskyllduÞar skal takast heima tiund med lysitollum fra Gufuskalum oc ollum bæium inn til Ennis.; 
Vmáld DI II. 410-411. 
[Ingjaldshvols]; [1355]: Frodä. Mariukirkia at frodä a heimaland allt med gognnum oc giædum. þeim 
sem þar fylgia oc tradalannd.iiij kyr. hunndradz hest. hon a jnnan sig kross eirnn. kluckur. iiij. þanngad 
skal luka. x. aura. huert är. frä jnngialldzhuoli þanngat liggia viij bæir at tijvnndum oc lysitollum. eru 
þar ij bænhus af. mäfahlijd til sonngs. takast af ij merkur. Jtem hefur gefizt til hin fimmta kyrin. oc c. 
hestur. Máld DI III, 109. 
[1394]: cxvii. Mariukirkia ad froda a heimaland alltt. suo stendr klarlega j þessare gomlu Hijtardalsbok. 
alltt annad eptter vilchinsbok; Hítardalsbók DI III, 226. 
1397: a heimaland halft med gognumm oc giædumm þeim sem þar fylgia oc Tradaland þangad skal lvka 
x aura hvert är af Jngialldzhvóli. þangad liggia viij bæer ad tiundumm oc lysitollumm. eru þar ij Bænhvs 
af. Mäfahlijd til Songs. takast af ij merkur. portio vij hundrud; Máld DI IV, 174. 
2.7.1480: Jörðin Brimilsvellir milli Höfða og Ennis er í Fróðárkirkjusókn. DI VI, 278. 
11.4.1482: Jörðin Hrís milli Höfða og Ennis er í Fróðárkirkjusókn. DI VI, 428. 
1.4.1499: Jörðin Mávahlíð milli Höfða og Ennis er í Fróðarkirkjusókn. DI VII, 416. 
16.6.1503: Jarðairnar Mávahlíð, Holt og Tunga eru í Fróðársókn. DI VII, 640. 
27.9.1563: Jtem ad Froda millum Hoffda og Ennis skal vera alkyrkia og þar til liggia Maffuahlid og þeir 
bæer sem under Maffuahlid leged haffa. Svo og skal til Frödar kyrkiu gialldast tiunder og tollar sem 
adur hafa golldist til Maffuahlidar halfkyrkiu. Þvi hun skal med ollu aff leggiast. – Skipan hirðstjóra og 
biskups, DI XIV, 153.  
1575: Máld DI XV, 604. 
8.8.1891: Fróðárkirkja flutt til Ólafsvíkur; (PP, 150) [landshöfðingjabréf]. 
"Á Fróðá var um aldaraðir sóknarkirkja fyrir íbúa Neshrepps innan ennis. Eyrbyggja segir frá því að 
Þóroddur skattkaupandi hafi strax við kristnitöku reist kirkju á bæ sínum. Bær hans hefur að öllum 
líkindum verið á Fornu-Fróðá, því þar uppi í hvamminum efst í túninu fyrir ofan bæinn hefur greinilega 
verið kirkjugarður. En áin Leyningur hefur greinielga brotið tún og land larðarinnar, enda þá runnið 
öðruvísi en nú. Þess vegna mun bær og kirkja hafa verið flutt að Fróðá,“ segir í Byggðum Snæfellsness. 
Þar segir einnig: „Kirkjan á Fróðá var flutt til Ólafsvíkur 1892."  
"Fróðárkirkja og kirkjugarðurinn stóðu nokkru vestar en bærinn og norðan við núverandi íbúðarhús. 
Liggur þjóðvegurinn yfir suðurenda kirkjugarðsins sem er nálægt því að vera hringlaga og virðist 
ævagamall," segir í Sögu Fróðárhrepps I.  

 
"Fyrir vestan hið forna bæjarstæði er laut í túnið. Fyrir 
vestan hana var kirkjan og kirkjugarðurinn. Stóð hún fyrst 
í garðinum, þar sem hann er lægstur, en hún var þrisvar 
færð. Seinast stóð hún þar, sem hólbalinn er hæstur. Kirkja 
þessi er löngu lögð niður," segir í örnefnaskrá. „Áður rann 
Fróðáin vestur með rifinu í Busvatn [...]. Áður rann hún um 
þær óbeisluð og braut kirkjugarðinn svo heillegar líkkistur 
stóðu út úr bakkanum. Bárust þá mannabein út á engjar og 
var það eitt af sjálfsögðum vorverkum við hreinsum þeirra 
að tína saman beinin og grafa þau aftur í kirkjugarðinum. 
Ennfremur var reynt að hlaða í skörðin, sem áin braut. Nú 
er þetta liðin tíð og liggur nú þjóðvegurinn yfir hinn forna 
kirkjugarð," segir í Byggðum Snæfellsness. 
Kirkjugarðurinn er rúma 70m norðan við veiðihús byggt 

1964, um 10 vestan við bæjarhól 001 og rúma 100m austan Fróðár. 
Gamli Útnesvegurinn nr. 574 liggur yfir syðsta hluta kirkjugarðsins en að norðan verðu er hann 
umkringdur sléttuðu túni sem nýtt er undir golfvöll. 
Kirkjugarðurinn hefur verið alveg kringlóttur og um 28m í þvermál. Upphleðsla er mjög óljós en gæti 
mögulega verið um 150cm. Allt svæðið er hlaupið í kargaþýfi en einn stór, ferhyrndur og flatur steinn 

 

Kirkja SN-160:002, horft til vesturs 
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er á kafi í þúfunum. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna rasks 
Heimildir: PP, 150; ÍF IV 136, 139, 146-147; DI XII 11; DI II, 109, 226, 410-411; DI IV, 174; DI VI, 
278, 428; DI VII, 416, 640; DI XIV, 153; DI XV 604; PP, 150; BS, 70, 388; SF I, 399; Ö-Fróðá ÞJ, 1; 
BS, 388 
 
 
SN-160:003     Fróðá     bæjarstæði     bústaður               A: 281668     N: 495291 
 

Samkvæmt túnakorti frá 1916 var bærinn norðvestarlega innan túnsins. " Heimajörðin Fróðá stendur nú 
eigi þar, sem bær Þorbjarnar digra var og Fróðárundur [025] urðu," segir í grein Brynjúlfs Jónssonar í 
Árbók Hins íslenzka fornleifafélags. "Bærinn mun hafa verið í eyði síðan 1929 en tún eru hirt og skammt 
frá bakkanum austan árinnar, rétt ofan við þjóðveginn, stendur stórt íbúðarhús, notað sem veiðihús. Áður 
stóð bærinn austar í túninu. Þar var síðar kálgarður [001]," segir í Sögu Fróðárhrepps. "Þar eru íbúðarhús 
úr timbri, stendur austan við ána, rétt á bakkanum. Áður stóð bærinn austar á túninu. Þar er nú 
kálgarður," segir í örnefnaskrá. Yngra bæjarstæði á Fróðá er um 50m norðvestan við veiðihús byggt 
1964, 60m vest-suðvestan við bæjarhól 001 og 10m sunnan við Snæfellsnesveg 54. 
Bæjarstæðið er eiginlega á kletti sem er í jaðri túns og um 60m austan við Fróðá. 
Bæjarstæðið er um 25x12m að stærð, snýr norður suður og ásamt bænum hefur þar staðið hlaða og 
útihús. Íbúðarhúsið sem var úr timbri hefur staðið á grjóthlöðnum grunni sem er 8x8m að stærð. 
Sökkullinn er um 90cm á hæð og í honum má telja 5 umför af vel hlöðnu flötu grjóti. Hleðslan er gróin 
að ofan en annars er sökkullinn á kafi í grasi. Kjallari var undir nyrðri hluta hússins, 6x6m að innanmáli 
og var hann undir eldhúsinu. Í kjallaranum, sem var ekki manngengur, var olíufíringin höfð. Húsið var 
ein hæð og ris og voru tvö herbergi í risinu. Skorsteinninn hefur verið steyptur og má enn sjá leifar hans 
upp við vestur gafl kjallarans. Steypt plata sem er um 1m á kannt og sem er fyrir miðri vesturhlið 
húsgrunnsins hefur að öllum líkindum verið dyraþrep. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916; BJ: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1900, 16-17; SF I, 399; Ö-     
Fróðá ÞJ, 1; ÍF IV, 27 
 
 
SN-160:004     heimild um útihús                              A: 281685     N: 495260 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 30m suðaustan við bæjarhól 001 og rúma 90m austan við 
bæjarstæði 003. 

    

Yngra bæjarstæði Fróðár SN-160:003, horft til suðurs 
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Minjastaðurinn er í grösugu túni undir brekku. Norðan og vestan við minjastaðinn er góður og grösugur 
flati en til suðurs og sér í lagi til austurs hækkar landið. 
Ekkert sér til minja og munu útihúsin hafa verið sléttuð. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-160:005     heimild um útihús                               A: 281693     N: 495244 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 60m suð-suðaustan við bæjarhól 001 og rúma 100m aust-
suðaustan við bæjarstæði 003. 
Minjastaðurinn er í grösugri kvos sem opnast til norðvesturs. 
Ekkert sér til minja og munu útihúsin hafa verið sléttuð. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-160:006     heimild um útihús                               A: 281705     N: 495239 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 60m suð-suðaustan við bæjarhól 001, rúma 100m aust-
suðaustan við bæjarstæði 003 og 5-10m sunnan við útihús 005. 
Minjastaðurinn er í grösugri kvos sem opnast til norðvesturs. 
Ekkert sér til minja og munu útihúsin hafa verið sléttuð. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-160:007     garðlag     óþekkt                             A: 281691     N: 495129 
 

Garðlag sem þverar allt gamla túnið og liggur frá austri til vesturs er 90-100m sunnan við veiðihús byggt 
1964, rúma 100m suðvestan við tóft 012 og um 12m sunnan við tóft 019. Lítið er vitað um upphaflegt 
hlutverk garðlagsins en mögulega hefur það verið einhvers konar skipting á heimatúninu eða að það ber 
vott um breytta stærð túnsins. 
Garðlagið liggur um grösugt óræktað og smáþýft land. 
Garðlagið er um 110m langt, allt að 2m á breidd þar sem það er breiðast og um 1-1,2m á hæð þar sem 
það er hæst. Tvö áberandi rof eru í það sem gætu einnig hafa verið op. Eitt svo til vestast á því og annað 
fyrir miðju. Engar grjóthleðslur sjást í því en það er gróið mosa og grasi. 
 

    

Garðlag SN-160:007, horft til suðausturs og norðvesturs. 
 



110 
 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-160:008     garðlag     túngarður                           A: 281761     N: 495015 
 

Garðlag er tæpa 300m sunnan við bæjarhól 001 og um 150m suðaustan við garðlag 007. Staðsetning 
garðlagsins kemur alveg heim og saman við afmörkun túnsins til norðurs eins og hún er sýnd á túnakorti 
frá 1916 og því er hér klárlega um túngarð að ræða. 
Garðlagið er í grösugu túni sem er nokkuð þýft. 
Garðlagið er 137m að lengd, 120cm á hæð og 150cm á breidd. Innrabyrði þess er skarpt en ytrabyrðið 
aflíðandi. 
 
Hættumat: hætta, vegna rasks 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-160:009     Haukabrekkurétt     tóft     rétt                A: 281930     N: 496815 
 

"Á Haukabrekkuhöfða, austan við Haukabrekkuós - sem nú er afrennsli vaðlanna til sjávar - stendur 
grjótrétt, hlaðin á sléttri klöpp - Haukabrekkurétt. Var hún lögskilarétt Fróðhreppinga," segir í Sögu 
Fróðárhrepps I. Haukabrekkurétt er 1,6km norðan við bæ 001, við eystri enda Fróðárrifa og norðan 
Bugsvatna. 
Réttin er á stóru flötu klapparholti, fremst á nesi sem gengur út í sjó. 
Réttin er 40x38m að stærð og snýr svo til í norður suður. Hún er hlaðin úr grjóti, mjög misstóru. 

    

Túngarður SN-160:008, horft til vesturs á báðum myndum 
 

    

Haukabrekkurétt SN-160:009, horft til suðurs 
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Vegghleðslur eru frá 20-130cm á hæð og um 1m á breidd og má telja 7-9 umför þar sem þær standa best 
en sumstaðar komið hrun í vegghleðslurnar. Hún ber þess merki að hafa verið breytt og/eða að einhverju 
leiti rifin. Dilkarnir hafa sennilega verið um 14 talsins og eru þeir misjafnir að stærð en almenningurinn 
er um 25 x 8m að stærð og snýr hann svo til í norður suður og er op hans til norðurs. 
 
Hættumat: hætta, vegna rasks 
Heimildir: SF I, 392 
 
 
SN-160:010     Slögusel     tóft     sel                        A: 282945     N: 492713 
 

"Vestan undir Slögu eru fornar seltóftir. Heitir þar Slögusel," segir í örnefnaskrá. Slögusel er 2,87km 
suð-suðaustan við bæjarhól 001, um 900m austan við Draugagil 024 og 3,4km vest-norðvestan við 
sæluhús 018. Þrjár tóftir eru á svæðinu og hafa þær númerið 010, 011 og 015. Tóftin sem hér verður lýst 
er 12m norðaustan við tóft 011 og 3m suðvestan við tóft 015. 
Minjastaðurinn er ofarlega í mýrlendum dal sem opnast til suðvesturs og beggja vegna hans renna lækir. 
Tóftin er á minjasvæði sem er 22x12m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Tóftin sjálf er 12x8m 
að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Hún hefur 4 hólf, þrjú þeirra liggja samsíða og hafa öll op til 
suðvesturs en eitt er norðaustan við þau og hefur tvö op, til suðausturs og norðvesturs. Vegghleðslur eru 
mjög hlaupnar í þúfur en greinilegar. Þær eru um 2m á breidd og er ytra byrði um 120 cm en innra byrði 
um 80cm á hæð. Tóftin er öll á kafi í grasi. Þessi tóft virðist nokkuð greinilega vera byggð á annari eldri 
og hafa þær ekki snúið eins því sú eldri snýr alveg norður suður. Hún hefur að lágmarki verið 8x4m að 
stærð og þriggja hólfa. Öll hólfin hafa haft op til vesturs niður í dal. Ólíkt vegghleðslum yngri tóftarinnar 
eru þær eldri sléttar og jafnar, um 1,5m á breidd. Innra byrði þeirra er um 60cm en ytra byrði um 80 cm. 
Sýnileg upphleðsla undir þeim eru um 1m. Þessi tóft er stærst af þeim þrem sem er á svæðinu og hafi 
árstíðabundin ívera átt sér stað hér er líklegast hún hafi verið í þessari tóft en að öðru leiti er ekki gott 
að sjá hvaða hlutverk hver tóft hefur haft. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Fróðá ÞJ, 2 
 
 
 
 
 
 

    

Tóft SN-160:010 í Slöguseli, horft til vesturs. Á teikningu eru tóftir SN-160:010, SN-160:011 og SN-160:015 
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SN-160:011     Slögusel     tóft     óþekkt                   A: 282931     N: 492793 
 
"Vestan undir Slögu eru fornar seltóftir. 
Heitir þar Slögusel," segir í örnefnaskrá. 
Slögusel er 2,87km suð-suðaustan við 
bæjarhól 001, um 900m austan við Draugagil 
024 og 3,4km vest-norðvestan við sæluhús 
018. Þrjár tóftir eru á svæðinu og hafa þær 
númerið 010, 011 og 015. Tóftin sem hér 
verður lýst er 12m suðvestan við tóft 011 og 
26m suð-suðvestan við tóft 015. 
Minjastaðurinn er ofarlega í mýrlendum dal 
sem opnast til suðvesturs og beggja vegna 
hans renna lækir. 
Ógreinileg tóft er á nokkuð myndarlegum hól 
sem ber þess merki að vera uppsafnaður og er 
uppsöfnun hans 60-70cm. Hóllinn er 17x15m 

að stærð og er tóftin nyrst á honum. Hún er 7x4m að stærð, snýr norðvestur og suðaustur og er einföld. 
Hún er öll hlaupin í þúfur og er ógreinileg. Vegghleðslur eru um 40cm á hæð og um 1m á breidd. Ekkert 
grjót sést í vegghleðslum. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-160:012     tóft+garðlag     óþekkt                        A: 281815     N: 495227 
 

Tóft og garðlag er 160m suðaustan við bæjarhól 001, um 140m austan við veiðihús sem er byggt 1964 
og um 120m aust-norðaustan við tóft 019. 
Minjarnar eru í jaðri grösugs túns sem er komið í órækt og fast norðan við lága hæð. Milli þessarar 
hæðar og tóftarinnar liggur Kambsvegur SN-641:003. 
Minjasvæðið er 16x12m að stærð og snýr vestur austur. Tóftin er einföld, 10x5m að stærð og snýr norð-
norðvestur og suð-suðaustur. Vegghleðslur eru signar og rúnaðar, um 2m á breidd og um 80cm á hæð 
og er ekki hægt að sjá í þeim grjóthleðslur. Hún hefur op til norð-norðvesturs og eftir vestari langhliðinni 
er lágur kantur sem er um 40cm á hæð, hugsanlega jata. Tóftin er niðurgrafin og er ytra byrði um 30cm 
á hæð. Sýnilegt rof hefur komið í suðurgafl hennar sem er gróið aftur og má vera að það sé í tengslum 
við það þegar nyrsti hluti Kambsvegar hefur verið ruddur á sínum tíma. 11m langt garðlag er suðvestan 
við tóftina sem snýr svo til austur vestur. Mögulega hefur það legið alveg að tóftinni. Það er um 60cm á 
hæð og um 1m á breidd. Væntanlega hefur tóftin verið einhvers konar skepnuhús. 
 
Hættumat: hætta, vegna rasks 

  

Tóft SN-160:011 í Slöguseli, horft til suðurs 
 

    

Tóft og garðlag SN-160:012, horft til norðurs 
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SN-160:013     Kotengi     örnefni                            A: 281856     N: 495466 
 
"Vestan Fróðár, næst henni og neðst, er Pollengi, og utan við gamlan farveg heitir svo Kotengi, svo er 
Haukabrekkueyja alla leið að Bugs-vaðli," segir í örnefnaskrá. Forliðurinn í þessu örnefni gæti vísað til 
þess að við eða hjá Kotengi hafi staðið lítið kot. Kotengi er 250m norðaustan við bæjarhól og um 250m 
norðan við tóft 012. 
Sléttaður grasvöllur sem nýttur er sem gólfvöllur. 
Ekkert sér til minja. 
 
Hættumat: hætta, vegna rasks 
Heimildir: Ö-Fróðá AG, 1 
 
 
SN-160:014     Torfholt     örnefni     rista                    A: 282051     N: 494497 
 
"Þá er að fara upp fyrir túnið á Fróðá. Arnarstapi er við ána, heldur ofar er svo holt, sem heitir Torfholt, 
bungumyndað holt," segir í örnefnaskrá. Torfholt er 880m suð-suðaustan við bæjarhól 001 og tæpa 2km 
suð-suðvestan við Slögusel 011. 
Torfvöllurinn er á mjög mýrlendu svæði og er það gróið. 
Svæðið er austan við Torfholt ber þess greinileg merki að þar hefur torf og móskurður átt sér stað. Það 
er 100x60m að stærð og snýr norður suður. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Fróðá AG, 1 
 
 
SN-160:015     Slögusel     tóft     óþekkt                    A: 282958     N: 492718 

 
"Vestan undir Slögu eru fornar seltóftir. Heitir þar 
Slögusel," segir í örnefnaskrá. Slögusel er 2,87km 
suð-suðaustan við bæjarhól 001, um 900m austan 
við Draugagil 024 og 3,4km vest-norðvestan við 
sæluhús 018. Þrjár tóftir eru á svæðinu og hafa 
þær númerið 010, 011 og 015. Tóftin sem hér 
verður lýst er nyrst á svæðinu um 3m norðaustan 
við tóft 010 og um 26m norðaustan við tóft 011. 
Minjastaðurinn er ofarlega í mýrlendum dal sem 
opnast til suðvesturs og beggja vegna hans renna 
lækir. 
Tóftin er einföld, 5x4m að stærð og snýr 
norðvestur og suðaustur. Hún hefur stór op á 
suðvestur langhlið og eru vegghleðslur um 1m á 
breidd og um 30cm á hæð. Þær eru grónar mosa 

og lyngi og er ekki hægt að sjá neitt hleðslugrjót í þeim. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tóft í Slöguseli SN-160:015, horft til norðausturs 
 



114 
 

SN-160:016     Seljadalur     örnefni     sel                  A: 281764     N: 492880 
 

"Þá er þar [Kúalágar] fram af Seljadalur, sem svo endar við Fróðármúla," segir í örnefnaskrá. "Með 
Fróðá liggur fram Seljadalur og nær að Fróðármúla," segir í Sögu Fróðárhrepps I. Seljadalur er einnig 
nefndur Fróðárdalur (sjá Herforingjaráðskort 15 NA). 
Seljadalur er frekar djúpur dalur og rennur Fróðá vestan til í dalnum. Í Seljadal er gott flatlendi og 
nokkuð mýrlent en þar fundust engar tóftir. Engar sagnir um tóftir á þessu svæði eru skráningarmanni 
kunnugar. 
[AF1] 
Heimildir: Ö-Fróðá AG, 1; SF I, 400 
 
 
SN-160:017     Björnshlaup     þjóðsaga                      A: 283994     N: 492140 
 
"Fróðá rennur vestan við Slögu og 
nokkru neðar fellur áin þröngt milli 
klappa svo að foss myndast; er þetta 
kallað Björnshlaup. Þarna á Björn 
Breiðvíkingakappi samkvæmt 
munnmælum að hafa hlaupið yfir og 
komist undan eftirleitarmönnum sínum 
þegar hann kom úr einni heimsókninni 
að Fróðá. Vandséð er á Eyrbyggju hver 
fótur er þar fyrir þessari sögn. Þar segir 
frá því er Fróðárbóndi gerir Birni 
fyrirsát við fimmta mann uppi á 
Digramúla. En þeim viðskiptum segir 
sagan að lyki svo að Björn felldi tvo 
fylgdarmenn bónda en hinir þrír flýðu. 
Varð hann sjálfur sár en "...gekk leið 
sína þar til er hann kom heim." Ekkert 
segir þar af frækilegum klettahaupum. Hins vegar munu margir sem kunnugir eru á þessum slóðum hafa 
spreytt sig á að stökkva. Neðan við Slöngu að ánni eru mýrar sem heita Björnsmýrar eða Björnsmýri. 
Þarna er vað á ánni," segir í Sögu Fróðárhrepps I. "Fram af Fróðármúla heita svo Múlabreiður. Þar 
framar er svo Björnsmýri og Björnshlaup; þar hljóp Björn Breiðvíkingakappi yfir, þegar þeir eltu hann 

 

Seljadalur SN-160:016, horft til suðurs 
 

 

Björnshlaup SN-160:017, horft til norðausturs 
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þar. Snéru þeir frá, en hann lá úti í Björnshelli [022] í Hestfjalli þar suður af, allhátt," segir í örnefnaskrá. 
Björnshlaup er tæpa 4km suðaustan við bæjarhól 001, rúma 2,2km vestan við sæluhús 018 og tæpa 2km 
austan við Draugagil 024. 
Björnshlaup er staður á Fróðá þar sem hún þrengist verulega í þröngu skarði og framan við það steypist 
áin frammaf í fossi yfir stuðlabergströppur. Norðan við þrengslin rennur áin yfir breiðar grynningar. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: SF I, 402; Ö-Fróðá AG, 1 
 
SN-160:018     tóft     sæluhús                               A: 286222     N: 491714 
 

"Sunnan ár, nokkru vestar en vegurinn liggur nú, stendur rústin af sæluhúsinu gamla og er raunar lítið 
annað eftir uppistandandi en einn hlaðinn steinveggur, límdur saman með steypu. Mýrin fyrir neðan 
sæluhúsið er almennt nefnd Hvammsengi," segir í Sögu Fróðárhrepps I. Sæluhústóftin er 5,8km 
suðaustan við bæjarhól 001, 4,2km austan við Draugagil 024, tæpa 100m vestan við núverandi 
Fróðárheiðarveg sem nefnist með réttu Snæfellsnesvegur 54 og 20m austan við tóft 020. 
Tóftin er á lítt grónum holtarana í grunnu dalverpi sem er nokkuð mýrlent og rennur lækur norðan megin 
við hana. 
Tóftin er einföld, 6x6m að stærð og opin til vesturs, hefur þar sennilega verið timburgafl. Vegghleðslur 
eru frá 30-120cm á hæð, grjóthlaðnar að innanverðu en torfhlaðnar að utan. Þær eru um 150cm á breidd 
og hefur steypa verið notuð til að styrkja og líma saman grjóthleðsluna sem er úr nokkuð stóru grjóti. 
Suðurveggurinn er hæstur en er kominn að hruni og er hann lítt gróinn. 
 
Hættumat: hætta, vegna rofs 
Heimildir: SF I, 403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Leifar af sæluhúsi SN-160:018, horft til austurs. Á teikningu eru tóftir SN-160:018 og SN-160:020 
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SN-160:019     tóft     óþekkt                               A: 281723     N: 495148 

 
Tóft er 11m norðan við garðlag 007, 150m sunnan við bæjarhól 001 og um 86m sunnan við veiðihús 
sem byggt er 1964. 
Tóftin er efst á grasigróinni hæð. 
Tóftin er einföld, 6x5m að stærð, snýr norður og suður og hefur op til norðurs. Vegghleðslur eru frá 1 - 
2m að breidd og er eystri hliðin sem er öll hlaupin í þúfur mun breiðari en sú vestari. Þær eru um 60cm 
á hæð og sjást engar grjóthleðslur í þeim. Tóftin er innan túns og hefur að öllum líkindum verið útihús 
frá Fróðá. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
SN-160:020     tóft     óþekkt                                A: 286203     N: 491722 
 

Tóftin er 5,8km suðaustan við bæjarhól 001, 4,2km austan við Draugagil 024, tæpa 100m vestan við 
núverandi Snæfellsnesveg 54 og 20m vestan við sæluhústóft 018. 
Tóftin er á lítt grónum holtarana í grunnu dalverpi sem er nokkuð mýrlent og rennur lækur norðan megin 
við hana. 
Tóftin er einföld, 5x3m að stærð, snýr austur vestur og með op á suðurlanghlið. Vegghleðslur eru um 
1m á breidd og frá 10-60cm á hæð. Þær eru hlaðnar úr torfi og grjóti. Vesturveggurinn  er svo til alveg 
fallinn en að öðru leyti er tóftin töluvert blásin og er opið rof í henni. Tóftin er á upphlöðnum malarhól 
sem er um 7x7m að stærð og um 20-50cm á hæð. Hlutverk tóftarinnar er óþekkt en mögulega er hér 
eldri gerð sæluhúss 018. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna rofs 
Heimildir: Ö-Fróðá AG, 1 

   

    

Tóft SN-160:020, horft til vesturs og norðurs 
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SN-160:021     Fróðárós     heimild um lendingu                 A: 81940     N: 496722 
 
"Í Landnámu er talað um hafskip sem lentu í Fróðárósi og svo sem fyrr sagði getur Eyrbyggja um 
mannamót "...undir Haugabrekkum, inn frá Fróðárósi." Er ekki loku fyrir það skjótandi að áin hafi á 
miðöldum runnið til sjávar á sama stað og hún gerir nú," segir í Sögu Fróðárhrepps I. Staðsetning óviss 
en sé tekið mið af líklegum landbreytingum frá þessum tíma kemur annað hvort Bugsvatnið til greina 
sem lending þessara skipa. 
 
Heimildir: SF I, 400 
 
SN-160:022     Björnshellir     hellir                          A: 283146     N: 492749 
 

"Það var einn dag að Björn fór til Fróðár. Og um kveldið er hann bjóst heim að fara var þykkt veður og 
regn nokkuð og var hann heldur síðbúinn. En er hann kom upp á heiðinaNkólnaði veðrið og dreif; var 
þá svo myrkt að hann sá eigi leiðina fyrir sér. Eftir það laust á hríð með svo miklu hreggi að hann fékk 
varla stýrt sér. Tók þá að frysta af honum klæðin er hann var áður alvotur. Fór hann þá og svo villtur að 
hann vissi eigi hvert hann horfði. Hann hitti um nóttina hellisskúta einn og fór þar inn í og var þar um 
nóttina og hafði kalda búð. Þarna lá kappinn í þjú dægur og yljaði sér við að yrkja um þau aumu kjör að 
hafa hreppt þetta ból í stað rekkju Þuríðar. Menn hafa greinilega ályktað sem svo að skútinn í 
vestanverðum klettahnúknum væri sá sem sagan greinir frá. Önnur aðalheimildin sem hér er stuðst við 
segir reyndar að Björnshellir sé allhátt í Hestfjalli. Þykir kunnugum það þó hæpnara og kannast raunar 
ekki við þar séi neinir hellar. Og eins og sjá má tekur Eyrbyggja sjálf ekki af skarið," segir í Sögu 
Fróðárhrepps I. Hellirinn er tæpa 3km suð-suðvestan við bæjarhól 001 og tæpa 200m austan við Slögu 
011. 
Hellirinn er fyrir ofan grónar skriður og undir þverhníptri hamraborg. Land umhverfis er ágætlega gróið 
og grösugt. 
Hellisskútarnir eru nokkrir á þessu svæði en einn er þeirra stærstur og aðkoma að honum nokkuð erfið. 
Hellisopið er um 7m að breidd og um 1m á hæð en hellisloftið hækkar er innar dregur og er sennilega 
allt að 2m. Náttúrulegur hraunveggur skiptir hellinum í tvö rými. Dýpt hellisins gæti verið 5-6 metrar. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: SF I, 401 
 
  

    

Hellir SN-160:022, horft til norðausturs 
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SN-160:023     gryfja     óþekkt                              A: 281720     N: 492702 
 

Gryfja er 2,5 km sunnan við bæjarhól 001 og um 1,2 km vestan við Slögusel 010. 
Minjastaðurinn er á sléttri eyri sem Fróðá umlykur til allra átta nema norðausturs. 
Gryfjan er um 50m löng og snýr norð-norðvestur og suð-suðaustur og nær svo til yfir alla eyrina. Gryfjan 
er misbreið, breiðust í miðjunni en þrengist til beggja enda. Miðkaflinn er um 12m langur og um 2,5m 
að breidd. Norður af honum er rás sem er aðeins um 1m á breidd og svo er önnur rás sem liggur til 
suðurs en sá hluti er ekki eins greinilegur. Gryfjan er að jafnaði um 70-80cm á dýpt. Hugsanlega hefur 
gryfjan verið notuð sem fjárbað og þá hefur vatni úr Fróðá verið hleypt á að sunnanverðu og út að 
norðan. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-160:024     Draugagil     örnefni     draugur               A: 282076     N: 492438 

 
"Fjallshlíðin vestast við enda Skarðsvalla og 
fyrir framan Seljadal [016] heitir Austurkinn; 
þar koma gjúfragil í Fróðá. Næst 
Kambsveginum er Draugagil," segir í Sögu 
Fróðárhrepps I. "Innst í dalnum [Miðfellsdal] 
er gil, sem heitir Draugagil. Liggur vegurinn 
yfir það og svo upp úr dalnum," segir í 
örnefnaskrá. Draugagil 
Djúpt gil með brattar hlíðar. 
Gamla leiðin yrir Fróðárheiði SN-641:003 lá 
ofarlega um gilbrúnina á Draugagili og mun 
fólki hafa staðað stuggur af þessum hluta 
leiðarinnar. Lítillega er minnst er á 
draugagang á Fróðárheiði í Þjóðsögum Jóns 
Árnasonar og Þjóðsögum Ólafs Davíðssonar 
en ekki er sérstaklega minnst á Draugagil. 

[AF2] 
Heimildir: SF I, 403; Ö-Fróðá ÞJ, 3; 
 
 
SN-160:025     Draugagil     örnefni     draugur               A: 281272     N: 492580 
 
"Innst í dalnum er annað Draugagil og þar var talið mjög reimt. Liggur vegurinn þvert yfir það, upp úr 
dalnum og yfir háhrygginn til Breiðuvíkur. Það vekur óneytanlega athygli að Draugagilin skuli vera tvö 

    

Gryfja SN-160:023, horft til suðausturs og norðvesturs 
 

 

Draugagil SN-160:024, horft til norðvesturs 
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en þarf í rauninni ekki að koma svo mjög á óvart. Bæði eru þau í námunda við fjölfarna fjallvegi og 
sagnir af reimleikum á heiðum og óbyggðaleiðum eru alþekkt fyrirbæri. [...] Ýmsir heimamenn telja 
reyndar að hið vestara Draugagil [024] , í Austurkinn, sé hið upprunalega," segir í Sögu Fróðárhrepps I. 
"Vestast við enda Skarðsvalla koma þrjú gljúfragil, er falla úr hátindum. Vestast er annað Draugagil. 
Efst í því heita Ölkeldubotnar," segir í örnefnaskrá. Staðsetning eystra Draugagilsins er skrásetjara ekki 
fullkomlega ljós en þó hlýtur að vera átt við gil sem liggur til suðurs út frá vestara Draugagilinu (024). 
Vestara Draugagilið (024) liggur beint uppaf Seljadal og liggur Kambsvegurinn um það. Það hefur 
stefnuna norðvestur og suðaustur. Nærri austurenda þess liggur annað gil til suðurs sem ætla má að sé 
umrætt eystra Draugagil. Eystra Draugagilið er því um 3,1 km sunnan við bæjarhól 001 og tæpa 900 m 
vestan við Slöguvað 030. Engar sagnir, tengdar Draugagil sérstaklega, fundust. 
[AF3] 
Heimildir: SF I, 404; Ö-Fróðá ÞJ, 3 
 
 
SN-160:026     tóft     óþekkt                                A: 282300     N: 494472 
 
Á úrvinnslustigi sást tóft sást á loftmynd sem var ekki skráð á vettvangi. Hún er rúman 1km suð-
suðaustan við bæjarhól 001, um 110m norðaustan við mógrafarsvæði 031 og tæpa 1,9km suð-suðvestan 
af Slöguseli 010. 
Tóftin er þétt vestan undir brekkurótum holts og er landið vestan við tóftina að öllum líkindum nokkuð 
blautt og þýft. 
Tóftin er sennilega um 6x3m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Hún lítur út fyrir að vera einföld 
og vel gróin. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-160:027     Seltunga     heimild um sel                     A: 283225     N: 494345 
 
Þar eru, í tungu milli lækja, gamlar seltóftir og heitir tungan Seltunga. Hún mun hafa fylgt Hlíðarkoti og 
hefur því líka verið nefnd Hlíðarkotstunga eða jafnvel Þrætutunga," segir í Sögu Fróðárhrepps I. "Vestan 
við hann [Moldarmúli] er dalverpi, sem heitir Hestdalur. Í honum eru gamlar seltóftir. Eru þær í tungu 
milli lækja. Tungan heitir Seltunga," segir í örnefnaskrá. Minjastaðurinn fannst ekki við 
vettvangsathugun og því var ekki farið á staðinn en Seltunga mun vera um 2,1km suðaustan við bæjarhól 
001 og um 480m austan við núverandi þjóðveg sem liggur yfir Fróðárheiði. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: SF I, 402; Ö-Fróðá ÞJ, 2 
 
 
SN-160:028     náma     mógrafir                             A: 281930     N: 494562 

 
Stök mógröf er 770-780m suð-suðvestan við bæjarhól 
001 og rúma 30m austan við vörðu 023b við Kambsveg. 
Mógröfin er í þýfðum móa. 
Gryfjan er ferhyrnd, 3x2m að stærð og snýr austur 
vestur. Hún er full af vatni en gæti verið um 50cm á 
dýpt. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 

 

Mógrafir SN-160:028, horft til austurs. 
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SN-160:029     vegur     samgöngubót                        A: 283373     N: 492856 
 

Upphlaðinn vegarbútur liggur til suðvesturs frá Valavatni, hann er um 350m austan við Slögusel 010 og 
260m suðvestan við Snæfellsnesveg 54 yfir Fróðárheiði og liggur svo til samsíða honum. 
Vegarhleðslan liggur um ógrónar skriður og mólendi. 
Vegarslóðinn er að öllum líkindum fyrirrennari núverandi þjóðvegar. Honum var fylgt á um 1 km 
löngum kafla og er hann að jafnaði um 2m á breidd. Hann liggur um land sem hallar til norðurs og 
norðausturs og því er sú hlið hans upphlaðin. Er upphleðslan frá 20-100cm á hæð og má sumstaðar telja 
2-3 umför af stóru grjóti. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-160:030     Slöguvað     vegur     vað                    A: 282934     N: 492493 
 
Neðan við Slögu að ánni eru mýrar sem heita Björnsmýrar eða Björnsmýri. Þarna er vað á ánni, 
Slöguvað, og liggur Kambsvegurinn [SN-641:003] gamli þar um," segir í Sögu Fróðárhrepps I. 
Slöguvað er rúma 3 km sunnan við bæjarhól 001, um 200m sunna við Slögusel (010, 011 og 015) og 
um 840m austan við Draugagil 024. Vegur liggur að vaðinu og er hæg uppkoma beggja vegna. Brot er 
á ánni vestan við vaðið. 
[AF4] 
Heimildir: SF I, 402 
  

    

Vegur SN-160:029, horft til suðausturs og suðvesturs 
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SN-160:031     náma     mógrafir                             A: 282182     N: 494394 

 
Mógrafir eru 1,1 km suðaustan við bæjarhól 001 og 
um175m suðaustan við Torfholt 014. 
Minjastaðurinn er í blautri og þýfðri mýri. 
Minjasvæðið er 70x50m að stærð og snýr austur 
vestur. Mógrafirnar eru flestar fullar af vatni. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 
 

SN-160:032     náma     mógrafir                             A: 286275     N: 491765 
 
Mó- eða torfristusvæði er um 5,8 km suðaustan við bæjarhól 
001 og 70m norðaustan við sæluhús 018. 
Minjasvæðið er í mýrlendum móa. 
Minjasvæðið er um 80x60m að stærð og snýr austur vestur. 
Þvert yfir svæðið liggur núverandi þjóðvegur svokallaður 
Snæfellsnesvegur 54. 
 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
 
  

 

Mógrafir SN-160:031, horft til norðurs 
 

 

Mógrafir SN-160:032, horft til vesturs. 
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SN-161     Fróðárkot 
 
Hjáleiga Fróðár. 1711: "Fródárkot. Annað býli bygt yfir 60 ár eður lengur. Dýrleiki iii hndr., ii tíundast 
4 tíundum so sem bóndeign, önnur ii ótíunduð so sem kirkjueign." JÁM V, 241.  
"Syðst í Fróðártúni er Fróðárkot, löngu komið í eyði en rústir þess sjást ekki." BS, 388. 
"Á hól suður af íbúðarhúsinu [SN-160] eru rústirnar af Fróðárkoti." SF, 399. 
 
SN-161:001     Fróðárkot     bæjarhóll     bústaður             A: 281959     N: 494780 

 
Bæjarhóll Fróðárkots er tæpa 600m suð-suðaustan við bæjarhól Fróðár SN-160:001 og 100m aust-
suðaustan við tóft 161:002. 
Bæjarhóllinn er í þýfðu mólendi. 
Bæjarhóllinn er 20x20m að stærð og á honum er tóft sem er 14x10m að stærð og snýr norður suður. 
Þetta er að öllum líkindum bæjartóftin og hefur hún tvö hólf, það syðra er 6x2,5m að innanmáli og er 
op á því til vesturs en það nyrðra er 3x1m að innanmáli en ekki var hægt að greina op á því. Vegghleðslur 
eru úr torfi og grjóti, 1,5 - 2m að breidd og allt að 1m á hæð. Telja má um 3 umför í grjóthleðslunum. 
Vegghleðslunar eru nokkuð rúnnaðar og vel grónar. Vestan við syðra hólfið og áfast ytrabyrði þess 
mótar fyrir grannri torfhleðslu sem er um 20cm á hæð og ekki meira en 30-50cm á breidd. Hún afmarkar 
svæði sem er 4x1,5m að innanmáli. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
  

    

Bæjarhóll Fróðárkots SN-161:001, horft til norðurs. Á teikningu er tóftin á bæjarhólnum 
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SN-161:002     tóft     óþekkt                                A: 281861     N: 494831 
 

Tóft sem mögulega hefur tilheyrt Fróðárkoti er 110m vest-norðvestan við bæjartóft 001 og rúma 180m 
suðaustan við túngarð Fróðár SN-160:008 og 160-170m suðaustan við tóft 003. 
Tóftin er efst á lágum hól í þýfðum móa. 
Tóftin er 10x6m að stærð og snýr norður suður. Hún hefur tvö hólf sem liggja samsíða og snúa eins og 
tóftin. Það vestara er 7x1,5m að innanmáli og hefur op til vesturs en það austara er 3x2m að innanmáli 
og hefur op til norðurs. Vegghleðslur eru um 1m á hæð og 1,2-1,5m á breidd. Þær eru á kafi í grasi og 
er ekki hægt að sjá neinar grjóthleðslur í þeim. Nyrsti hluti tóftarinnar hallar nokkuð til norðurs. Tóftin 
hefur örugglega verið útihús frá Fróðárkoti. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-161:003     tóft     óþekkt                               A: 281748     N: 494952 
 

Tóft er 270m norðvestan við bæjartóft 001 og tæpa 15m sunnan við túngarð á Fróðá SN-160:008. 
Tóftin er í þýfðum blautum móa 5m austan við mjög brattann bakka Fróðár. 
Tóftin er 7x3m að stærð, einföld og snýr norðvestur og suðaustur. Vegghleðslur eru um 80cm á hæð og 
1 - 1,5m á briedd. Þær eru grónar grasi og sjást engar grjóthleðslur í þeim. Tóftin virðist hafa verið 
byggð á nokkuð óheppilegum stað þar sem mikið af vatni safnast fyrir í henni. Tóftin mun að öllum 
líkindum hafa verið útihús. 

    

Tóft SN-161:002, horft til vesturs og norðurs 
 

    

Tóft SN-161:003, horft til suðurs 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
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SN-167     Brimilsvellir 
 

 
 
Í Landnámu er þess getið að Ormur hinn mjóvi hafi búið á Brimilsvöllum um hríð. ÍF I, 112, 113. 
Jarðarinnar er fyrst getið 17. nóvember 1428. DI VI, 43-44.  
Getið í Kaupbréfi um Brimilsvöllu frá 8. júlí 1480. DI VIII, 68, 69.  
Getið í sölubréfi, Þorleifur Þórólfsson fær Einari Þórólfssyni bróður sínum þann part, sem hann átti í 
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Brimilsvöllum milli Ennis og Höfða og hafði erft eptir Ástríði Sæmundardóttur móður sína, og þar með 
þrjú kúgildi, er hann átti undir Ásgrími Þórólfssyni bróður sínum, og kvittar Einar um andvirði alls þessa 
frá 2. júli 1489 og 23. janúar 1481. DI VI, 278.  
1711: "Brimnesveller. Almennilega nú kallaðir, heitir með rjettu að fornu lagi Brimilsveller. Engin vita 
menn rök til að hjer hafi til forna bænhús nje kirkja verið, þó heitir hjer niður við sjóinn Bænhússandur 
[sjá 002]. Jarðardýrleiki 40 hndr. og so tíundast 4um tíundum. Eigandinn eru börn monsr. Gísla 
Jónssonar að Máfahlíð. Jörðin er sundurdeild í mörg býli, en heimabærinn er almennilega kallaður 
Vallnabær." JÁM V, 246. 40 hdr.  
1847. Bændaeign. 1847: "Sýslumaður telur með Brimilsvöllum 11 ónafngreind grasbýli og 1 þurrabúð, 
en af þeim, sem metin eru til dýrleika 1805, nefnir prestur eigi nema 10, þó telur hann Bakkabúðirnar 
[167:040, SN-176, SN-177] nefndar einsog í jarðabókunum, og á þeirri, sem þar er talin stærri, taldir 2 
ábúendur. 1805 er héraðauki talin Öskubúð [108] og Bjarnabúð [013, 023, 039?], sem prestur nú eigi 
nefnir, og hjá A.M.: Árnabúð [014] (55 al. Isk), Melabúð [035, 036?] (40 al. lsk 1 kúg.) og "Hólbúð 
önnur" [SN-169, 167:084?] sem grasbýli frá Brimilsvöllum, og enn fremur fjöldi þurrabúða, er 1760 
voru taldar 13. Leigumáli á grasbýlum þeim, sem A.M. nefnir, er hér talinn eptir honum. Sýslumaður 
segir nú aðeins 30 vætta lsk. á allri torfunni, en ekkert kúgildi." JJ, 149. 
"Land jarðarinnar takmarkast af Hrísalandi að austan en Staðabergsá að vestan. Búið er að sameina 
jörðina allar hjáleigurnar 10 alls (voru fleiri áður). Þarna er landrými mest í Fróðárhreppi. Þar er kirkja 
[003] byggð 1923 og lögskilarétt byggð 1959, (torfrétt [059] var áður við Vallahnúk) þar var 
samkomuhús hreppsins, nú sumarbústaður, þar var mikið útræði. Rituvarp er í Vallnabjargi, nú lítið 
nytjað." BS, 380.  
"Algengt var, að byggðin væri kölluð Vellir, svo og sjálft höfuðbólið, sem af nágrönnum var einnig 
nefnt Vallabær." Ö-Brimilsvellir SÓ, 2. 
Túnakort 1916: Tún 3 ha, slétt 4/5, aukatún 1,1 ha, útrækt 1,1 ha, garðar 800 m2. 
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SN-167:001     Brimilsvellir     bæjarhóll     bústaður           A: 283842     N: 497887 
 
Inn á túnakort sem er líklega frá 1916 er merkt 
íbúðarhús og matjurtagarður á bæjarhól Brimilsvalla. 
Íbúðarhúsið er sunnan við matjurtagarðinn. "[...] 
heimabærinn er almennilega kallaður Vallnabær og 
tíundar þeir sem í honum búa alla jörðina. Þar er og 
ekki venja, so menn minnist að hjáleigmennirnir, þótt 
grasnyt hafi, tíundi hjér býli sín," segir í Jarðabók 
Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1711. 
"Íbúðarhúsið stendur stutt frá þjóðvegi að 
neðanverðu," segir í Byggðir Snæfellsness. "Bærinn 
á Brimilsvöllum stendur sunnarlega í miðjum túnum, 
þar sem áður voru mörg býli (hjáleigur). Byggðin 
skiptist um læk í efra og neðra pláss," segir í 
örnefnaskrá SÓ. "(Vallnapláss). Bæirnir standa á 

víðáttumiklu sléttlendi við sjó fram, norðan undir háu fjalli, er Vallnahnúkur heitir, en þó nokkurn spöl 
frá því. Höfuðbólið (Vallnabærinn) stendur austarlega í þorpinu, er þar timburhús," segir í örnefnaskrá. 
Bæjarhóllinn á Brimilsvöllum er norðan þjóðvegar, nokkurn veginn miðja vegu milli hans og sjávar og 
þó nokkuð nær sjó. Kirkja 003 sem þar var byggð 1915 er um 90m norðan við bæjarhólinn. 
Bæjarhóllinn er í landi sem er nokkuð hæðótt og liggur að sjó. Bæði vestan og austan við hann eru lækir 
og þá munu tún vera nokkuð blaut en þau hafa öll verið framræst. 
Bæjarhóllinn er um 55x40m að stærð og snýr austur vestur. Upphleðsla hans gæti verið um 2m en á 
honum stendur íbúðarhús byggt 1945. Það er hæð, grunnur kjallari og ris. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916; JÁM V, 246; BS, 380; Ö-Brimilsvellir SÓ, 1; Ö -Brimilsvellir, 1 
 
 
SN-167:002     Hringja     tóft+garðlag     bænhús             A: 283894     N: 497946 
 

BRIMILSVELLIR Í FRÓÐÁRHREPPI (SH) - BÆNHÚS 
"Engin vita menn rök til að hjer hafi til forna bænhús nje kirkja verið, þó heitir hjer niður við sjóinn 
Bænhússandur" segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711.  
"Þar fyrir austan heita Balar og Hringja. Um hana er fornt garðlag," segir í örnefnaskrá ÞJ. "Kringla er 
við keldukrikann, hringlaga blettur, þar sem sér fyrir vegghleðslu," segir í örnefnaskrá SÓ. Hringlaga 
garðlag með tóft í miðju er í grunnri kvos rúmlega 60m norðaustan við bæ 001 og rúma 60m suðaustan 
við kirkju 003 sem byggð var á staðnum 1923. Staðsetning minjanna og lögun þeirra benda sterklega til 

 

Bæjarhóll Brimilsvalla SN-167:001, horft til 
suðausturs. 

    

Leifar af bænhúsi og kirkjugarði SN-167:002, horft til norðvesturs 
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þess að þær séu leifar af bænhúsi og kirkjugarði. 
Minjastaðurinn er á sléttri flöt í frekar hæðóttu landi fast vestan við sléttuð tún. Þegar bæjarlækurinn var 
settur í skurð hefur austasta hluta garðlagsins að öllum líkindum verið mokað burt. Ekki eru þekktar 
sagnir um beinafund af svæðinu. 
Garðlagið liggur í hálfhring sem er opinn til suðausturs og afmarkar svæði sem er 28x14m að stærð. 
Ytrabyrði þess er mjög skýrt, allt að 1m á hæð meðan innra byrðið er mun lægra eða um 30cm á hæð og 
svo er breidd þess um 3m. Það lítur út fyrir að vera töluvert rúnnað og sigið. Ofan í garðlaginu hefur 
verið komið fyrir stórri girðingu til skjóls fyrir hesta og er þess vegna opið rof við garðlagið. Innan 
garðsins mótar fyrir óljósri, einfaldri tóft eða þúst sem er 7x7m að stærð og virðist hún vera opin til 
suðausturs líka. Landið suðaustan til á minjasvæðinu er að öllum líkindum töluvert blásið svo að opið á 
tóftinni þarf ekki að þýða að þar hafi verið op. Vegghleðslur tóftarinnar eru um 1m á breidd en ekki 
mikið meira en 10-20cm á hæð. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna rasks 
Heimildir: JÁM V, 246; Ö-Brimilsvellir ÞJ, 1; Ö-Brimilsvellir SÓ, 6 
 
 
SN-167:003     Brimilsvallakirkja     kirkjugarður     kirkja      A: 283830     N: 497990 
 
"Ólafsvíkursókn skipt, og ný kirkja tekin upp á 
Brimilsvöllum [stjórnarráðsbréf]", segir í Prestatali 
og prófasta á Íslandi. "Ofan Fótborðs er mýrardrag 
og þar yfir rís Flatarbarð, sem er hálfhringlaga um 
neðri enda Stóruflatar. Þar er kirkjan," segir í 
örnefnaskrá SÓ. "Fyrir vestan húsið, en neðan 
götuna, er stykki, sem heitir Tíuálnavöllur, en þar 
fyrir norðan götuna heitir Stóraflöt. Þar stendur nú 
kirkjan," segir í örnefnaskrá ÞJ. Kirkjan á 
Brimilsvöllum sem er byggð 1923 er 100m norðan 
við bæjarhól 001, 75m norðvestan við bænhús 002 
og rúma 160m suðaustan við bæjahól Dalls SN-
173. 
Kirkjan er innan kirkjugarðs sem er í notkun. 
Kirkjan ásamt garðinum er fremst á lágum bakka 
og yst í sléttuðu túni. Neðan bakkans er blaut mýri. 
Kirkjan er um það bil 10x6m að stærð, snýr rétt við áttum og stendur vestast í garðunum. 
Kirkjugarðurinn er 31x24m að stærð og snýr vestur austur. Hann er afmarkaður með timburgirðingu 
sem hefur steypt hlið á vesturhlið gegnt kirkjudyrum. Flest leiðin eru austan við kirkjuna en engin tré 
eru í garðinum. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: PP, 150; Ö-Brimilsvellir SÓ, 6; Ö-Brimilsvellir ÞJ, 1 
 
 
SN-167:004     heimild um kálgarð                              A:283821     N: 497888 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var kálgarður um 20m vest-suðvestan við bæjarhól 001 og 10m 
norðvestan við útihús 010. 
Minjastaðurinn er fast utan við bílaplan og á honum er lítill kofi með A-lagi og leiktæki fyrir börn. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 

 

Brimilsvallakirkja SN-167:003, horft til ANA. 
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SN-167:005     heimild um útihús                               A: 283848     N: 497993 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 100m norðan við bæjarhól 001 og 40m suðaustan við útihús 
007. 
Minjastaðurinn er innan kirkjugarðs 002 fast upp við norðurhlið hans og er hann framarlega á bakka en 
undir bakkanum er blaut mýri. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-167:006     heimild um kálgarð                              A :283843     N: 497908 

 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var 
kálgarður fast norðvestan við bæ 001 
og hefur hann væntanlega verið á 
bæjarhólnum. 
Á mörkum bæjarhóls og sléttaðs túns. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
 
 
 
 

 
SN-167:007     heimild um útihús                               A: 283847     N: 498110 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 120m norð-norðvestan við bæjarhól 001 og um 40m vestan 
við útihús 005. 
Minjastaðurinn er í sléttuðu túni. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-167:008     heimild um kálgarð                              A: 283802     N: 498010 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var kálgarður um 120m norð-norðvestan við bæjarhól 001 og um 10m 
vestan við útihús 007. 
Minjastaðurinn er í sléttuðu túni. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
 
 
 

 

Kálgarður SN-167:006 var á þessu svæði , horft til suðurs 



130 
 

 
 
SN-167:009     vegur     leið                                 A: 283839     N: 497853 

 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 lá vegur heim 
að bæ úr suðri og er heimreiðin enn á sama 
stað. 
Vegarslóðinn eins og hann er sýndur á 
túnakortinu er á sama stað og bílaplan sem 
er vestan við núverandi íbúðarhús byggt 
1945. 
Á svæðinu er uppbyggt malarplan og sér 
ekkert sér til eldri minja. Frá því liggur 
heimreið til suðurs. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
 

 
SN-167:010     heimild um hlöðu                               A: 283832     N: 497882 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var hlaða um 15m suðvestan við bæjarhól 001 og um 10m suðaustan við 
kálgarð 004. 
Á minjastaðnum er malarborið bílaplan. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-167:011     heimild um hlöðu                               A: 283841     N: 497995 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var hlaða 100m norð-norðvestan við bæjarhól 001 og um 10m vestan við 
útihús 005. 
Yfir minjastaðinn liggur trégirðing sem afmarkar norðurhlið kirkjugarðsins á Brimilsvöllum. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-167:012     heimild um bústað 
 
"Þurrbúð þriðja. Skiftir nöfnum eftir ábúanda. Búðarmaður Guðlaug Sigurðardóttir," segir í Jarðabók 
Árna Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því 
var ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 248 
 
 
SN-167:013     heimild um bústað 
 

 

Heimreiðin að Brimilsvöllum er sama stað og eldri vegur SN-
167:009, horft til norðurs 
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"Þurrbúð fjórða, kölluð eftir búðarmönnum. Búðarmaður Bjarni Guðmundsson," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var 
ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 248 
 
SN-167:014     Arnabud     heimild um býli 
 
"Grasnytjarbúð fjórða, kölluð eftir búðarmanni Arnabud. Ábúandi Árni Jónsson," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar um staðsetningu grasnytjabúðarinnar fengust og því 
var ekki hægt að staðsetja hana með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 248 
 
 
SN-167:015     Holltabud     heimild um bústað 
 
"Holltabud hafði stundum nafn af ábúanda, stundum fylgdi gras, stundum var það þurr búð. Auðn síðan 
næstu fardaga," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar um staðsetningu 
Holltabúðar fengust og því var ekki hægt að staðsetja hana með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:016     Niculasarbud     heimild um bústað 
 
"Niculasarbud, þurt hús stundum, sundum grasbúð. Auðn í 12 ár eður 10," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar um staðsetningu Nikulásarbúðar fengust og því var 
ekki hægt að staðsetja hana með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:017     Sigurdarbud     heimild um bústað 
 
"Sigurdarbud, þurt hús og fylgdi aldrei gras so menn muna. Auðn 10 eður 12 ár," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar um staðsetningu fengust og því var ekki hægt að 
staðsetja hana með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:018     Gvendarbud     heimild um bústað 
 
"Gvendarbud, þurthús, fylgdi stundum gras. Auðn síðan fyrir bóluna," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var 
ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:019     Ingubud     heimild um bústað 
"Ingubud, þurthús. Auðn 10 eður 12 ár," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. Engar nánari 
upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með innan 
við 50 m skekkju. 
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Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:020     Sigurdarhús     heimild um bústað 
 
"Sigurdarhus skiftir nöfnum eftir búðarmanni. Þurthús, í eyði síðan bóluna," ssegir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar um staðsetningu fengust og því var ekki hægt að 
staðsetja Sigurðarhús með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:021     Þorgilsbud     heimild um bústað 
"Þorgilsbud skiftir nöfnum eftir búðarmanni. Þurthús. Auðn síðan bóluna," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var 
ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:022     Sigurdarbud     heimild um bústað 
"Sigurdarbud. Þurthús. Skifti nöfnum eftir búðarmanni. Auðn 6 eður 7 ár," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var 
ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:023     Biarnabud     heimild um bústað 
 
"Biarnabud. Þurthús. Skifti nöfnum eftir búðarmanni. Auðn 10 eður 12 ár," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var 
ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:024     Solveigarbud     heimild um bústað 
"Solveigarbud. Þurthús. Skifti nöfnum. Auðn síðan bóluna," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 
1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja 
hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:025     Hiallabud     heimild um bústað 
 
"Hiallabud, þurthús. Auðn 12 eður 14 ár," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711.Engar nánari 
upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með innan 
við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:026     Backabud     heimild um bústað 
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"Backabud. Þurthús. Auðn í 10 eður 12 ár," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. Engar nánari 
upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með innan 
við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
SN-167:027     Backabud     heimild um bústað 
"Backabud önnur, kölluð líka Kolbiarnarbud. Þurthús. Í eyði hjer um 15 ár," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var 
ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:028     Sigurdar Olafssonar bud     heimild um bústað 
"Sigurdar Olafssnar bud, þurt hús, hefur skift nöfnum eftir búðarmönnum," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var 
ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 248 
 
 
SN-167:029     Tiarnarbud     heimild um bústað 
 
"Tiarnarbud, þurthús. Auðn 30 ár," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. Engar nánari 
upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með innan 
við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:030     Tiarnarbud önnur     heimild um bústað 
"Tiarnarbud önnur, þurthús. Auðn hjer um undir 20 ár," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. 
Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann 
með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:031     Tiarnarbud þriðja     heimild um bústað 
"Tiarnarbud þriðja. þurthús. Auðn undir 20 ár," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. Engar 
nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með 
innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:032     Tiarnarbud fjórða     heimild um bústað 
"Tiarnarbud fjórða. Þurthús. Auðn undir 20 ár," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. Engar 
nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með 
innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
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SN-167:033     Tiarnarbud fimta     heimild um bústað 
"Tiarnarbud fimta. Þurthús. Kölluð nú seint á dögum," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. 
Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann 
með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
SN-167:034     Barkabud     heimild um bústað 
"Barkabud eftir böðli þeim, sem hjet Oddur og kallaður var Barki. Auðn 7 ár," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var 
ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:035     Gvendarbud     heimild um býli 
 
"Melabud hjet til forna nú niðurfallinn grasnytjarbúð. En gras það sem lá til Melabúðar liggur nú til 
búðar þeirrar, sem áður var þurrbúð, kölluð í hvert sinn eftir búðarmönnum og heitir nú Gvendarbud, 
7da búð. Búðarmaður Guðmundur Torfason. [...] Gvendarbud. Þurthús. Auðn undir 20 ár. Melabud hjet 
hjer til forna; vida supra Gvendarbud," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. Engar nánari 
upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með innan 
við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 249, 251 
 
 
SN-167:036     Melabud     heimild um bústað 
 
"Melabud önnur. Þurthús. Auðn yfir 30 ár," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. Engar nánari 
upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með innan 
við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:037     Þorbiarnartopter     heimild um býli 
 
"Þorbiarnartopter, fylgdi lítið gras. Auðn hjer um 20 ár," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. 
Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann 
með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:038     Myrabud     heimild um bústað 
 
"Myrabud. Þurthús. Auðn undir 15 ár," segir í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1711. Engar nánari 
upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með innan 
við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:039     Biarnabud     heimild um býli 
"Biarnabud. Grasbúð, nefnd eftir búðarmönnum auðn 12 eður 13 ár," segir í Jarðabók Árna 
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Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var 
ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 251 
 
 
SN-167:040     Litla-Bakkabúð     tóft     býli           A: 283723     N: 498213 
 

Neðan og norðan lækjar voru, séð frá Brimilsvöllum 001: Bakkabúð [Bakkabúð Innri SN-177] næst að 
austanverðu. Þar var á sjávarbakka Litla-Bakkabúð, en rústir eru horfnar. Norður frá Bakkabúð var 
Bakkabær [Bakkabúð SN-176]," segir í örnefnaskrá SÓ, 2. "Á bakkanum hjá lendingunni stendur 
Bakkabær [Bakkabúð SN-176] og nokkru sunnar á bakkanum Bakkabúð [Bakkabúð Innri SN-177]," 
segir í örnefnaskrá ÞJ. Á þessu svæði hefur mikið landbrot átt sér stað en samkvæmt örnefnaskrám stóð 
Litla-Bakkabúð milli Bakkabæjar (sem áður hét Bakkabúð) SN-176 og Bakkabúðar (sem áður hét 
Bakkabúð Innri) SN-177 og rúma 70m suð-suðaustur af Bakkabúð SN-176 og 50m sunnan við 
Bakkabúð Innri SN-177 eru rústir sem eru á leið í sjóinn. Má vera að þær hafi verið hluti af byggingum 
sem tilheyrðu Litlu-Bakkabúð þó að það sé í raun óvíst. 
Minjastaðurinn er fremst á sjávarbakka. 
Tóftin er 7x8m að stærð og snýr vestur austur. Hún lítur út fyrir að hafa verið stærri en opið rof er í 
öllum hliðum hennar nema á vesturhlið því hún snýr inn til lands. Tóftin er einföld og er hólfið 3x3m 
að innanmáli og er op á því til austurs núna en hún gæti mögulega hafa haft fleiri hólf. Tóftin er að hluta 
til niðurgrafin og er innrabyrði hennar um 120cm á hæð en ytrabyrði um 60cm. Upphleðsla er undir 
tóftinni og gæti hún verið um 150cm á hæð. Vegghleðslur eru úr torfi og grjóti en eru mikið sandorpnar 
og á kafi í grófu grasi. Hleðslugrjót úr suðurhlið er á víð og dreif. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 1-2; Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2 
 
 
SN-167:041     heimild um bústað 
 
"Þurrbúð önnur. Skiftir nöfnum eftir ábúanda. Búðarmaður Þorleifur Arason," segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar frá 1711. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var 
ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 248 
 
 
 

    

Litla Bakkabúð SN-167:040, horft til norðurs 
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SN-167:042     Lúsarbrekka     álagablettur                    A: 282437     N: 497699 

 
"Upp af henni [Lúsarkrókur] er Lúsarbrekka - 
hana má ekki slá," segir í örnefnaskrá. 
Lúsarbrekka er 1,4 km vest-suðvestur af 
bæjarhól 001, 640-650m suð-suðvestur af 
Stekkhól 068 og 970-980m vest-suðvestur af 
Kvíholti 076. 
Minjastaðurinn er fremst á sjávarhamri. 
Á minjastaðnum er mikið kargaþýfi sem hallar 
að þverhníptu bjargi suðvestan við brekkuna. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2 
 
 
 

SN-167:043     Siggasig     álagablettur                        A: 232398     N: 497988 
 
"Norðaustan í honum [Skarfasnoppa] heitir 
Siggasig eða öðru nafni Heiðnabjarg. Í það var 
ekki sigið," segir í örnefnaskrá ÞJ; "Skarfasnagi; 
austan í honum er mýrarrauð lækjarsytra, og frá 
henni að Stórasteini er Heiðnabjarg (Siggasig); 
álagablettur, sem ekki mátti síga í," segir í 
örnefnaskrá SÓ. Heiðnaberg er um 1,4 km vestan 
við bæ 001 og 300 m norðan við álagablett 042 í 
Lúsarbrekku. Lækjarsitran sést og Stóristeinn 
einnig. Á milli þeirra eru um 50 m. Rituvarp er í 
berginu. 
Siggasig eða Heiðnaberg er snarbratt bjarg úr 
stuðlabergi. Uppi á bakkanum er þýft graslendi. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2; Ö-Brimilsvellir SÓ, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Álagablettur SN-167:042 í Lúsarbrekku, horft til vesturs 
 

 

Álagablettur SN-167:043 í Siggasigi, horft til vesturs 
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SN-167:044     Réttarhóll     þúst     óþekkt                  A: 283021     N: 498385 
 

"Austarlega í hinum hömróttu sjávarbökkum er Innstaskarð, þá Réttarhóll og Pollalækur," segir í 
örnefnaskrá SÓ. Grjótrúst er efst á lágum hól um 1 km norðvestan við bæ 001 og um 270 m norðaustan 
við stekk 068. Rústin minnir lítið á rétt og er ekki útilokað að Réttarhóll sé á öðrum stað eða að 
mannvirkinu hafi verið breytt á síðari tímum. 
Hóllinn er gróinn en gras er snöggt og mjög grunnt er niður á klöpp og sand. 
Grjótrústin er krosslaga, um 7x8 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er víðast 4 m á breidd 
en suðaustan við miðja rúst ganga hleðslur út frá báðum langhliðum hennar. Þær eru 2 m á breidd og 
lengd. Á milli þeirra, í miðri rústinni er gróinn blettur þar sem ekki er jafnmikið grjót og annarsstaðar. 
Þar má ætla að sé innanmál samansigins hólfs. Allar hleðslur hrundar en hæstar eru þær 0,3 m á hæð og 
má greina 2 umför þar. Sem fyrr segir minnir þetta mannvirki ekki á rétt en ekki er augljóst hvaða 
hlutverki það hefur gegnt. Mögulega hefur verið fiskhjallur á þessum stað. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 3 
 
 
SN-167:045     Vör     renna     lending                      A: 283737     N: 498247 
 
"Vör, bátslending sunnan klappanna," segir í 
örnefnaskrá SÓ. "Á bakkanum hjá lendingunni 
stendur Bakkabær [SN-176] og nokkru sunnar á 
bakkanum Bakkabúð [SN-177]," segir í 
örnefnaskrá ÞJ.  Vör er rúma 370m norðan við 
bæjarhól 001, tæpa 60m norðan við Bakkabúð SN-
177 og um rúma 50m suðaustan við Bakkabæ SN-
176. 
Minjastaðurinn er neðst í fjöruborði sem er nokkuð 
klettótt. 
Vörin er um 4m að breidd og um 5m á lengd 
(minjastaðurinn ver ekki skoðaður á háfjöru). 
Náttúrulegur klettur afmarkar vörina að norðan en 
möguleg hleðsla að sunnanverðu sem er þó bara 
eitt umfar. Ef þetta er hleðslugrjót er það mjög 
stórt. 
 
Hættumat: hætta, vegna landbrots 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 4; Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2 

    

Þúst SN-167:044, horft til suðausturs. 
 

 

Vör SN-167:045, horft til austurs. 
 



138 
 

 
SN-167:046     Naust     hleðsla     uppsátur                 A: 283721     N: 498226 
 

"Upp af vörinni [045] eru Naust," segir í örnefnaskrá. "Naust eru ekki lengur til, en Sigurður man eftir 
þeim. Þetta voru ekki eiginleg naust, heldur aðeins uppsátur fyrir báta," segir í athugasemdum við 
örnefnaskrá. Sé staðsetning naustanna rétt skilin hafa þau verið á svipuðum stað og Litla-Bakkabúð 
[040] stóð áður en mikið landbrot hefur átt sér stað á þessum slóðum. Mögulegar minjar eftir naustin 
eru fast norðan við tóft 040, um 60m suð-suðaustan við Bakkabæ SN-176 og um 360m norð-norðvestan 
við bæjarhól 001. 
Minjastaðurinn er innst í fjöru upp við sjávarbakkann. 
Uppsátrin gætu hafa verið tvö og liggja þau upp að sjávarkambinum en út frá honum má greina þrjár 
óljósar grjóthleðslur sem aðgreint hafa uppsátrin. Svæðið sem uppsátrin eru á er um 12x6m að stærð og 
snýr suðvestur og norðaustur. Það innra og suðvestan megin er 5m að breidd en það ytri um 6m að 
breidd. Hleðslur eru mikið til hrundar og útflattar. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 4; Ö-Brimilsvellir aths. SÓ, 2 
 
 
SN-167:047     Merkjavarða     varða     landamerki           A: 285202     N: 496783 
 

"Rauðilækur er landamerkjapunktur við sjó, milli Brimilsvallalands og Hrísalands. Frá Rauðalæk í 
Merkjavörðu, austast á Múla, er hugsuð landamerkjalínan til fjalls og svo áfram," segir í örnefnaskrá 

    

Hleðsla SN-167:046, horft til suðurs 
 

    

Merkjavarða SN-167:047, horft til norðausturs og norðurs 
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SÓ. Merkjavarðan stendur vel og er um 1,8 km suðaustan við bæ 001 og 930 m suðaustan við 
Lækjarbugsstekk 080. 
Múli er flatur stallur út undan fjallinu Vallnahnúk sem skagar fram, grýttur mjög en mosavaxinn. 
Varðan er 1x1,2 m að grunnfleti, snýr norðvestur-suðaustur. Stórt grjót er í henni, skófum vaxið. Varðan 
er 1,3 m á hæð og sjást 8 umför í henni. Rafmagnsgirðing er strengd í vörðuna á merkjum. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-167:048     Móholt     heimild um mógrafir                  A: 284090     N: 497951 
 
Í örnefnaskrá Brimilsvalla í Sögu Fróðárhrepps I segir: "Suður af réttinni [Vallnarétt 078] er 
Lækjarbugsholt, öðru nafni Kvíholt [085]. Meðan mór var þurrkaður þar var það kallað Móholt. Þarna 
stóð þinghús [049] hreppsins til skamms tíma og nokkru ofar er núverandi lögskilarétt [ekki fornleif]. 
Þarna eru nú fjárhús frá Brimilsvöllum." Allnokkurt rask hefur orðið á Móholti/Kvíholti. Ekki sjást 
ummerki um mótekju í nánd við holtið en líklegt er að mórinn sem þurrkaður var á holtinu hafi verið 
tekinn úr mýrlendi norðvestan við það. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: SF I, 385 
 
 
SN-167:049     tóft     þingstaður                             A: 284111     N: 497940 
 

Í Sýslu- og sóknalýsingum Snæfellsness segir: "Neshreppur innan Ennis eður Brimilsvallaþingsókn. Er 
Þingstaðurinn á Brimilsvöllum, [...]." Í örnefnaskrá SÓ segir: "Suður af réttinni [078] er Lækjarbugsholt 
(Kvíholt [085]). Þar er þinghús og fjárrétt [ekki fornleif], ofar. Holtið endar í klettum niður að Skollá 
þar, sem hún rennur til austurs." Leifar af þinghúsinu eru um 270 m austan við bæ 001 og sunnan við 
fjárhús sem nú (2015) eru notuð sem hesthús. 
Holtið sem þinghúsið er á er allstórt og fremur flatt að ofan. Það virðist ekki vera mikill jarðvegur á því 
og gras er snöggvaxið. Það er innan beitarhólfs fyrir hross. Afgerandi brún er á holtinu suðvestan við 
þinghúsið og grjót er í henni. Hún hefur líklega myndast við jarðrask svo sem sléttun. 
Enn sést móta fyrir tóft eða grunni þinghússins. Það er um 6x6 m að stærð. Veggirnir eru torf- og 
grjóthlaðnir en ekki eru ummerki um vegg á norðurhlið. Veggjahæð er um 0,2 m. Innri brún veggjanna 
er úr steypu. Mikið af möl er í grunninum. Sunnan við hann eru leifar af steyptum skorsteini. Þá er gróin 
grjóthrúga 5 m suðaustan við skorsteininn. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: SSSn, 18; Ö-Brimilsvellir SÓ, 5 

    

Þinghústóft SN-167:049, horft til suðausturs 
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SN-167:050     Réttarhamar     örnefni     rétt 
 
"Ofan holtsins [Skarðaholts] eru Pollar og Pollasíki vestur undir Réttarhamri, stuðlabergshamri sem snýr 
móti suðaustri," segir í örnefnalýsingu SÓ. Einu stuðlabergshamrarnir sem skrásetjarar fundu í landi 
Brimilsvalla eru þar sem stekkur 068 var skráður og litlu sunnan við hann, um 1 km VNV við bæ 001. 
Á því svæði eru einnig örnefnin Stekkhóll og Ytri-Stekkhóll. Engar aðrar minjar en stekkurinn fundust 
þarna. Mögulega dregur Réttarhamar nafn sitt af stekknum en stekkir eru litlar réttir og hafa örugglega 
verið notaðar utan stekkjartíma þegar safna þurfti fénu saman. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 9 
 
 
SN-167:051     Brimilsleiði     álagablettur     legstaður         A: 283748     N: 498039 
 
"2 leidi eru sögd i Tuni a Brimilsvöllum eftir Fornmenn," segir í Frásögnum um Fornaldarleifar. "Vestur 
af Undirtúni er Fótborð. Mávsleiði [052] er á austurenda þess og Brimilsleiði á vesturenda, þar sem 
Stokkalækur byrjar. Þetta eru álagablettir, sem ekki má heyja," segir í örnefnaskrá SÓ; "Á Fótbarðinu í 
Vallnatúni eru tvær stórar þúfur, sem heita Brimilsleiði, sem er vestar og Máfsleiði [052], sem er austar. 
Er sagt að þar liggi bændur þeir, er fyrst hafi byggt Máfahlíð og Brimilsvelli. Hafi þeir orðið ásáttir [svo] 
út af landamerkjum og vegið hver annar og verið heygðir á Fótbarðinu," segir í örnefnaskrá ÞJ. Fótborð 
er aflangur bali umkringdur lækjum og mýrardragi. Staðsetning er óljós en þó kemur fátt annað til greina 
en stór þúfa sem er um 180m norðvestan við bæjarhól 001, tæpa 70m vestan við leiði 052 og um 80m 
suðaustan við býlið Dall SN-173 sem meint leiði Brimils. 
Minjastaðurinn er á kafi í grasi vestast á aflöngum, grösugum bala sem er umkringdur lækjum og blautri 
mýri. 
Þúfan er 3,5x1,5m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Sökum þess hvað minjastaðurinn er á 
blautu svæði verður það að teljast frekar ólíklegt grafarstæði. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: FF, 332; Ö-Brimilsvellir SÓ, 6; Ö-Brimilsvellir ÞJ, 3 
 
 
SN-167:052     Máfsleiði     heimild um legstað                 A: 283812     N: 498045 
 
"Vestur af Undirtúni er Fótborð. Mávsleiði er á austurenda þess og Brimilsleiði [051] á vesturenda, þar 
sem Stokkalækur byrjar. Þetta eru álagablettir, sem ekki má heyja," segir í örnefnaskrá SÓ. "Á 
Fótbarðinu í Vallnatúni eru tvær stórar þúfur, sem heita Brimilsleiði [051], sem er vestar og Máfsleiði, 
sem er austar. Er sagt að þar liggi bændur þeir, er fyrst hafi byggt Máfahlíð og Brimilsvelli. Hafi þeir 
orðið ásáttir [svo] út af landamerkjum og vegið hver annar og verið heygðir á Fótbarðinu," segir í 
örnefnaskrá ÞJ. Fótborð er aflangur bali umkringdur lækjum og mýrardragi. Staðsetning er óljós en þó 
kemur fátt annað til greina en stór þúfa sem er um 100m norður af bæjarhól 001, tæpa 70m austan við 
leiði 051 og um 60m norðan við kirkju 003 byggða um 1915 sem meint leiði Máfs. 
Þúfan er á lágum hól sem er umkringdur blautri mýri að sunnanverðu en læk austanverðu. 
Þúfan er um 4m á lengd, um 1,5m á breidd og snýr norðu suður. Minjastaðurinn verður að teljast frekar 
ólíklegt grafarstæði sökum þess hve blautt svæðið er. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: FF, 332; Ö-Brimilsvellir SÓ, 6; Ö-Brimilsvellir ÞJ, 3 
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SN-167:053     hleðsla     óþekkt                             A: 283319     N: 498025 
 

Grjóthleðsla er vestast á Kví(g)holti 076, 30 m vestan við tóft 076 og 550 m VNV við bæ 001. 
Holtið er gróið en grýtt. Mýratún er til suðurs og framræst mýri til vesturs. 
Hleðslan myndar skeifu og er um 2,5x3 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur. Ekki virðist vera hleðsla 
á suðvesturhlið og er þar op inn í skeifuna. Í hleðslunni sést aðeins eitt jarðlægt umfar grjóts. Stórir 
jarðfastir steinar er í suðausturhlið en minna grjót og lítilsháttar hrun á norðvesturhlið. Ekki er ljóst hvers 
konar mannvirki þetta er en mögulega eru þetta undirstöður þurrkhjalls. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-167:054     þúst     óþekkt                                A: 282886     N: 497309 
 

Grjótþúst er á Stekkjarhóli, sjá 073, um 15 m suðaustan við fjárskýli 057 og 1,1 km suðvestan við bæ 
001. 
Þústin er á þýfðu og grasgefnum hóli sem gengur til vesturs frá Vallaholti. Grýtt og ógróið er hins vegar 
í kringum þústina. Mýrar eru allt í kring nema til austurs. 
Þústin er um 2x1,5 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Suðausturhlið er 0,5 m á hæð, þar eru 2 
umför stórra steina sem enn standa. Aðrar hleðslur eru hrundar. Ekki er ljóst hvaða mannvirki var hér 

    

Hleðsla SN-167:053, horft til norðvesturs 

    

Þúst SN-167:054, horft til suðvesturs 
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en líklegt er að það hafi verið smalakofi. Nokkuð víðsýnt er af hólnum til allra átta nema til austurs. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-167:055     Stóravarða     heimild um samgöngubót           A: 283102     N: 497400 
 
"Á efra holtinu er Stóravarða hæst kennileiti en 
neðan hennar, norðaustan í holtinu, eru börð, 
nefnd Dílar og voru þau mið af sjó," segir í 
örnefnaskrá Brimilsvalla í Sögu Fróðárhrepps I. 
Varðan var líklega á klöpp uppi á efra holtinu, 
um 890 m suðvestan við bæ 001 og 180 m 
suðaustan við vörðu 083. 
Efra holt Vallaholts er gróðurlítið og grýtt. 
Útvarpsmastur og lítið hús eru um 10 m sunnan 
við þar sem varðan var. 
Varðan sést ekki en laust grjót er á klöpp sem 
sem er að öllum líkindum leifar af Stóruvörðu. 
Mælingapunktur er á klöppinni (bronsbóla). 
Lausa grjótið er dreift um svæði sem er 3 m í 
þvermál. Mögulega var varðan rifin þegar 
útvarpsmastrið var reist. Gul málning er á 
sumum steinunum en vörður sem voru 
innsiglingamerki voru oft gulmálaðar í seinni tíð. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: SF I, 389 
 
 
SN-167:056     heimild um býli                                 A: 283823     N: 497868 
 
"Grasnytjarhjáleiga stendur á hlaðinu við heimabæinn, bygð fyrir 10 eður 12 árum," segir í Jarðabók 
Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. Allt bendir til þess að hlaðið við Brimilsvallabæinn hafi lengst af 
verið vestan til við bæinn og því má ætla að umrætt býli hafi staðið einhvers staðar á því svæði en 
kannski fast utan við túnmörkin. Staðsetning er að öðru leyti óljós. 
Malarplan fyrir bíla. 
Ekkert sér til minja vegna rasks og sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: JÁM V, 247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leifar af Stórvörðu SN-167:055, horft til ANA 
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SN-167:057     tóft     fjárskýli                                A: 282864     N: 49731 
 

Tóft af fjárborg er uppi á Stekkjarhóli um 130 m sunnan við stekk 073 og 1,1 km suðvestan við bæ 001. 
Tóftin er á þýfðu og grasgefnum hóli sem gengur til vesturs frá Vallaholti. Mýrar eru allt í kring nema 
til austurs. 
Tóftin er um 9 m í þvermál og 5 m í þvermál að innanmáli. Hún er torf- og grjóthlaðin og er gengin í 
þúfur. Ekki er skýrt op á henni en líklegt er að það hafi verið á vesturhlið. Mesta hæð veggja er 0,3 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-167:058     þúst     óþekkt                               A: 284096     N: 497599 

 
Ofarlega í túni á hæð norðan þjóðvegar er 
stór óræktaður blettur í annars sléttu túni. 
Líklegt er að einhvers konar mannvirki 
hafi verið á þeim stað, um 380 m suðaustan 
við bæ 001. 
Ummerkin um mannvirki eru í sléttuðu 
túni. 
Óræktarbletturinn í túninu er um 25x25 m 
að stærð. 
 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

Tóft fjárskýlis SN-167:057, horft til norðvesturs 
 

 

Þúst SN-167:058, horft til norðurs 
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SN-167:059     Vallnarétt     tóft     rétt                    A: 284476     N: 496870 
 

"Suður og upp undir hnúknum eru rústir af gamalli fjárrétt (lögrétt) sem hét Vallnarétt," segir í 
örnefnaskrá ÞJ. Í örnefnaskrá Brimilsvalla í Sögu Fróðárhrepps I segir: "Í kvosinni vestan klettanna, 
neðan Dalbarms, er Gamlarétt, rústirnar af lögskilaréttinni sem tók við af réttinni [SN-187:020] undir 
Svartbakafelli á fyrri hluta síðustu aldar. [...] Þjónaði þessi rétt þar til Haukabrekkurétt [SN-165:011] 
kom til sögunnar." Réttin er um 1,2 km suðaustan við bæ 001, fast austan við læk sem rennur í Skollá, 
vestan undir lágum klettahamri. 
Réttin er í mólendi við rætur Vallnahnjúks. Lækurinn sem rennur vestan við réttartóftina brýtur af 
bökkum sínum og réttinni. Víða á þessu svæði er stutt niður á möl og sést víða í malarflekki í móanum 
sem gætu verið framburður úr ánni. 
Réttartóftin er byggð vestan undir klettahamrinum og myndar hann austurvegg í réttinni. Mannvirkið í 
heild er um 36x18 m að stærð og snýr NNV-SSA. Greinanleg eru 10 hólf, 9 dilkar og almenningur. 
Syðstu hólfin eða dilkarnir eru mjög ógreinileg. Almenningurinn er upp við klettahamarinn, langur og 
mjór, um 30 m á lengd en breiðastur 5-6 m. Grjót er í hleðslum og réttin virðist torf- og grjóthlaðin. Ekki 
sést fjöldi umfara. Mesta hleðsluhæð er um 0,7 m en á vesturhlið og í suðurenda eru hleðslur útflattar 
og ógreinilegar. 
 
Hættumat: hætta, vegna landbrots 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2; SF I, 390 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Vallnarétt SN-167:059, horft til VSV 
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SN-167:060     tóft     stekkur                                A: 284329     N: 497460 
 

Sigin tóft, líklega stekkjartóft, er sunnan við þjóðveg, um 650 m suðaustan við bæ 001 og 30 m 
norðvestan við stekk 074. Ekki er ljóst frá hvaða býli stekkurinn var. 
Stekkurinn er í þýfðum móa með stöku rofabarði. 
Tóftin er sigin og gengin í þúfur. Hún virðist að mestu torfhlaðin. Tóftin virðist vera tvískipt, er um 9x8 
m að stærð og snýr norður-suður. Hólf I er í suðvesturhorni. Það er um 2x2 m að innanmáli. Op er úr 
því til austurs, inn í hólf II sem er 1x0,5 m að innanmáli og snýr norður-suður. Einnig er óljóst op á hólfi 
I til NNV út úr tóftinni. Í norðausturhorni tóftarinnar er grunn lægð sem er um 1x0,5 m að innanmáli og 
snýr norður-suður. Gæti þar verið þriðja hólfið. Mesta hæð veggja í tóftinni er 0,5 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-167:061     Stekkjarbrekkur     tóft     stekkur              A: 282820     N: 497511 
 

    

Tóft SN-167:060, horft til norðurs. 

    

Tóft SN-167:061, horft til suðurs. 
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"Vestan í Vallaholti neðanverðu eru valllendisbrekkur, Stekkjabrekkur, sem ná upp í krikann hjá 
Stekkjarhóli, sem skagar vestur úr Vallaholti ofan Stekkjarskarðs. Sunnan hólsins eru Efri-
Stekkjarbrekkur í átt að þjóðvegi," segir í örnefnaskrá SÓ. Stekkjartóft er í Stekkjarbrekkum norðan við 
Stekkjarhól um 1,1 km suðvestan við bæ 001 og 80 m norðvestan við stekk 073. Ekki er vitað frá hvaða 
býli stekkurinn var. 
Tóftin er grafin að hluta inn í grasi gróna brekku í vestanverðu Vallnaholti. Mýrlendi er til vesturs og 
skurður fast vestan undir Stekkjarbrekkum sem hefur þurrkað mýrina. Hrossabeit er á svæðinu vestan 
við holtið. 
Tóftin er tvískipt og er um 11x7 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur. Hólf I er í suðausturhluta 
tóftarinnar. Það er 5x2 m að innanmáli og snýr eins og tóftin. Dyraop er á því í suðvesturenda. Veggur 
liggur í mjúkum sveig til vesturs frá suðurhorni tóftarinnar við opið inn í hólfi I. Hólf II er norðvestan 
við hólf I og stendur hærra en það. Hólfið er 2,5x1,5 m að innanmáli og snýr líka norðaustur-suðvestur. 
Ekki er skýrt op á því. Norðausturhluti tóftarinnar er grafinn inn í aflíðandi brekku. Tóftin virðist 
torfhlaðin að mestu en einnig er grjót í hleðslum. Mesta hæð veggja er 0,6 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 10 
 
 
SN-167:062     Snússa     tóft     bústaður                   A: 283465     N: 498168 
 

"Fyrir vestan túnið í Holti [SN-174] er rúst, sem Snússa heitir, mun þar hafa verið býli með því nafni, 
líklega þurrabúð [...]," segir í örnefnaskrá ÞJ. Tóft sem er 460m norðvestan við bæjarhól 001, 65m vestan 
við Holt SN-174 og um 14m suðvestan við tóft 063 gæti verið umrædd tóft. Út frá staðhátta lýsingu 
kemur einnig tóft 063 til greina sem Snússa en hún gæti líka hafa verið útihús frá Snússu frekar en 
íverutóft. 
Tóftin er í grösugum móa. 
Tóftin er í tveimur hlutum, 12x8m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Annars vegar er það skýr 
tóft sem er 7x6m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur en hins vegar mögulega lítið aðhald. Tóftin 
er tvískipt og eru hólfin samsíða og hafa þau bæði op til norðvesturs. Vegghleðslur sem eru úr torfi og 
grjóti eru 1-2m á breidd og um 1m á hæð. Telja má 4-5 umför af hleðslugrjóti í þeim en annars eru þær 
grónar mosa og skófum. Mögulegt aðhald er svo suðaustan við tóftina. Vegghleðslur þess eru mun 
veigaminni, mesta lagi 30cm á hæð og 50-100cm á breidd. Þetta hólf er um 5x5m að innanmáli. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2 
 
 
 

    

Snússa SN-167:062, horft til suðausturs. 
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SN-167:063     tóft     óþekkt                                A: 283450     N: 498184 
 

Tóft er 490m norðvestan við bæjarhól 001, 90m vestan við Holt SN-174 og 100m norðaustan við tóft 
095. Hún er einnig um 14m norð-norð vestan við tóft 062. Út frá staðhátta lýsingu kemur einnig til 
greina að þessi tóft sé Snússa (sjá umfjöllun við fornleif 062) en hún gæti líka hafa verið útihús frá 
Snússu frekar en íverutóft. 
Tóftin er í grösugum móa. 
Tóftin er 6x6m að stærð, einföld og hefur op til vesturs. Vegghleðslur eru grónar og rúnaðar og ekki 
sjást neinar grjóthleðslur í þeim. Þær eru um 2m á breidd og um 1m á hæð og er austurgaflinn hæstur. 
Ytra byrði er mun skýrara en innra byrði sem er ekki mikið meira en 30cm á hæð. Svo virðist sem 
einhver konar garðlög liggi út frá báður hliðum tóftarinnar. Liggur annað út frá suðausturhorninu til suð-
suðvesturs en hitt út frá norðvesturhorninu til norð-norðausturs. Það syðra er um 10m langt og endar 
það í þúst sem er 2x4m að stærð og snýr svo til í austur og vestur. Nyrðra garðlagið er um 60m langt og 
liggur í hlykkjum til norðurs. Hugsanlega hefur tóftin verið úthús frá Snússu. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-167:064     Brimnes     heimild um bústað 
 
"Á Brimnesi stóð lengi þurrabúð sem dró nafn af nesinu," segir í Sögu Fróðárhrepps I. Staðsetning 
óþekkt. Engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að 
staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: SF I, 384 
 
 
 
 
 
 
 

    

Tóft SN-167:063, horft til suðausturs 
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SN-167:065     Lendingarsker     örnefni     samgöngubót       A: 283690     N: 498371 

 
"Strákasund og austur af því allstórt sker, 
Lendingarsker," segir í örnefnaskrá. 
Lendingarsker er um 500m norður af bæjarhól og 
130 - 140m austan við Hjallabúð SN-175. 
Sker sem flæðir yfir á flóði. 
Lendingarsker er stór ógróinn klettur sem hefur 
að öllum líkindum verið notaður sem mið við 
lendingu í Nýju vör 089. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 3 
 
 
 
 

 
SN-167:066     þúst     fjárhús                               A: 283958     N: 497556 
 
Í örnefnaskrá Brimilsvalla í Sögu 
Fróðarhrepps I segir: "Ofan Svíra er gamall 
framræsluskurður [líklega sama og 105] og 
þar fyrir handan Hvarf, - fjárhústúnin frá 
Brimilsvöllum, og samnefnd hæð vestan 
Skollár þar sem þjóðvegurinn liggur. Þegar 
Ólafur Bjarnason, bóndi á Völlum 1922-
1962, sléttaði Hvarf mun hann hafa notað 
þara til áburðar. Var hann látinn rotna til 
slíkra nota í gömlum fjárhúsatóftum." Í 
örnefnaskrá ÞJ segir: "Suður frá húsinu er 
fjárhúsa túnið - er það á hæð, sem heitir 
Hvarf." Fjárhúsatúnið sem hér er nefnt er 
líklega fast norðan við þjóðveg og austan við 
heimreið að Brimilsvöllum. Þar er ógreinileg 
lág þúst þar sem líklegt er að fjárhúsin hafi 
verið. Þústin er 20 m suðvestan við garðlag 105 og 350 m SSA við bæ 001. 
Þústin er í gömlu sléttuðu túni sem komið er í órækt. Skurður sem liggur í L er fast austan við þústina. 
Þústin er 23x15 m að stærð og snýr norður-suður. Í henni er lítilsháttar grjót sem sést í sverði en þústin 
er grasi gróin. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: SF I, 385-386; Ö-Brimilsvellir ÞJ, 1 
 
 
SN-167:067     Miðgrafir/Efstugrafir     náma     mógrafir      A: 283768     N: 496966 
 
"Grafarholt. Upp með eru Miðgrafir og Efstugrafir," segir í örnefnaskrá SÓ. Mjög greinilegar mógrafir 
eru sunnan við þjóðveg og 900 m sunnan við bæ 001. 
Mógrafirnar eru smáþýfðu og fremur flatlendu mýrlendi. 

 

Lendingasker SN-167:065, horft til austurs. 
 

 

Þúst SN-167:066, horft til NNA 
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Mógrafarsvæðið er annarsvegar svæði norðan við Grafarholt sem er 220x100 m að stærð og snýr ANA-
VSV. Hins vegar eru mógrafir meðfram læk sem rennur vestan við Grafarholt. Þær eru á svæði sem er 
220x30 m að stærð og snýr NNV-SSA. Svæðin ná næstum því saman norðvestan við holtið og eru 
samanlagt um 320x280 m að stærð. Stokkagrafir eru áberandi á mógrafasvæðinu og eru þær allt að 2 m 
á dýpt. Vatn stendur í mörgum þeirra. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 9 
 
 
SN-167:068     Stekkhóll     tóft     stekkur                   A: 282806     N: 498217 
 

"Holtið ofan Skarða, til vesturs frá Pollalæk, er Skarðaholt. Ofarlega á því er Stekkhóll og vestar, upp 
af Yztaskarði, er Ytri- Stekkhóll," segir í örnefnaskrá. Stekkurinn er rúman 1 km vest-norðvestan við 
bæjarhól 001 og um 750m vestan við Hjallabúð SN-175. 
Stekkurinn er byggður á þröngum bakka upp undir klettarana sem hefur stefnuna norður suður. Landið 
vestan stekksins hallar nokkuð bratt til vesturs niður að sjó. 
Stekkurinn er 13x3m að stærð og snýr norður og suður. Hann er byggður austanundir klettarana sem 
myndar jafnframt austurhlið hans. Stekkurinn skiptist í þrjú hólf sem raðast hvert upp af öðru en ekkert 
greinilegt op er á milli þeirra. Vegghleðslur eru um 70cm á hæð og um 1m á breidd. Hleðslur eru mjög 
signar og víða alveg hrundar en þar sem þær standa má telja í þeim um 3 - 4 umför. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Stekkur SN-167:068, horft til norðurs 
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SN-167:069     Fornistekkur     heimild um stekk                A: 283135     N: 497887 
 
"Rimabörð eru suður af Lágaflóa, út við holtið. Beint til suðurs er þurrlendara, Rimi. Þar er Rimalækur, 
sem rennur austur í Bæjarmýri. Sunnarlega í Rima eru stórir steinar; þar er Fornistekkur," segir í 
örnefnaskrá. Ekki fannst Fornistekkur á vettvangi en af lýsingunni að dæma var hann vestan við mógrafir 
097 og 680 m vestan við bæ 001. Þar er þurrlendisrimi sem gengur til suðurs en búið er að grafa skurði 
þvers og kruss í gegnum hann. Ekki sáust ummerki um stekkinn á vettvangi og kann hann að hafa horfið 
þegar skurðirnir voru grafnir. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 10 
 
 
SN-167:070     heimild um samgöngubót                        A: 282753     N: 497883 
 
"Suður af Bjargholti er Bjargholtsmýri og þar vestast, neðan Neðri-Holtsenda, er Illakelda. Þar sér þess 
merki, að reynt var að brúa með grjóti," segir í örnefnaskrá SÓ. Svæði norðan við Neðri-Holtsenda var 
gengið í leit að ummerkjum um brúarhleðslu, 1,1 km vestan við bæ 001. 
Illakelda er þýfð, grösug og nokkuð blaut mýri en skurðgröftur hefur þurrkað hana að einhverju leyti. 
Engin ummerki um brúarhleðslu sáust í Illukeldu. Hins vegar er búið að grafa mikla skurði í sveig yfir 
kelduna og sunnan við Réttarhamar og byggja upp ökufæran veg úr uppmokstrinum. Þessi framkvæmd 
kann að hafa raskað minjunum en einnig er líklegt að þær hafi horfið í mýrina. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 10 
 
 
SN-167:071     tóft     óþekkt                                A: 283457     N: 497415 
 
Á úrvinnslustigi fannst tóft á loftmynd fast norðvestan við leið 641:001, 320 m suðvestan við Krók SN-
172:001 og 610 m suðvestan við bæ 001. 
Tóftin er á grónu en fremur deiglendu svæði. 
Þar sem tóftin var ekki skoðuð á vettvangi verður aðeins hægt að gefa grófa lýsingu á henni af loftmynd. 
Tóftin virðist vera einföld og gróin. Hún er um 6x6 m að stærð. Ekki virðist vera hlaðinn veggur á 
norðvesturhlið þar sem ætla má að hafi verið timbur- eða bárujárnsþil. Hlutverk tóftarinnar er ekki þekkt. 
 
Hættumat: engin hætta 
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SN-167:072     Gaddvör     örnefni     lending                A: 282702     N: 498427 
 
"Gaddvararsnagi: þar innan við Gaddvör," 
segir í örnefnaskrá SÓ. Gaddvör er 
náttúruleg renna austan við 
Gaddvararsnaga um 530 m norðaustan við 
Siggasig/Heiðnabjarg 043 og 1,2 km 
norðvestan við bæ 001. 
Af sjávarbakkanum er snarbrattur 
sjávarhamar niður í Gaddvör, líklega 15-20 
m hár. 
Útilokað virðist að hægt sé að lenda bát í 
Gaddvör og dregur hún væntanlega nafn 
sitt af lögun sinni sem líkist ruddri vör. 
Gaddvör er á að giska 30 m á lengd og 5 m 
á breidd. Í henni er mjög djúpt og nokkurt 
brimrót innst í henni. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 3 

 
 
SN-167:073     Stekkjarhóll     tóft     stekkur                 A: 282860     N: 497443 
 

Lítil stekkjartóft er í krikanum þar sem Stekkjarhóll gengur úr til vesturs frá Vallaholti í norðanverðum 
hólnum. Hún er 1,1 m suðvestan við bæ 001 og 80 m suðaustan við stekk 061. Ekki er ljóst frá hvaða 
býli þessi stekkur var. 
Hóllinn er gróinn og þýfður. Framræstar mýrar eru norðan við hann. Rof er hér og hvar á hólnum og er 
hann nauðbeittur af hrossum. 
Tóftin er á litlum hól. Hún er um 9x4,5 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Tóftin er tvískipt og 
með leiðigarð. Hólf I er í suðvesturenda. Það er 3x1 m að innanmáli og snýr eins og tóft. Op er á því í 
suðvesturenda og liggur 3 m langur leiðigarður frá opinu til suðurs. Op er einnig úr hólfi I í 
norðausturenda inn í hólf II. Það er 1,2x1 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Tóftin er úr 
torfi og grjóti og er mesta hæð utanmáls 0,5 m. 
 
Hættumat: hætta, vegna rofs 
 

 

Gaddvör SN-167:072, horft í norðvestur 
 

    

Stekkjartóft SN-167:073, horft til VSV 
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SN-167:074     tóft     stekkur                                A: 284354     N: 497432 
 

Greinileg tóft sem líklega er af stekk er sunnan við þjóðveg, um 30 m suðaustan við stekk 060 og 700 
m suðaustan við bæ 001. Ekki er ljóst frá hvað býli þessi stekkur var. 
Tóftin er í þýfðum, grónum móa með stöku rofabarði. Lækur rennur fast sunnan við tóftina. 
Tóftin er 11x7 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er tvískipt. Hólf I er syðst í tóftinni og er það 4x1,5 
m að innanmáli, snýr ANA-VSV. Op er á því í VSV-enda. Leiðigarður liggur frá opinu til norðvesturs 
á 6 m löngum kafla. Hólf II er í norðausturhorni tóftarinnar. Það er um 1,5 m í þvermál. Tvö óljós op 
eru á hólfi II, annars vegar til vesturs, út úr tóftinni, og hins vegar til suðurs, inn í hólf I. Tóftin virðist 
að mestu leyti torfhlaðin og er mesta hæð veggja 0,6 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-167:075     tóft     óþekkt                                A: 283401     N: 498093 
 

Tóft er í jaðri Kvíholts [076] og er hún tæpa 500m vest-norðvestan við bæjarhól 001, um 80m norðaustan 
við tóft 076 og tæpa 160m suðvestan við Holt SN-174. 
Tóftin er í grösugu landi sem er nokkuð hæðótt. 
Tóftin er 5x5m að stærð, einföld og snýr svo til í suðvestur og norðaustur. Vegghleðslur sem eru úr torfi 
og grjóti eru frá 30 - 100 cm á hæð þar sem þær eru hæstar og um 2m á breidd. Hleðslugrjót virðist 
sumstaðar vera það stórt að það verður að teljast líklegt að tóftinni hafi verið valiin staður út frá 
náttúrulegum aðstæðum. Óljós þúst norðan við tóftina gæti borið vott um eldra byggingarstig sem gæti 

    

Stekkjartóft SN-167:074, horft til vesturs 

    

Tóft SN-167:075, horft til VNV 
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bent til þess tóftin hafi áður verið jafn breið en lengri. Tóftin hefur sennilega verði einhvers konar útihús 
og þá jafnvel frá einhverjum bænum sem standa næst sem eru Snússa 062, Holt SN-174 og Dallur 050 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-167:076     Kvígholt     tóft     kvíar                      A: 283351     N: 283351 
 

"Frá Reitum og Pollalæk, vestan túna, er langt holt til suðurs, Kvíholt," segir í örnefnaskrá SÓ. "[...] 
rústir eru á Holti sem Kvígholt heitir," segir í örnefnaskrá ÞJ. Á kvíholti er hálfgerð tóftaþyrping sem er 
um 500m norðvestan við bæjarhól 001, 580m suðaustan við stekk 068 og 80m suðvestan við tóft 095. 
Út frá örnefninu má draga þá ályktun að þær hafi verið nýttar sem kvíar. 
Minjastaðurinn er á grösugu holti. 
Minjastaðurinn ber þess nokkur merki að hafa verið í notkun um langa hríð og eru ágætis líkur á því að 
um fleiri en eitt byggingarstig að ræða. Tóftaþyrpingin er 14x14m að stærð og samanstendur af tveimur 
tóftum sem til auðkenningar verða gefnir bókstafirnir A og B og aðhaldi C sem tengir þær saman. Nyrðri 
tóftin, tóft A, er einföld, 7x5m að stærð og snýr norður suður. Vegghleðslur sem eru hlaðnar úr torfi og 
grjóti eru um 1m á hæð og 2m á breidd, skarpar að innan en ávalari að utan. Hleðslugrjót er frekar stórt, 
gróið mosa og skófum og þá er op á tóftinni til norðurs. Syðri tóftin, tóft B, er 7x3m að stærð, einföld 
og snýr vestur og austur. Vegghleðslur hennar sem eru úr torfi og grjóti eru mun signari en þeirrar sem 
lýst var hér á undan en þær eru 30 - 50cm á hæð og um 1m á breidd. Milli tóftanna eru veggstubbar í 
mjög misjöfnu ástandi sem tengjast tóftunum eða standa stakir en saman mynda þeir ferhyrnt aðhald C 
sem er um 6x6m að innanmáli. Austan við aðhald þetta og upp við norðurhlið tóftar B liggja stórir 
steinar í röð og mynda einskonar hólf sem er 1x3m að innanmáli. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 8; Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Tóft SN-167:076, horft til norðausturs 
 



154 
 

SN-167:077     brunnur     brunnur                            A: 283479     N: 498054 
 
"Í suðausturhorni Kvíholts er brunnur, vatnsból 
Holts," segir í örnefnaskrá. Brunnurinn er um 
400m vest-norðvestan við bæjarhól 001, 150m 
suð-suðvestan við Holt SN-174 og 180 m austan 
við tóftir 076. 
Brunnurinn er fast upp undir klöpp, í grösugum 
móa í jaðri grösugs holts. 
Brunnopið er ferhyrnt, um 150cm á lengd og 50-
60cm á breidd. Brunnurinn hefur verið hlaðinn að 
innan með meðalstóru grjóti, hægt er að telja 3-4 
umför og er hún um 30cm á hæð en alls er 
brunnurinn um 60cm á dýpt. Umhverfis brunninn 
vottar fyrir vegghleðslu. Brunnurinn er þurr og 
hefur safnast fyrir í honum jarðvegur. 
 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2 
 
 
SN-167:078     Vallarétt     tóft     rétt                       A: 284147     N: 498067 
 

Í örnefnaskrá Brimilsvalla í Sögu Fróðárhrepps I segir: "Melar hétu einu nafni sjávarbakkarnir til austurs 
frá læknum og túnin fyrir ofan. Þar var Vallnarétt austast við Skollá en Árvíkurklettar meðfram ánni til 
sjávar. Vallnarétt var hlaðin úr grjóti og var heimarétt fyrir Velli. Eftir 1920 munu allir bændur á Völlum 
hafa notað hana en eins og fyrr sagði höfðu bændurnir á Neðra-plássi aðra rétt [044] fyrrum." Vallarétt 
er á sjávarbakkanum, um 350 m norðaustan við bæ 001 og um 20 m norðaustan við hestaskjól úr timbri 
og bárujárni. 
Sjávarbakkinn er grasi gróinn en sjórinn brýtur af honum og réttinni. 
Réttin er hlaðin úr lábörðu sjávargrjóti að mestu leyti. Hún er um 23x13 m að stærð og snýr austur-
vestur. Ekki er ljóst hversu mikið af henni hefur brotnað í sjóinn en talsvert grjót er í fjörunni neðan við 
bakkann og sýnt að nánast öll norðurhlið réttarinnar er hrunin. Tóftin skiptist í þrjú hólf, tvö þeirra eru 
mjög greinileg en eitt er mjög sigið og ógreinilegt. Hólf I er í austurenda tóftarinnar og er það 12x5,5 að 
innanmáli og snýr austur-vestur. Greinilegt op er á því í norðvesturhorni sem er 2 m breitt. Á miðri 
suðurhlið þess er op þar sem grjót hefur verið rifið úr veggnum og virðist ekki vera upprunalegt. Vestan 
við hólf I er hólf II sem er 8 m á lengd og 5,5 m á breidd í vesturenda. Það gengur lengra til suðurs í 

 

Brunnur SN-167:077, horft til norðurs. 
 

 

Teikning sem sýnir Vallarétt og rústahól SN-167:078 
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vesturhlutanum og hefur líklega verið 
breiðara þar. Hins vegar sést ekki hversu 
breitt það var vegna þess að talsvert hefur 
brotnað af hólfinu í norðvesturhorni. 
Þetta eru skýru hólfin í réttinni. Hólf III 
er ógreinilegt og er sunnan við hólf II, 
austurhluta þess. Það er 4x3 m að 
innanmáli og snýr austur-vestur. Það 
mótar fyrir innri brún veggja en austur- 
og suðurveggir þess eru útflattir. Þar sem 
veggir í réttinni hafa ekki brotnað í sjó 
eru þeir nokkuð stæðilegir og eru 1 m á 
hæð og breidd. Mest sjást 6 umför í 
hleðslum. Fast austan við réttina er mikill 
hólhryggur á sjávarbakkanum. Hann er 
20 m á lengd, 9 m á breidd og 1,5 m á 
hæð. Hóllinn er gróinn og grasi vaxinn. 
Miklar hleðslur sjást í hólnum en ekki er 
ljóst um hvers konar minjar er að ræða. 

Líklegt verður að teljast að í hólnum séu minjar sem tengjast sjósókn, jafnvel þurrabúðir. Saman ná 
réttin og hólhryggurinn yfir svæði sem er 45x13 m að stærð og snýr austur-vestur. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: SF I, 384-385 
 
 
SN-167:079     Reitir     örnefni     fiskreitur                  A: 283436     N: 498344 
 

"Ofan Snoppuhöfða og vestur að Pollalæk eru Reitir, gamlir fiskreitir," segir í örnefnaskrá. Reitir eru 
rúma 600m norðvestan við bæjarhól 001, 120m vestan við Hjallabúð SN-175 og 160m norðan við tóft 
063. 
Minjastaðurinn er fremst á sjávarbakka í snögggrónu landi. 
Reitir er grjóthlaðinn hleðsla, ferhyrnd og er 20x10m að stærð og snýr svo til í austur og vestur. Hún 
skiptist í fjögur hólf eða reiti. Ekki er um vegghleðslur að ræða heldur hefur grjóti verið safnað saman 
og hrúgað upp óreglulega í 1-2 umför og eru hleðslurnar um 30cm á hæð og um 1m á breidd. Hleðslan 
afmarkast af sjávarbakkanum til norðurs. Frá þessari hleðslu liggur garðlag til suðvesturs sem er 45m 
að lengd og er það mjög svipað að gerð og aðrar hleðslur á svæðinu. 
 
Hættumat: hætta, vegna landbrots 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 7 

 

Vallarétt SN-167:078, horft til austurs 
 

    

Reitir SN-167:079, horft til norðvesturs og suðurs 
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SN-167:080     Lækjarbugsstekkur     tóft     stekkur           A: 284598     N: 497497 
 

"Þar sem Vallahnúkur gengur lengst til norðurs heitir Múli, en þar niður af heita Stekkir, þar eru merkin 
milli Vallna og Hrísa," segir í örnefnaskrá ÞJ. "Lækurinn [Rauðilækur] kemur úr Svepphólsmýri neðri. 
Þar er Svepphólstjörn. Svepphóll, suður af þar, sem þjóðvegurinn liggur þvert yfir. Austan hólsins eru 
Hálstögl, en ofan hans Svepphólsmýri efri og suðaustan hennar rúst, Lækjarbugsstekkur," segir í 
örnefnaskrá SÓ. Allstór stekkjartóft er sunnan þjóðvegar, vestan undir hæð eða lágu holti og austan við 
lækjardrög. Tóftin er um 250 m austan við tóft 074 og 850 m suðaustan við bæ 001. Ætla má að 
stekkurinn hafi verið frá býlinu Lækjarbug SN-168 og er hann 750 m suðaustan við bæjarstæði þess 
168:001. 
Stekkurinn er í þýfðum móa með mýrardrögum og rofsvæðum inn á milli. 
Tóftin er um 14x7 m að stærð og snýr nálega norður-suður. Hún virðist að mestu torfhlaðin en það sést 
í grjót í veggjum á stöku stað. Tóftin skiptist í þrjú hólf. Í suðurenda er hólf I sem er 4x2 m að innanmáli, 
snýr austur-vestur. Ekki sjást veggjahleðslur í vesturenda hólfsins og er það því opið í þá átt. Hólf II er 
í miðri tóft og er greinilegasta hólfið. Það er samansigið en er um 2x3 m að innanmáli og snýr austur-
vestur. Op er á því til vesturs. Óljóst hólf III er í norðurenda tóftarinnar. Það er 2,5x2 m að innanmáli 
og stendur hærra en hin tvö hólfin, snýr norður-suður. Það líkist fremur stalli en hólfi því innanmál þess 
er ógreinilegt. Tóftin er á dálítilli hólbungu. Þúst er framan/vestan við hólf II. Þar kunna að leynast 
veggjaleifar sem tilheyrðu leiðigarði eða fjórða hólfinu. Veggir tóftarinnar eru signir og er mesta 
hleðsluhæð 0,5 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir ÞJ, 3; Ö-Brimilsvellir SÓ, 4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Stekkjartóft SN-167:080, horft til vesturs 
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SN-167:081     Hundavör     renna     lending                 A: 283642     N: 498387 
 

"Brimnes, klappir í sjó fram, og fram undan 
Brimneslón. Litli-hellir, upp í sjávarbakka, og 
Hundavör, þverhnípt," segir í örnefnaskrá SÓ. 
Hundavör er 540m norð-norðvestan við bæjarhól 
001, um 85m norðvestan við Hjallabúð SN-175 og 
100m norðan við bæjarhól Bakkabæjar SN-
176:001. 
Minjastaðurinn er í klettóttri fjöru. 
Hundavörin er rudd renna, köntuð og varin stórum 
þverhníftum klettum. Að innanmáli er hún 6-7m 
löng, um 6m breið næst sjó en 2m breið innst. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 3 
 

 
SN-167:082     Melavað     heimild um vað                     A: 284213     N: 497895 
 
"Neðst og austan Bæjarlækjar, sem hér heitir Stokkalækur, eru Melar [...].  Neðst í honum Bleikjupollur 
og Melavað, þar sem lækurinn rennur í Stokkalæk. Þar lágu reiðgötur [SN-641:001] frá vestri." Melavað 
er 370 m austan við bæ 001. 
Melalækur er tiltölulega vatnslítill og mjór lækur. Farvegur hans er grýttur. Hrossabeit er beggja vegna 
við lækinn hjá vaðinu. 
Þar sem farið var yfir Melalæk á vaði hefur rofnað úr bökkum meira en víðast annarsstaðar og þar eru 
10 m á milli bakka. Lækurinn er grunnur og grýttur. Ekki sjást götur liggja að vaðinu. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-167:083     varða     óþekkt                              A: 282962     N: 497523 
 

Hrunin varða er á Vallaholti um 300 m suðaustan við þúst 090 og 950 m suðvestan við bæ 001. 
Gróðurlítill melur er í kringum vörðuna en næst henni er gróðurkragi þar sem gras og mosi vaxa. 
Varðan er hrunin og grjótið úr henni að mestu orðið jarðlægt. Grjótdreifin er um 2 m í þvermál og 0,2 
m á hæð. Hlutverk vörðunnar er ekki þekkt en líklega er um einhvers konar samgöngubót að ræða, mið, 

 

Hundavör SN-167:081, horft til suðurs 
 

    

Varða SN-167:083, horft til suðausturs og norðausturs 
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innsiglingamerki eða vísir að stekkjum 061 og 073. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
SN-167:084     Hólbúð Innri     heimild um býli                 A: 284046     N: 497807 

 
"Innri-Hólbúð var suðaustur af Lækjarbug 
[SN-168], segir í örnefnaskrá SÓ. Í 
Jarðatali Johnsen er getið um tvær hjáleigur 
frá Brimilsvöllum sem heita Hólbúðir, 
önnur hefur númerið SN-169 en hitt er 
grasbýli og er staðsetning þess óviss. 
Mögulega var það í túni 130 m austan við 
Hólbúð SN-169:001. Þar er lág hólbunga í 
túninu. Verið var að útbúa hestabraut þar 
þegar skráningarmaður var á ferðinni 
(2015). Í flaginu sem þar hafði myndast var 
talsvert af grjóti en ekki sást aska eða bein 
sem staðfestir að þarna hafi verið býli. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna framkvæmda 
 

 
SN-167:085     Kvíholt     örnefni     kvíar                    A: 284079     N: 497941 
 
Í örnefnaskrá SÓ segir: "Suður af réttinni [078] er Lækjarbugsholt (Kvíholt). Þar er þinghús [049] og 
fjárrétt [ekki fornleif], ofar. Holtið endar í klettum niður að Skollá þar, sem hún rennur til austurs." Þetta 
er annað af tveimur Kvíholtum í landi Brimilsvalla, sjá einnig 076. Það Kvíholt sem hér er skráð er 240 
m austan við bæ 001. Á því eru leifar af þinghúsi 049. Nafn holtsins, Kvíholt, bendir til þess að á því 
eða við það hafi verið kvíar. 
Holtið er á er allstórt og fremur flatt að ofan. Það virðist ekki vera mikill jarðvegur á því og gras er 
snöggvaxið. Það er innan beitarhólfs fyrir hross. Afgerandi brún er á holtinu suðvestan við þinghúsið og 
grjót er í henni. Hún hefur líklega myndast við jarðrask svo sem sléttun. 
Engin ummerki sjást um kvíar á eða við holtið og óvíst hvar þær hafa verið nákvæmlega. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 5 
 
 
SN-167:086     hleðsla     óþekkt                             A: 282938     N: 497689 
 

 

Meint staðsetning Hólbúðar Innri SN-167:081, horft til 
vesturs 

 

    

Hleðsla SN-167:086, horft til SSA 



159 
 

Afar ungleg hleðsla er á austanverðu Vallaholti, mitt á milli þústar 090 og vörðu 083, um 920 m vestan 
við bæ 001. 
Vallaholt er allhátt og er víða gróðurlaust og grýtt en holtamói inn á milli. 
Hleðslan er skeifulaga og virðist einhlaðin. Hún er um 2,5x2 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. 
Ekki er hlaðið fyrir suðausturenda. Hleðslan er 0,3 m á hæð og í henni eru 1-2 umför. Grjótið í henni er 
ekki skófum vaxið. Hlutverk hleðslunnar er ekki þekkt en gæti verið skotbyrgi. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-167:087     Hjallhóll     heimild um hjall 
 
"Nyrst og austarlega í túninu er Hjallhóll. Suður af er þerrireitur," segir í örnefnaská SÓ. Engar nánari 
upplýsingar fengust um staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með innan 
við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 5 
 
 
SN-167:088     gata     leið                                  A: 283759     N: 498047 
 
Í örnefnaskrá Sigurðar Ólafssonar er á þremur 
stöðum getið um götu sem liggur við eða á milli 
hjáleignanna og má ætla að um sömu götuna sé 
að ræða. Fyrsta lýsingin er: "Fyrir miðju 
Fótborði lá göngugatan yfir lækinn niður á neðra 
plássið," önnur: "Tíuálnavöllur er náði frá 
göngugötu vestur að Bæjarlæk"og þriðja 
lýsingin er ""Frá Hjallasnoppu til suðausturs, 
efst í Hjallakvos, er lind, fornt vatnsból [SN-
175:009] frá Hjallabúð [SN-175]. Rétt austan 
bæjar, við götu inn að lindinni, er Flatningssteinn 
[SN-091]." Sömu götu er getið í örnefnaskrá ÞJ 
svona: "Fyrir vestan húsið, en neðan götuna, er 
stykki, sem heitir Tíuálnavöllur, en norðan 
götuna heitir Stóraflöt." Gata þessi liggur til 
norðurs, vestan við mitt Fótborð, um 180m norð-norðvestan við bæjarhól 001, 50m vestan við Mávsleiði 
052 og 10m austan við Brimilsleiði 051. Hún liggur að Bakkabúð innri SN-177, þá Bakkaúð SN-176 og 
beygir þá til vesturs að Hjallabúð SN-175. 
Gatan liggur milli tveggja túna um svæði sem er mjög mýrlent og lækjarskorið. 
Gatan er enn í notkun og mun að öllum líkindum hafa verið breikkuð svo að hægt væri að koma 
vinnuvélum um hana. Á götunni er trébrú hjá Fótborði. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 6; Ö-Brimilsvellir ÞJ, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gata SN-167:088, horft til suðausturs og norðausturs 
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SN-167:089     Nýjavör     renna     lending                  A: 283666     N: 498379 

 
"Brimnes, klappir í sjá fram, og fram undan 
Brimneslón. Litli-hellir, upp í sjávarbakka, og 
Hundavör [081], þverhnípt. Nýjavör," segir í 
örnefnaskrá SÓ. Nýjavör er 520-530m norð-
norðvestan við bæ 001, 125m norðaustan við 
bæjarhól Hjallabúðar SN-175 og 25m austan 
við Hundavör 081. 
Minjastaðurinn er í klettóttri fjöru. 
Vörin er rudd, um 30m löng og nær niður á 
flatt hraun. Víðast hvar er hún um 3m á breidd 
en efst er hún um 4m og þar efst er hún 
afmörkuð með stórum steinum sem þvera 
vörina. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 3 

 
 
SN-167:090     þúst     óþekkt                                A: 282779     N: 497766 
 

Gróin grjótþúst er norðarlega á Vallaholti um 1,1 km vestan við bæ 001 og um 485 m norðan við 
Stóruvörðu 055. 
Holtið er uppblásið þar sem grjótþústin er en er að gróa upp aftur. Mikið af grjóti er allt í kringum þústina 
á holtinu. 
Þústin er um 4x3 m að stærð og snýr norður-suður. Í vestanverðri þústinni sést í laust grjót en hún er 
gróin að ofan og á henni er hundaþúfa. Þústin er 0,7 m á hæð. Hlutverk hennar er ekki þekkt en líklegt 
er að um forna og hrunda vörðu sé að ræða, mögulega gamalt mið eða innsiglingamerki. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-167:091     Flatningssteinn     heimild 
 
"Frá Hjallasnoppu til suðausturs, efst í Hjallakvos, er lind, fornt vatnsból [SN-175:009] frá Hjallabúð. 
Rétt austan bæjar [SN-175:001], við götu [090] inn að lindinni, er Flatningssteinn," segir í örnefnaskrá 

 

Nýjavör SN-167:089, horft til norðurs. 
 

    

Þúst SN-167:090, horft til austurs og norðurs. 
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SÓ. Minjastaðurinn fannst ekki við leit og engar nánari upplýsingar fengust um staðsetningu hans og 
því var ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 7 
 
 
SN-167:092     Steinar     tóft     bústaður                    A: 283626     N: 498378 
 

"Til suðausturs frá kvosinni er þurrabúðarrúst á sjávarbakka, Steinar; þar suður af Hjallaflöt í átt að 
hjallrústum [SN-176:011] við Bakkabæ [SN-176]," segir í örnefnaskrá. Staðsetning er óviss en óljós tóft 
sem er 540m norð-norðaustur af bæjarhól 001, 90m norðaustan við Hjallabúð SN-175 og 20m suðvestan 
við Hundavör 085 má hafa verið umrædd þurrabúð. 
Tóftin er í jaðri túns og alveg fremst á sjávarkambinum. 
Tóftin er 7x6m að stærð og snýr svo til í vestur og austur. Hún er að öllum líkindum niðurgrafin því 
innrabyrði er um 1m á hæð en ytra byrði 20-30cm á hæð. Vegghleðslurnar eru um 1,5 - 2m á breidd, eru 
úr torfi og grjóti en grjóthleðslurnar eru mjög jarðsokknar og ógreinilegar. Vesturhluti tóftarinnar er 
óljós og því ekki alveg ljóst hvort hún hafi verið einföld eða tvískipt. Óljóst má greina tvo op á tóftinni, 
bæði til norðurs. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 7 
 
 
SN-167:093     heimild um sel 
 
"Selstaða, sem jörðin átti í heimalandi, er nú aldeilis eyðilögð af skriðum, og vilji menn selstöðu hafa 
þá þarf hana út að kaupa," segir í Jarðabók Árna Magnússonar. Engar nánari upplýsingar fengust um 
staðsetningu minjastaðarins og því var ekki hægt að staðsetja hann með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JÁM V, 246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Tóft SN-167:092, horft til vesturs. 
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SN-167:094     þúst     óþekkt                                A: 283700     N: 498173 
 

Hóll sem er greinilega manngerður er þétt vestan við tún Bakkabúðar SN-177, um 300m norður af 
bæjarhól 001, og 70m norð-norðaustan við bæjarhól Dalls SN-173. 
Þústin er í grösugu landi sem er nokkuð hæðótt og mýrlent. 
Þústin er 42x30m að stærð og snýr norður og suður. Engar greinilegar vegghleðslur sjást en upphleðsla 
hólsins er um 1m. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-167:095     þúst     óþekkt                                A: 282803     N: 497915 
 

Stór manngerð þúst með lægð í miðjunni er við norðurenda Vallaholts og er um 1 km vestan við bæ 
001. Ruddur vegur liggur um holtið og fast sunnan við þústina. 
Talsvert mikið jarðvegsrof er allt í kringum þústina og hefur hluti hennar horfið vegna rofs. 
Þústin er um 10x10 m að stærð en rof hefur raskað suðurjaðri hennar. Lögun og stærð þústarinnar bendir 
helst til þess að hér séu leifar af fjárborg. Hún hefur verið torfhlaðin en grjót úr hleðslum sést einnig í 
rofi. Þústin er hæst um 0,7 m. 
 
Hættumat: hætta, vegna rofs 

    

Þúst SN-167:094, horft til norðvesturs 
 

    

Hleðsla SN-167:095, horft til austurs. 
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SN-167:096     tóft     heystæði                              A: 283906     N: 497036 
 

Lítil tóft er í flatlendum móa milli lækjardraga sunnan við Gíslagrafir 100 og austan við 
Miðgrafir/Efstugrafir 067. Tóftin er 850 m sunnan við bæ 001. Ekki er ljóst hvaða hlutverki tóftin gegndi 
en líklegt er að þarna hafi verið heystæði. 
Móinn sem tóftin er í er smáþýfður, grösugur og nokkuð þurr. 
Tóftin er torfhlaðin og gengin í þúfur. Hún er einnig mjög grasi vaxin og því nokkuð ógreinileg. Tóftin 
er á lágri hæð og er 10x5 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur. Hún virðist vera tvískipt. 
Suðausturhlutinn stendur hærra og veggirnir þar eru mjórri en í norðvesturhlutanum. Innanmál þess 
hluta er óreglulegt, um 5x3 m, snýr eins og tóftin. Innanmál norðvesturhluta er um 2x2 m. Ógreinilegt 
op er í norðurhorni tóftarinnar. Mesta hæð veggja er 0,3-0,4 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-167:097     náma     mógrafir                             A: 283172     N: 497946 

 
Miklar mógrafir eru í framræstri mýri 
suðvestan við Kví(g)holt 076 og 670 m 
vestan við bæ 001. 
Svæðið er þurrt og gróið en mjög umbylt 
vegna skurða sem grafnir hafa verið til 
framræslu. 
Mógrafasvæðið er 240x100 m að stærð og 
snýr nálega norður-suður. Dýpstu grafirnar 
eru 1-1,5 m djúpar og allar eru þær þurrar og 
grónar. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 

    

Heystæði SN-167:096, horft til suðausturs 
 

 

Náma SN-167:097, horft til austurs 
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SN-167:098     varða     óþekkt                              A: 284243     N: 496560 

 
Vörðubrot er í klöppum vestan við Múla, 
norðan undir Vallahnúk, 1,3 km sunnan við bæ 
001 og 1 km vestan við Merkjavörðu 047. 
Klappir og grjót eru þar sem varðan er og 
mosagróður inn á milli. 
Varðan stendur hátt og frá hanni er nokkuð 
víðsýnt til norðurs, vesturs og austurs en hún 
sést illa vegna þess hversu lág hún er og hún 
fellur vel inn í umhverfið. Varðan er um 0,7 m 
á kant að grunnfleti og 0,1-0,2 m á hæð. Í henni 
sjást tvö umför hleðslu. Ekki sést hrun úr 
vörðunni í kringum hana og virðist hún því 
ekki hafa verið stærri en þetta. Ekki er ljóst 
hvaða hlutverki varðan gegndi. 
 
Hættumat: engin hætta 

 
 
SN-167:099     Steingrímsmógrafir     náma     mógrafir         A: 283619    N: 497441 

 
Í örnefnaskrá Brimilsvalla í Sögu Fróðárhrepps I 
segir: "Ofan Hvarf rennur Einarsbúðarlækur frá 
vestri úr gömlum mógröfum, Steingrímsgröfum. 
[...] um þær [Gíslagrafir 100] gildir hið sama og um 
Steingrímsgrafir að ókunnugt er með öllu um 
mennina sem þær eru kenndar við." Mógrafirnar 
eru beggja vegna við þjóðveg, um 500 m suðvestan 
við bæ 001 og um 300 m suðvestan við Einarsbúð 
SN-170:001. 
Gróið, mýrlent svæði er þar sem mógrafirnar eru. 
Þar vex mikið af fífu. 
Mógrafir eru á svæði sem er um 340x80 m að stærð 
og snýr norðaustur-suðvestur. Þjóðvegurinn liggur 
í gegnum þær. Dýpstu og greinilegustu grafirnar 

eru í norðausturenda svæðisins og var það skoðað á vettvangi. Þar hefur verið girt í kringum svæðið 
með rafmagnsstreng til þess að varna því að skepnur fari ofan í grafirnar. Skýrar stokkagrafir eru í 
þessum hluta og eru þær 1-4x2-4 m að stærð og 0,5-1 m á dýpt. Vatn stendur í gröfunum. 
 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
Heimildir: SF I, 388 
 
  

 

Varða SN-167:098, horft til norðurs 

 

Mógrafir SN-167:099, horft til suðvesturs 
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SN-167:100     Gíslagrafir     náma     mógrafir               A: 283890     N: 497216 
 
Í örnefnaskrá Brimilsvalla í Sögu Fróðárhrepps I 
segir: "Efst í flóanum rennur Gíslagrafarlækur til 
austurs, sunnan Hvarfsflóa og í Skollá. 
Neðarlega í læknum eru Gíslagrafir, mógrafir 
gamlar, en um þær gildir hið sama og um 
Steingrímsgrafir [099] að ókunnugt er með öllu 
um mennina sem þær eru kenndar við." Líklega 
voru þessar mógrafir sunnan við þjóðveg, um 
670 m sunnan við bæ 001 og 80 m norðaustan við 
Miðgrafir/Efstugrafir 067. 
Mógrafirnar eru á mýrlendu, grónu svæði. 
Skurður hefur verið grafinn eftir endilöngu 
svæðinu til þess að þurrka það. 
Gíslagrafir eru á svæði sem er um 300x150 m að 
stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Þær eru að 
mestu grónar og þurrar en sumar grafirnar sjást 
enn vel, eru ógrónar og vatn stendur í sumum þeirra. Dýpstar eru þær um 0,5 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: SF I, 388 
 
SN-167:101     náma     mógrafir                             A: 284528     N: 497388 

 
Mógrafir eru um 180 m austan við stekk 074 og um 
840 m suðaustan við bæ 001. 
Mógrafirnar eru í deiglendi sunnan við lága hæð eða 
holt í þýfðum og grasgefnum móa. 
Mógrafirnar eru ekki mjög skýrar en sjást á svæði 
sem er 165x60 m að stærð og snýr VSV-ANA. 
Flestar grafirnar eru þurrar og grónar en vatn stendur 
í einstaka gröf. Þær eru ekki dýpri en 0,5 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 

 
SN-167:102     bæjarhóll     býli                              A: 284358     N: 497977 
 

 

Mógrafir SN-167:100, horft til austurs 
 

 

Náma SN-167:101, horft til vesturs 

    

Bæjarhóll SN-167:102, horft til norðvesturs og vesturs 
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Stór hóll er um 510 m austan við bæ 001 og 45 m suðvestan við hól 104. Hóllinn virðist manngerður og 
er líklegt að leifar af býli hafi verið á þessum stað. Mögulega eitthvað af þeim þurrabúðum og grasbýlum 
sem nefnd eru í Jarðbók Árna Magnússonar og Páls Vídalín en ekki hefur tekist að staðsetja. 
Minjarnar eru í grasi grónum, þýfðum móa sem er fremur þurrlendur en deiglent er í honum inn á milli. 
Minjarnar eru innan beitarhólfs fyrir hross. 
Hóllinn er um 30 m í þvermál og hæstur til austurs þar sem hann er 1,5 m á hæð. Rof virðist hafa komið 
í hólinn og eru margar ójöfnur á honum sem líkjast frekar ummerkjum um gróið rof en að þær sýni 
mögulega hólfaskiptingu í siginni tóft. Laut er ofan í hólinn vestanverðan, þar er hann lægstur. Gróin 
tunga gengur 10 m út frá hólnum til norðvesturs og er dæld í henni sem gæti verið eftir rof en kann 
einnig að vera innanmál hólfs. Tungan er 0,3 m á hæð. Ekki sjást greinileg ummerki um fleiri minjar á 
svæðinu og ekki er ósennilegt að þær leynist undir sverði. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-167:103     náma     mógrafir                             A. 282532     N: 497485 

 
Stórt mógrafasvæði er nærri sjó suðvestur af 
Lúsakrók (sjá 042) og 250 m vestan við stekk 
061 en 1,3 km VSV við bæ 001. 
Grafirnar eru í flötu, grónu mýrlendi ofan við 
sjávarbakkann. Suðaustan við þær er fjöldi 
framræsluskurða í mýri. 
Mógrafasvæðið er 210x150 m að stærð og snýr 
norðaustur-suðvestur. Innan þess eru margar 
litlar grafir, stokkagrafir. Þær eru flestar þurrar 
og grónar en grunnt vatn stendur í sumum þeirra. 
Dýpstar eru grafirnar 0,5 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 

SN-167:104     bæjarhóll     býli                              A: 284403     N: 498030 
 

Stór hóll er um 580 m austan við bæ 001 og 45 m norðaustan við hól 102. Hóllinn virðist manngerður 
og er líklegt að leifar af býli hafi verið á þessum stað. Mögulega eitthvað af þeim þurrabúðum og 
grasbýlum sem nefnd eru í Jarðbók Árna Magnússonar og Páls Vídalín en ekki hefur tekist að staðsetja. 
Hóllinn er 45 m norðaustan við hól 102 og 570 m ANA við bæ 001. 
Minjarnar eru skammt frá sjávarbakka, í grasi grónum, þýfðum móa sem er fremur þurrlendur en 
deiglent er í honum inn á milli. Minjarnar eru innan beitarhólfs fyrir hross. 

 

Mógrafir SN-167:103, horft til vesturs 
 

    

Bæjarhóll SN-167:104, horft til norðausturs og suðausturs 
 



167 
 

Hóllinn er um 35x25 m að stærð og snýr austur-vestur. Hann 2-3 m á hæð og er hæstur til norðvesturs. 
Hóllinn er nokkuð kúptur efst. Engin merki sjást um veggjahleðslur eða innanmál hólfa í hólnum. Hann 
sker sig úr umhverfinu vegna þess hversu hár hann er og að hann er ekki þýfður eins og móinn í kringum 
hann. Ekki sjást greinileg ummerki um fleiri minjar á svæðinu er ekki er ósenniilegt að þær leynist undir 
sverði. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 
 
 
SN-167:105     garðlag     túngarður                           A: 284026     N: 497558 
 

 
 
Garðlag er sunnan við fjárhúsatún 066 á Hvarfi um 20 m norðaustan við meint fjárhús 066 og 350 m 
suðaustan við bæ 001. Garðurinn liggur eftir norðausturbakka lækjarfarvegar eða gamals 
framræsluskurðar. 
Garðurinn er í gömlu sléttuðu túni sem komið er í órækt. 
Garðurinn sést á 125 m löngum kafla. Hann liggur frá hestaskjóli nærri afleggjara að bænum neðst í 
brekku og í sveigjum til suðausturs að skurði sem skilur á milli túna sem eru í rækt og túna sem komin 
eru í órækt. Garðurinn er torf- og grjóthlaðinn. Hann er víðast gróinn og hæstur er hann 0,6 m. Þar sem 
grjót er í hleðslum sjást 2-3 umför. Víðast er garðurinn 0,7-1 m á breidd. Ætla má að um ungan túngarð 
sé að ræða. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
  

    

Túngarður SN-167:105, horft til vesturs og norðvesturs 
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SN-167:106     garðlag     óþekkt                             A: 284419     N: 498057 
 
Ungt garðlag liggur í L frá skurði á merkjum á milli Brimilsvalla og Hrísa SN-178. Það er um 600 m 

austan við bæ 001 og 16 m norðaustan við meint býli 104 en er ekki í sýnilegum tengslum við það. 
Garðurinn er í smáþýfðum móa upp frá sjávarbakka. Hluti garðsins er innan beitarhólfs en hluti utan 
þess og er hann grasi vaxinn. 
Garðurinn afmarkar svæði sem er um 28x32 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Op eða gróið rof 
er í horni sem vísar til NNV. Það er 1-1,2 m á breidd. Garðurinn er torfhlaðinn og 0,5 m á hæð. Sá hluti 
garðsins sem er innan beitarhólfsins er útflattur og talsvert jarðrask hefur verið norðaustan við garðinn. 
Framræsluskurður er meðfram vestari hluta garðsins sem liggur NNA-SSV. Garður þessi virðist vera 
hluti af gerði sem er 36x56 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Austurhorn þess er austan við 
merki milli jarðanna og hefur skurður á merkjum verið grafinn í gegnum gerðið. Suðaustur- og 
suðvesturveggir gerðisins virðast ekki hafa verið hlaðnir og hefur verið girðing meðfram þeim hliðum. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
SN-167:107     þúst     óþekkt                                A: 284164     N: 497971 
 

Stór þúst er NNA við Kvíholt 085 í þurrlendum móa um 50 m norðaustan við þinghús 049 og 330 m 
austan við bæ 001. 
Þústin er í smáþýfðu og grasi vöxnu beitarhólfi. Skurður hefur verið grafinn að þústinni úr vestri og er 
grunnur skurður í áframhaldi af honum yfir þústina til norðausturs. Þar er ógróið flag. Rör er í skurðinum 
í gegnum þústina og búið að moka yfir það. 

    

Garðlag SN-167:106, horft til norðurs og suðausturs. 
 

    

Þúst SN-167:107, horft til austurs og norðausturs 
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Þústin er um 18x8 m að stærð og snýr norður-suður. Vesturjarðar hennar er nokkuð beinn og skýr. Þar 
sést í grjót. Einnig sést í grjót í suðurenda þústarinnar og þar er hvalbein, lítill hryggjarliður. Ekki er 
ljóst um hvers konar mannvirki er hér að ræða. 
 
Hættumat: hætta, vegna rasks 
 
 
SN-167:108     Öskubúð     heimild um bústað 
 
Í Jarðatali Johnsens frá 1847 segir: "1805 er héraðauki talin Öskubúð [...]." Ekki er vitað hvar þessi búð 
var og reyndist því ekki unnt að staðsetja hana með innan við 50 m skekkju. 
 
Heimildir: JJ, 149 
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SN-168     Lækjarbugur 
 

 
 
Hjáleiga Brimilsvalla 1711: "Lækjarbugur, 12ta búð gömul." JÁM V, 250.  
"Hjáleigurnar sem fylgdu Brimilsvöllum og áður var búið á eru nú allar í eyði og búið að sameina þær 
aðaljörðinni. Allar höfðu hjáleigur túnblett nema ef vera skyldi að Krókur [SN-172] hafi verið þurrabúð, 
en svo var býlið nefnt ef engin kýr var eða grasnyt. Upprekstrarland höfðu bændur fyrir kindur sínar, og 
mótak frá heimajörðinni. Aðalbjörgina sóttu hjá leigubændurnir í sjóinn, og voru margir þarna duglegir 
sjómenn og heppnir formenn." BS, 392.  
"Ofan lækjar voru, séð frá bæjarhúsum á Brimilsvöllum: Lækjarbugur að austan, Hólbúð [SN-169] í 
suðri, Gata (Nýjibær) [SN-171] í suðvestri, Einarsbúð [SN-170] lengra í sömu átt." Ö-Brimilsvellir SÓ, 
1. 
"Í austnorður frá Vallnabænum er hjáleiga, sem heitir Lækjarbugur." Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2. 
Túnakort 1916: Tún 1,4 ha, slétt 1/10, garðar 250 m2. 
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SN-168:001     Lækjarbugur     bæjarhóll     bústaður           A:284003     N: 497953 

 
Samkvæmt örnefnaskrá Brimilsvalla eftir 
Sigurð Ólafsson skiptist þorpið á 
Brimilsvöllum um læk í efra og neðra pláss. 
Í efra plássi voru býlin Lækjarbugur, Hólbúð 
SN-169, Gata (Nýjibær) SN-171, Einarsbúð 
SN-170 , Krókur SN-172 og Innri-Hólbúð 
SN-167:084. Inn á túnakort frá 1916 er 
merkt bæjarhús, tvö peningshús og 
matjurtagarður á bæjarhól Lækjarbugs. 
Bæjarhúsið suðvestan við matjurtagarð, eitt 
peningshúsanna er suðaustan við bæjarhús 
og hitt er vestan við matjurtagarðinn. 
"Lækjarbugur ([f]ór í eyði 1942). Bærinn 
stóð neðar en Hólbúð [SN-169] móti 
Vallabænum [SN-167:001] og var blaut 

kelda á milli, er skipti löndum," segir í Byggðum Snæfellsness. 
Hóllinn er í sléttuðu túni sem hefur verið ræst fram með framræsluskurðum og liggur það að sjó. 
Hóllinn er um 30x30m að stærð og gæti upphleðsla hans sem er mest að sunnanverðu verið tæpir 2m. 
Hann er allur grasi vaxinn og eru í honum dældir sem ætla má að séu eftir hús. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 1; BS, 393; Túnakort 1916 
 
 
SN-168:002     heimild um kálgarð                              A: 283995     N: 497952 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var kálgarður fast suðvestan við bæinn, hann hefur því verið vestast á 
bæjarhólnum 001. 
Í sléttuðu túni. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-168:003     heimild um útihús                               A: 284012     N: 497944 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús suðvestan megin við bæinn 001 og að öllum líkindum á eða 
alveg við bæjarhólinn. 
Minjastaðurinn er í sléttuðu túni. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-168:004     heimild um útihús                               A: 283996     N: 497966 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús tæpa 20m vestan við bæ 001 og um 10m norðvestan við kálgarð 
002. 

 

Bæjarhóll Lækjarbugs SN-168:001, horft til suðurs 
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Minjastaðurinn er í sléttuðu túni. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-168:005     heimild um útihús                               A: 284070     N: 497935 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 70m suðaustan við bæjarhól 001. 
Á minjastaðnum er framræsluskurður sem liggur í gegnum sléttuð tún. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
SN-168:006     heimild um útihús                               A: 284101     N: 498003 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 100m norðaustan við bæjarhól 001 og um 70m norð-
norðaustan við útihús 005. 
Minjastaðurinn er í sléttuðu túni. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunnar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
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SN-169     Hólbúð 
 

 
 
Hjáleiga Brimilsvalla 1711: "Hólbud, 10da grasbúð. Gamalt. [...] Holbud önnur [167:084], 11ta grasbúð. 
Gamalt." JÁM V, 250.  
"Hjáleigurnar sem fylgdu Brimilsvöllum og áður var búið á eru nú allar í eyði og búið að sameina þær 
aðaljörðinni. Allar höfðu hjáleigur túnblett nema ef vera skyldi að Krókur [SN-172] hafi verið þurrabúð, 
en svo var býlið nefnt ef engin kýr var eða grasnyt. Upprekstrarland höfðu bændur fyrir kindur sínar, og 
mótak frá heimajörðinni. Aðalbjörgina sóttu hjá leigubændurnir í sjóinn, og voru margir þarna duglegir 
sjómenn og heppnir formenn." BS, 392.  
"Ofan lækjar voru, séð frá bæjarhúsum á Brimilsvöllum: Lækjarbugur [SN-168] að austan, Hólbúð í 
suðri, Gata (Nýjibær) [SN-171] í suðvestri, Einarsbúð [SN-170] lengra í sömu átt [...] Innri-Hólbúð [SN-
167:084] var suðaustur af Lækjarbug." Ö-Brimilsvellir SÓ, 1.  
"Í suðaustur frá íbúðarhúsinu er túnhluti, sem heitir Hólsbúðartún, var þar býli, er Hólsbúð hét. [...] 
Illaflöt er í suðaustur frá Hólsbúð, þar sem hún stóð er sléttur hóll," Ö-Brimilsvellir ÞJ, 1. 
Túnakort 1916: Tún 1,6 ha, slétt 1/3, garðar 250 m2. 
  



174 
 

SN-169:001     Hólbúð     bæjarstæði     býli                A: 283920     N: 497771 
 
Samkvæmt örnefnaskrá Brimilsvalla eftir 
Sigurð Ólafsson skiptist þorpið á 
Brimilsvöllum um læk í efra og neðra pláss. 
Í efra plássi voru býlin Lækjarbugur SN-168, 
Hólbúð, Gata (Nýibær) SN-171, Einarsbúð 
SN-170, Krókur SN-172 og Innri-Hólbúð 
SN-167:084. Inn á túnakort frá 1916 er merkt 
bæjarhús, matjurtagarður og peningshús á 
bæjarhól Hólbúðar. Peningshúsið er austan 
við bæjarhús og matjurtagarðurinn er vestan 
við bæjarhús. Minjarnar eru skráðar saman 
undir einu númeri. "Hólbúð (Fór í eyði 1924)  
Bærinn stóð á hól austan við götuna [SN-
167:009] heim að Völlum," segir í ritinu 
Byggðir Snæfellsness. Hólbúð var um 140 m 
suðaustan við Brimilsvelli SN-167:001 og 

130 m norðaustan við Einarsbúð SN-170:001. Á vesturjaðri hólsins sem býlið var á er rafmagnsstaur. 
Minjar um býlið eru á náttúrulegum hól. Efst á honum sér móta fyrir hól þar sem minjar um býlið leynast 
undir sverði. 
Megnið af hólnum er komið í tún en norðvesturjaðar hans er utan túns og innan beitarhólfs. 
Hóllinn er um 50x30 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hann er aflíðandi nema til norðvesturs 
þar sem hann er brattur og er 2-3 m á hæð. Annarsstaðar er hann 1-11,5 m á hæð. Hóllinn er flatur að 
ofan og á einum stað sést skýrt innnanmál hólfs sem er 4,5x2,5 m að innanmáli og snýr norðvestur-
suðaustur. Víðar á hólnum sjást dældir sem gætu gefið til kynna hvar hús eða hólf eru. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 1; Túnakort 1916; BS, 393 
 
 
SN-169:002     heimild um kálgarð                              A: 283884     N: 497736 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var kálgarður um 45m suðvestan við bæjarhól 001 og um 20m norðvestan 
við útihús 003. 
Í jaðri túns sem hefur verið sléttað. 
Ekkert sér til minja en svæðið er þýft og ekki slegið og því á kafi í grasi. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-169:003     heimild um útihús                               A: 283910     N: 497720 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 50m sunnan við bæjarhól 001 og um 20m suðaustan við 
kálgarð 002. 
Minjastaðurinn er í sléttuðu túni. 
Ekkert sér til minja vegna sléttunar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
 
 

 

Bæjarhóll Hólbúðar SN-169:001, horft til suðausturs 
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SN-169:004     gryfja     útihús                               A: 283913     N: 497695 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 75m suður af bæjarhól 001 og um 45m suð-suðaustan við 
kálgarð 002. 
Minjastaðurinn er fast utan við sléttað tún í brekku sem hallar til suðvesturs. 
Á minjastaðnum má sjá óljósa svo til ferhyrnda dæld sem er um 4x3m að stærð og snýr norður suður. 
Nokkuð af grjóti er í dældinni og óljóst má finna fyrir mögulegri grjóthleðslu. 
 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
SN-169:005     þúst     útihús                                A: 283917     N: 497746 
 
Lág þúst er fast sunnan við bæjarhól 001 og 30 m norðaustan við kálgarð 002. Ætla má að þetta séu 
leifar af útihúsi. 
Þústin er í sléttuðu túni, uppi á náttúrulegum hól. 
Þústin er um 10 m í þvermál og 0,2 m á hæð. Óljóst má greina eitt hólf í henni sem er 3x4 m að innanmáli 
og snýr norðaustur-suðvestur. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
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SN-170     Einarsbúð 
 

 
 
Hjáleiga Brimilsvalla 1711: "Einarsbud, 9da grasbúð, afgamalt býli." JÁM V, 250.  
"Hjáleigurnar sem fylgdu Brimilsvöllum og áður var búið á eru nú allar í eyði og búið að sameina þær 
aðaljörðinni. Allar höfðu hjáleigur túnblett nema ef vera skyldi að Krókur hafi verið þurrabúð, en svo 
var býlið nefnt ef engin kýr var eða grasnyt. Upprekstrarland höfðu bændur fyrir kindur sínar, og mótak 
frá heimajörðinni. Aðalbjörgina sóttu hjáleigubændurnir í sjóinn, og voru margir þarna duglegir sjómenn 
og heppnir formenn." BS, 392.  
"Ofan lækjar voru, séð frá bæjarhúsum á Brimilsvöllum: Lækjarbugur [SN-168] að austan, Hólbúð [SN-
169] í suðri, Gata (Nýjibær) [SN-171] í suðvestri, Einarsbúð lengra í sömu átt." Ö-Brimilsvellir SÓ, 1. 
"Einarsbúð er hjáleiga. Í túni hennar er hóll niður frá bænum, sem Járnhaus heitir." Ö-Brimilsvellir ÞJ, 
2. 
Túnakort 1916: Tún 1,1 ha, slétt 1/10, garðar 200 m2. 
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SN-170:001     Einarsbúð     bæjarhóll     bústaður            A: 283812     N: 497689 
 

Þorpið á Brimilsvöllum skiptist um læk í efra og neðra pláss. Í efra plássi voru býlin Lækjarbugur SN-
168, Hólbúð SN-169, Gata (Nýibær) SN-171, Einarsbúð, Krókur SN-172 og Innri-Hólbúð SN-168:084. 
Inn á túnakort frá 1916 er merkt bæjarhús og peningshús á bæjarhól Einarsbúðar. Peningshúsið er rétt 
vestan megin við bæjarhúsið. Þessi mannvirki eru skráð saman undir einu númeri. "Einarsbúð (Fór í 
eyði 1938). Bærinn stóð á hól fyrir neðan gamla þjóðveginn nokkuð fyrir vestan götuna [SN-168:009] 
heim að Völlum, sunnan við túnið hjá Einarsbúðarlæk. [...] Á þessari litlu hjáleigu var hann hæsti 
gjaldandi til Fróðárhrepps í mörg ár," segir í ritinu Byggðir Snæfellsness. Bæjarstæði Einarsbúðar er 
austarlega á holtsrana um 200 m sunnan við Brimilsvelli SN-167:001. Þar sjást enn ummerki um síðasta 
bæinn en verið er að slétta þau í tún og er þar ógróið flag með mikið af grjóti í. Einnig er þúst í túninu 
sunnan við bæjarstæðið og lítill óslægjublettur vestan við það. 
Bæjarstæði Einarsbúðar er í sléttuðu túni á holtsrana. Lækjarfarvegur er sunnan við hann. 
Bærinn var á hæð í túninu og sést enn greinileg þúst eða bæjarhóll á þeim stað. Mörk hans eru sérlega 
greinileg til norðausturs þar sem hann er 0,6 m á hæð en hóllinn er um 1 m á hæð þar sem hann er hæstur. 
Hóllinn er 40 m á lengd og 30 m á breidd þar sem hann er breiðastur í norðausturenda. Ógróna flagið er 
í suðvesturenda hólsins og er það um 16x16 m að stærð. Auk hleðslugrjóts sjást postulínsbrot og brennd 
bein í flaginu. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna jarðræktar 
Heimildir: Túnakort 1916; BS, 393 
 
 
SN-170:002     heimild um kálgarð                             A: 283779     N: 497648 
 
Inn á túnakort frá 1916 er merktur matjurtagarður um 40 m suðvestan við bæjarhól 001 og 10 m 
suðaustan við útihús á Hjallhól 004. 
Kálgarðurinn var sléttuðu túni á holtsrana þar sem hallar af honum til suðurs. 
Engin ummerki um kálgarðinn sáust á vettvangi og hefur hann verið sléttaður í túnið. 
 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
 
 
 
 
 

    

Bæjarhóll Einarsbúðar SN-170:001, horft til norðurs og norðausturs 
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SN-170:003     þúst     útihús                                A: 283783     N: 497662 
 
Inn á túnakort frá 1916 er merkt peningshús um 
40 m suðvestan við bæjarhól 001 og 10 m 
norðaustan við útihús á Hjallhól 004. Á þeim 
slóðum er þúst þar sem ætla má að útihúsið hafi 
verið. 
Þústin er ósleginn blettur í sléttu túni og stendur 
prik upp úr henni til að merkja staðinn svo að 
hún sé ekki slegin. 
Þústin er 3x1 m að stærð og snýr norðaustur-
suðvestur. Grjót er í suðvesturenda þústarinnar 
og er hún ekki slegin af þeim sökum. 
 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 

 
SN-170:004     Hjallhóll     heimild um útihús                   A: 283766     N: 497649 
 
Inn á túnakort frá 1916 er merkt peningshús suðvestan við bæjarhól 001 og suðvestan við peningshús 
003. Í örnefnaskrá Brimilsvalla SÓ segir: "Vestur af Einarsbúð [001] er Hjallhóll og niður af honum 
Illireitur." Hjallhóll er um 50 m suðvestan við Einarsbúð 001 og er það hæsti hóllinn í túninu. 
Peningshúsið á túnakorti Einarsbúðar var á Hjallhól. 
Hjallhóll er í sléttuðu túni á holtsrana. Lækjarfarvegur er sunnan við hann. 
Hóllinn er fremur flatur að ofan og þar sjást engin ummerki um hjall eða önnur útihús en þó glittir í grjót 
í grassverðinum sem ætla má að hafi tilheyrt mannvirkjum á þessum stað. Mikið magn af grjóti hefur 
verið hreinsað úr túninu og verið sett í lækjarfarveg um 30 m suðaustan við Hjallhólinn. Líklegt er að 
mikið af því sé úr mannvirkjum á Hjallhóli og öðrum útihúsum í túni Einarsbúðar. 
 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir: Túnakort 1916; Ö-Brimilsvellir SÓ, 8 
 
 
SN-170:005     þúst     útihús                              A: 283826     N: 497666 
 
Þúst er á hæð í túni fast suðaustur af bæjarhól 001. Ætla má að þar hafi verið útihús frá Einarsbúð. 
Þústin er í sléttuðu túni á holtsrana þar sem því hallar lítillega til suðurs í átt að lækjargili. 
Þústin er útflöt en virðist vera 6x6 m að stærð og 0,1-0,2 m á hæð. Norðvesturmörk eru óljós. 
 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 

  

 

Þúst SN-170:003, horft í norðaustur. 
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SN-171     Gata (Nýibær) 
 

 
 
Hjáleiga Brimilsvalla 1711: "Gata. Þar fylgdi gras. Auðn undir 20 ár." JÁM V, 25.  
"Hjáleigurnar sem fylgdu Brimilsvöllum og áður var búið á eru nú allar í eyði og búið að sameina þær 
aðaljörðinni. Allar höfðu hjáleigur túnblett nema ef vera skyldi að Krókur [SN-172] hafi verið þurrabúð, 
en svo var býlið nefnt ef engin kýr var eða grasnyt. Upprekstrarland höfðu bændur fyrir kindur sínar, og 
mótak frá heimajörðinni. Aðalbjörgina sóttu hjá leigubændurnir í sjóinn, og voru margir þarna duglegir 
sjómenn og heppnir formenn." BS, 392.  
"Ofan lækjar voru, séð frá bæjarhúsum á Brimilsvöllum: Lækjarbugur [SN-168] að austan, Hólbúð [SN-
169] í suðri, Gata (Nýjibær) í suðvestri, Einarsbúð [SN-170]  lengra í sömu átt." Ö-Brimilsvellir, 1. 
"Suðvestur frá Vallnabæ (íbúðarhúsinu) var býli, sem Gata hét, og í suðvestur frá tóftum Götu er völlur, 
sem Einarsvöllur heitir." Ö-Brimilsvellir ÞJ, 1 
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SN-171:001     Gata/Nýibær     bæjarhóll     bústaður          A: 283801     N: 497758 
 

Þorpið á Brimilsvöllum skiptist um læk í efra og neðra pláss. Í efra plássi voru býlin Lækjarbugur SN-
168, Hólbúð SN-169, Gata (Nýibær), Einarsbúð SN-170 , Krókur SN-172 og Innri-Hólbúð SN-167:084. 
Inn á túnakort frá 1916 er merkt bæjarhús, matjurtagarður og tvö peningshús á bæjarhól Götu/Nýjabæjar. 
Matjurtagarðuinn er vestan við bæjarhúsið, annað peningshúsið er norðvestan við matjurtagarðinn og 
hitt er norðan við bæjarhús. "Gata (síðar Nýibær) (Fór í eyði 1932). Bærinn stóð á hól fyrir neðan 
Einarsbúðarlæk, vestan við götuna [SN-167:009] heim að Völlum," segir í Byggðum Snæfellsness. 
Býlið Gata var um 130 m sunnan við Brimilsvelli SN-167:001, á náttúrulegri hæð sem er að hluta innan 
túns og að hluta utan túns en þar er búið að setja hestaskjól. Af því hefur hlotist nokkurt yfirborðsrask. 
Búið er að grafa skurði norðvestan og vestan við bæjarstæðið. Í kringum hestaskjólið hefur myndast 
moldarflag og í því vex arfi en einnig hefur möl verið sett í kringum það til að halda svæðinu þurru. 
Bæjarstæðið er á holtsbrún og er mýrlent til norðvesturs og vesturs en það svæði hefur verið framræst 
með skurðgreftri. 
Sem fyrr segir er bæjarstæðið á náttúrulegri hæð og efst á henni er greinanleg lág bunga (0,3-0,5 m á 
hæð) þar sem ætla má að bæjarhúsin hafi verið. Hún er 27x21 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. 
Ein dæld er í hólnum litlu norðaustan við miðjan hólinn. Hún er grunn og ekki afgerandi í túninu. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916; BS, 393 
 
 
SN-171:002     þúst     útihús                                A: 283769     N: 497778 
 

Inn á túnakort frá 1916 er merkt peningshús um 50 m norðvestan við bæjarhól 001. Þar er þúst enn 

    

Bæjarhóll Götu SN-171:001, horft til norðurvesturs og austurs 
 

    

Þúst SN-171:002, horft til vesturs 
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sýnileg (2015). 
Þústin er í grasgefnu deiglendi sem hallar til norðvesturs. Skurður er um 6 m norðaustan við þústina og 
annar suðaustan við hana. 
Þústin er fremur flöt að ofan, 6x6m að stærð og 0,3 m á hæð. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
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SN-172     Krókur 
 
Hjáleiga Brimilsvalla 1711: "Krokur, 8da grasbúð, afgamalt býli." JÁM V, 249.  
"Hjáleigurnar sem fylgdu Brimilsvöllum og áður var búið á eru nú allar í eyði og búið að sameina þær 
aðaljörðinni. Allar höfðu hjáleigur túnblett nema ef vera skyldi að Krókur hafi verið þurrabúð, en svo 
var býlið nefnt ef engin kýr var eða grasnyt. Upprekstrarland höfðu bændur fyrir kindur sínar, og mótak 
frá heimajörðinni. Aðalbjörgina sóttu hjá leigubændurnir í sjóinn, og voru margir þarna duglegir 
sjómenn og heppnir formenn." BS, 392.  
"Vestan við Götu [SN-171] var Krókur." Ö-Brimilsvellir SÓ,1. "Gamalt eyðibýli er suðvestur frá Götu 
er Krókur hét." Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2. 
 
SN-172:001     Krókur     bæjarhóll     bústaður               A: 283648     N: 497674 

 
Þorpið á Brimilsvöllum skiptist um læk í efra og 
neðra pláss. Í efra plássi voru býlin Lækjarbugur SN-
168, Hólbúð SN-169, Gata (Nýibær) SN-171, 
Einarsbúð SN-170 , Krókur og Innri-Hólbúð SN-
167:084. "Bærinn stóð fyrir neðan Einarsbúðarlæk, 
vestan við götuna [SN-167:009] heim að Völlum," 
segir í Byggðum Snæfellsness. Minjar um býlið Krók 
eru um 290 m suðvestan við Brimilsvelli SN-167:001 
þar sem landinu hallar til NNV af Holtsrana að 
mýrlendi sem hefur verið framræst og ræktað í tún. 
Þýft er á þessu svæði og grasi gróið. Talsvert virðist 
vera af votlendisgróðri í kringum bæjarhólinn og þar 
vex mikið af fífu. Skurður er neðan við bæjarhólinn 
til NNV og eins er skurður vestan við hann sem liggur 
NNV-SSA í gegnum tún býlisins. 
Bæjarhóllinn er um 31x23 m að stærð og snýr 
norðvestur-suðaustur. Á honum eru fjórar tóftir sem 
fá bókstafi til aðgreiningar í lýsingu. Bæjartóft A er 
norðaustast á hólnum. Þar er hóllinn hæstur, 2 m á 
hæð. Tóftin skiptist í 5-6 hólf. Í bæjarröðinni eru þrjú 
hólf eða hús. Hólf III er í austurhorni tóftarinnar, 
suðaustast í bæjarröðinni. það er 4x4 m að innanmáli. 
Ekki er hlaðinn veggur á norðausturhlið og hefur þar 
verið timburþil með dyrum. Næst í röðinni til 
norðvesturs er hólf IV. Það er 5x4 m að innanmáli og 
snýr norðvestur-suðaustur. óljóst op er á því í 

norðvesturenda. Norðvestast er svo hólf V. Það er 2x2 m að innanmáli. Op eru á því í suður- og 
austurhornum en þau gætu hafa myndast vegna rofs. Aftan við hólf III, í suðurhorni tóftarinnar eru þrjú 
lítil hólf. Hólf I er 3x1,5 m að innanmáli, snýr norðvestur-suðaustur. Ekki er hlaðinn veggur fyrir 
norðvesturenda. Hólf II er svo norðaustan við hólf I. Það er 1x1,5 m að innanmáli, snýr norðaustur-
suðvestur. Op er á því í norðurhorni. Að lokum er meint hólf VI sem er norðvestan við hólf II. Það er 
2x2 m að innanmáli. óverulegur veggur er til suðvesturs og ekki er veggur á suðausturhlið.  Hleðsluhæð 
í tóftinni er mest um 1 m og er hún að mestu torfhlaðin en eitthvað sést af grjóti í henni. Tóft B er einföld 
tóft vestan við bæjartóft A. Hún er um 3,5x7m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur. Op er á henni í 
norðvesturenda. Ekkert grjót sést í hleðslum og mesta hæð veggja er um 1 m.  
 
 
 
 
 
 

  

Teikning af tóftum á bæjarhóli Króks SN-172:001 
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Tóft C er fast sunnan við tóft B og 
suðvestan við bæjartóft A. Hún er um 
5x5 m að stærð og er eitt greinilegt hólf 
í henni. Op er á því á norðausturhlið. 
Veggir eru grónir og virðast að mestu 
torfhlaðnir. Þeir eru 1 m á hæð þar sem 
þeir eru hæstir. Talsvert þýfi er 
suðaustan við tóftina sem kann að vera 
hluti af tóftinni. Að lokum er tóft D fast 
suðaustan við bæjartóft A. Hún er 
tvískipt, er 10x6 m að stærð og snýr 
norðaustur-suðvestur. Í suðvesturenda er 
hólf I. Innanmál þess er ógreinilegt en 
virðist vera 2,5x2,5 m. Veggir þess eru 
0,5 m á hæð og eru mun lægri en í hólfi 
II þar sem veggir eru hæstir um 1 m. 
Ekki sést op inn í hólf I sem virðist helst 
vera heystæði. Hólf II er í 

norðausturenda tóftarinnar og er 3x1 m að innanmáli, snýr norðvestur-suðaustur. Op er á því í 
norðvesturenda. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: BS, 393 
 
 
SN-172:002     tóft     útihús                                 A: 283583     N: 497690 
 

Einföld tóft er norðvestarlega í túni Króks, um 60 m vestan við bæjarhól 001. Ætla má að það sé 
útihústóft. 
Tóftin er í þýfðu og grónu túni. Mýrardrag er á milli tóftarinnar og bæjarhólsins. 
Tóftin virðist vera einföld og er torfhlaðin. Hún er 5x5 m að stærð, op í norðvesturhorni. Mesta 
veggjahæð er 0,6 m. Fast norðvestan við tóftina er stórþýft í aflíðandi halla til norðvesturs. Mögulega er 
eitthvað manngert þar undir sverði. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 

 

Bæjarhóll Króks SN-172:001, (tóft A) horft til vesturs 

    

Tóft SN-172:002, horft til suðausturs 
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SN-172:003     garðlag     túngarður                           A: 283640     N: 497609 
 

Torfhlaðinn túngarður sést enn á kafla meðfram suðvesturjaðri túnsins á Króki. Hann er um 60 m 
suðvestan við bæjarhól 001. 
Garðurinn liggur um þýft og nokkuð vel gróið tún en inn á milli er það deiglent. Á stöku stað er ógróið 
jarðvegsrof. 
Garðurinn er ágætlega varðveittur á 80 m löngum kafla þar sem hann liggur í sveig frá austri til 
norðvesturs. Slitrur sjást af honum áfram til norðvesturs á 30 m kafla en þá hverfur hann í mýri. Þar sem 
garðurinn stendur best er hann um 1 m á breidd og 0,6 m á hæð utanmáls. Rof er í garðinum á kafla. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 

  

    

Túngarður SN-172:003, horft til vesturs og norðurs 
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SN-173     Dallur 
 
Hjáleiga Brimilsvalla. "Hjáleigurnar sem fylgdu Brimilsvöllum og áður var búið á eru nú allar í eyði og 
búið að sameina þær aðaljörðinni. Allar höfðu hjáleigur túnblett nema ef vera skyldi að Krókur [SN-
172] hafi verið þurrabúð, en svo var býlið nefnt ef engin kýr var eða grasnyt. Upprekstrarland höfðu 
bændur fyrir kindur sínar, og mótak frá heimajörðinni. Aðalbjörgina sóttu hjá leigubændurnir í sjóinn, 
og voru margir þarna duglegir sjómenn og heppnir formenn." BS.  
"Til norðvesturs frá Brimilsvöllum, upp á hæð, blasir við bæjarstæði Holts [SN-174] og nær, í sömu 
sjónhendingu, Lækjamót, sem lengst af hét Dallur, en var þá meira miðsvæðis, nær læknum." Ö-
Brimilsvellir SÓ, 2. "Vestar [en Krókur] er býli, sem nú er kallað Lækjarmót, áður hét það Dallur." Ö-
Brimilsvellir ÞJ, 2. 
 
SN-173:001     Dallur     bæjarhóll     bústaður               A: 283686     N: 498087 
 

Samkvæmt örnefnaskrá Brimilsvalla eftir Sigurð Ólafsson skiptist þorpið á Brimilsvöllum um læk í efra 
og neðra pláss. Í neðra plássi voru býlin Dallur /  Lækjamót, Holt (Holtabúð) SN-174, Hjallabúð SN-
175, Bakkabær (sem áður hét Bakkabúð) SN-176, Bakkabúð (sem áður hét Bakkabúð Innri) SN-177 og 
Litla-Bakkabúð SN-167:040. Samkvæmt Byggðum Snæfellsness fór Dallur, sem síðar var kallaður 
Lækjamót, í eyði 1932 og stóð bærinn nokkuð vestar en Bakkabúð. Bæjarhóllinn er 240m norðvestan 
við bæjarhól Brimilsvalla SN-167:001 og 60m austan við eldri bæjartóft Dalls SN-167:050. 
Minjastaðurinn er í grösugu en hæðóttu landi og er mýri austan við hann. 
Bæjarhóllinn er 35x30m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Hann er á kafi í grasi. Upphleðsla 
hans er nokkuð greinileg en hún mun vera 1,5 - 2m. Á bæjarhólnum er tóftaþyrping og má greina um 
það bil fjórar tóftir í henni. Þeim er hér gefnir bókstafir til að auðvelda umfjöllun um þær. Tóft A er 
vestarlega á hólnum og 7x4m að stærð. Hún er stakstæð, einföld og hefur op til norðvesturs. Tóftir B, C 
og D eru austan við tóft A og standa allar þétt saman og tengjast. Þær liggja frá norðvestri til suðausturs. 
Nyrst af þessum þremur tóftum er tóft B sem er 5x5m að stærð og hefur op til norðvestur. Suðausturgafl 
tóftar B er fast upp við norðvesturgafl tóftar C. Tóft C er 6x5m að stærð og var ekki hægt að greina neitt 
op á henni. Tóft D er sunnan við tóft C. Hún er 5x5m að stærð og hefur op til norðvesturs. Austurlanghlið 
hennar virðist tengjast vesturlanghlið tóftar C. Ekkert hleðslugrjót sást í veggjum tófta A, C og D en það 
sást aftur á móti í bæði innra og ytra byrði tóftar B. Vegghleðslur eru almennt mjög signar, rúnnaðar og 
ógreinilegar en þar sem þær eru hæstar eru þær um 80cm. Milli tóftar A og tófta B,C og D eru þústir 
sem gætu verið leifar húsa. Einnig er stór egglaga þúst norðaustur af tóft B sem liggur á mörkum 
bæjarhólsins og má vera að um öskuhól sé að ræða. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

    

Bæjarhóll Dalls SN-173:001, horft til austurs 
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Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 1-2; BS, 394 
 
 
SN-173:002     Dallur     tóft     óþekkt                      A: 283605     N: 498078 
 

"Til norðvesturs frá Brimilsvöllum [001], upp á hæð blasir við bæjarstæði Holts [SN-174] og nær, í 
sömu sjónhendingu, Lækjamót [SN-173], sem lengst af hét Dallur, en var þá meira miðsvæðis, nær 
læknum," segir í örnefnaskrá SÓ. Af þessum texta virðist mega draga þá ályktun að bærinn Dallur / 
Lækjamót hafi verið færður. Sé það rétt skilið þá er tóft rúma 300m norðvestan við bæjarhól Brimilsvalla 
SN-167:001, um 60m vestan við Dall 001 og 100m suðaustan við Holt SN-174 sem gæti þá hafa verið 
eldri staðsetning Dalls sem einnig var kallað Lækjamót. Frá tóftinni liggur garðlag 003 að tveimur 
gerðum 004 og 005. 
Tóftin er í hæðóttu graslendi um 80m norðan við sléttað tún. 
Tóftin er á nokkuð stórum upphlöðnum hól sem er 22x20m að stærð og snýr norður og suður. Upphleðsla 
hólsins er 100-150cm á hæð og er grjóthlaðinn kantur á honum til norðvesturs. Miðsvæðis á hólnum er 
einföld tóft sem er 6x4m að stærð og snýr norður og suður. Það er op á henni til norðurs og eru 
vegghleðslur hennar sem hlaðnar eru úr torfi og grjóti 60 - 70cm á hæð og um 1m á breidd. Þó að minjar 
býlis gætu mögulega leynst í hólnum undir tóftinni er ekki hægt að fullyrða um að tóftin sjálf sé íverutóft 
og hlutverk hennar óþekkt. Fast norðvestan við tóftina er svo til ferhyrnd grösug þúfa eða pallur sem er 
um 5x10m að stærð og snýr norðaustur og suðvestur. Lítið er hægt að segja til um nýtingu á þessum 
palli en vera má að þetta hafi verið notað sem heystæði eða fiskreitur. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 2 
 
 
  

  

Tóft SN-173:002, horft til ASA 
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SN-173:003     garðlag     óþekkt                             A: 283540     N: 498065 
 
Garðlag er um 340m norðvestan við bæjarhól 
Brimilsvalla SN-167:001 og 100m vestan við 
bæjarhól 001. Það liggur frá tóft 002 til vesturs 
að gerði 004. 
Garðlagið liggur um frekar slétt og grösugt land. 
Garðlagið er 120 - 150 cm á breidd, 50-60cm á 
hæð og hefur nokkuð flatan topp. Það er allt 
gróið en ummerki benda til þess að rof hafi 
komist í það. Það er um 150m að lengd, liggur 
frá norðurhlið hóls sem er undir tóft 002, að 
gerði 004 sem er sambyggt því og að öðru gerði 
sem hefur númerið 005. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
SN-173:004     tóft     óþekkt                                A: 283522     N: 498062 
 

Gerði er 150m vestan við bæjarhól 001, 70m vestan við tóft 002 og 160m austan við tóft SN-167:076 á 
Kvíholti. Þetta gerði er sambyggt garðlagi 003 sem liggur að tóft 002 til austurs og að öðru gerði 005 til 
suðurs. Sennilega hafa allar þessar minjar tengst eldri staðsetningu Dalls. 
Tóftin er í tiltölulega sléttu graslendi en austan við það er móagróið holt. 
Gerðið er 19x7m að stærð, snýr svo til í vestur austur. Það er alveg opið til vesturs. Vegghleðslur eru 
nokkuð misbreiðar eða frá rúmum metra og upp í tvo metra. Hugsanlegar skýringar á þessu er að um er 
að ræða gróið hrun og/eða rof. Vegghleðslurnar eru mjög rúnaðar, úr torfi og grjóti og 40 - 50cm á hæð. 
Út frá stærð gerðisins er líklegast að ætla að um einhvers konar aðhald sé að ræða. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
  

 

Garðlag SN-173:003, horft í vestur 

    

Tóft SN-173:004, horft til austurs 
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SN-173:005     gerði     óþekkt                             A: 283525     N: 498002 
 
Gerði er tæpa 160m vest-suðvestan við 
bæjarhól 001, 80m suðaustan við tóft 002 og 
um 165m austan við tóftir SN-167:076 á 
Kvíholti. Garðlag 003 liggur að gerðinu og 
tengist því. 
Gerðið er í grösugu landi. 
Gerðið afmarkar svæði sem er 50x20m að 
stærð og snýr vestur og austur. Veggir þess 
eru 120 - 150cm á breidd, 50 - 60cm á hæð 
og  flatir í toppinn, mjög sambærilegir 
garðlagi 003. Gerðið hefur að öllum 
líkindum verið stærra en suðurhluti þess 
hefur verið klipptur af með framræsluskurði 
sem hefur stefnuna austur vestur og svo hafa 
tún sunnan hans verið sléttuð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

 

  

 

Gerði SN-173:005, horft til norðurs 
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SN-174     Holt 
 

 
 
Hjáleiga Brimilsvalla 1711: "Hollt, önnur grasnytjarhjáleiga, bygt fyrir 22 árum. Aldrei var hér bær 
fyrr." JÁM V, 247.  
"Hjáleigurnar sem fylgdu Brimilsvöllum og áður var búið á eru nú allar í eyði og búið að sameina þær 
aðaljörðinni. Allar höfðu hjáleigur túnblett nema ef vera skyldi að Krókur [SN-172] hafi verið þurrabúð, 
en svo var býlið nefnt ef engin kýr var eða grasnyt. Upprekstrarland höfðu bændur fyrir kindur sínar, og 
mótak frá heimajörðinni. Aðalbjörgina sóttu hjá leigubændurnir í sjóinn, og voru margir þarna duglegir 
sjómenn og heppnir formenn." BS, 392.  
"Til norðvesturs frá Brimilsvöllum, upp á hæð, blasir við bæjarstæði Holts." Ö-Brimilsvellir SÓ, 2. 
"Norðvestanlega á túninu er býli, sem Holt heitir, suður af þeim bæ er völlur, sem Latur heitir." Ö-
Brimilsvellir ÞJ,2. 
Túnakort 1916: Tún 1,6 ha, slétt 1/2, garðar 200 m2. 
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SN-174:001     Holt     bæjarhóll     bústaður                 A: 283538     N: 498165 
 

Samkvæmt örnefnaskrá Brimilsvalla eftir Sigurð Ólafsson skiptist þorpið  á Brimilsvöllum um læk í 
efra og neðra pláss. Í neðra plássi voru býlin Dallur SN-167:050, Lækjamót (sem áður hét Dallur) SN-
173, Holt (Holtabúð), Hjallabúð SN-175, Bakkabær (sem áður hét Bakkabúð) SN-176, Bakkabúð (sem 
áður hét Bakkabúð Innri) SN-177 og Litla-Bakkabúð SN-167:040.  Bæjarhóllinn á Holti er 410 - 420m 
norðvestan við bæjarhól Brimilsvalla SN-167:001 og um 150m sunnan við bæjarhól Hjallabúðar SN-
175:001. Í Byggðum Snæfellsness segir að Holt, áður Holtskofi, hafi farið í eyði 1938. Bærinn stóð á 
hæð norðvestur af Dalli. "Holtskinn er hálfhringlaga halli um hæðina, þar sem bærinn stóð, að austan- 
og sunnanverðu," segir í örnefnaskrá. Bærinn hefur staðið sunnarlega á bæjarhólnum sem er efst á 
grösugu holti, miðsvæðis, innan túns eins og það er sýnt á túnakorti frá 1916. 
Sunnan og vestan við holtið sem bærinn stendur á er landið frekar mýrlent en að norðan og þó aðallega 
að austan verðu er landið þurrt. Austan við túnið er stutt að sjávarkambinum. 
Bæjarhóllinn er 60x50m að stærð og snýr norð-norðvestur og suð-suðaustur. Bæjartóftin er 10x7m að 
stærð og snýr norð-norðvestur og suð-suðaustur. Hún er tvískipt og byggð úr blönduðu efni þar sem 
nyrðra rýmið hefur haft steypta veggi en það syðra hlaðið úr torfi og grjóti. Syðri hlutinn er 5x4m að 
utanmáli, snýr eins og tóftin og er 4x2m að innanmáli. Hólfið er hlaðið úr torfi og grjóti og eru 
vegghleðslur um 60cm á hæð og um 150cm á breidd. Ekki var hægt að greina op á þessu rými en það er 
sambyggt steypta hlutanum að norðanverðu. Steypti hlutinn er mjög illa farinn, eru veggjaleifarnar um 
20cm að þykkt og 100-120cm á hæð. Veggjaleifarnar gefa til kynna að húsið hafi verið um 6x5m að 
stærð og snúið suðvestur og norðaustur. Suðurveggurinn er lengstur, um 6m langur en veggirnir út frá 
honum eru bara stubbar. Vesturveggurinn er einungis brot sem er um 50cm að lengd  og austur 
veggurinn tæpir 2m að lengd. Ekki er víst að gólfið í þessu rými hafi verið steypt. Enginn steyptur veggur 
afmarkar rýmið til norðurs en þar er í staðinn greinilegur kantur og er stærð rýmisins miðað við hann. 
Fast utan við steypta veggbrotið vestanmegin er grjót- og torfhlaðið veggbrot sem er um 3m á lengd, 
1m á breidd og 30-50cm á hæð. Ekki er ljóst hvort þetta veggbrot hafi þjónað sem partur af 
vesturveggnum og þá sem einhvers konar veggstuðningur eða hvort það hafi tengst einhverju allt öðru. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 8; BS, 394; Túnakort 1916 
 
 
 
 
 

    

Bæjarhóll Holts SN-174:001, horft til norðvesturs 
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SN-174:002     gerði     kálgarður                             A: 283541     N: 498177 

 
Inn á túnakort frá 1916 eru merktir tveir 
matjurtagarðar norðaustan við bæ 001. 
Kálgarður 002 er þétt við og beint norður af 
bæjartóft 001 og austur af kálgarði 003. 
Kálgarðurinn er á sama holti og bærinn og er 
landið frekar slétt og grösugt á þessum bletti. 
Kálgarðurinn er um 13x12m að stærð og snýr 
norðvestur og suðaustur. Garðurinn afmarkast 
að stærstum hluta af grjóthlöðnum kanti sem er 
um 30cm hár en á suðvesturhliðinni er garðlag 
sem er torf og grjóthlaðið og er það um 60cm 
hátt og um 1m á breidd. Að norðaustanverðu er 
garðurinn sambyggður tóft 007. Enga 
afmörkun á garðinum var hægt að greina til 
norðurs. Hann er allur á kafi í grasi. 

 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-174:003     tóft     útihús                               A: 283526     N: 498177 
 

Inn á túnakort frá 1916 eru merktir tveir matjurtagarðar 002 og 003 norðan við bæ 001. Kálgarður 003 
er norð-norðvestan við bæjartóft 001 og vestan við kálgarð 002. Kálgarðarnir eru ekki sambyggðir en 
þeir liggja að hvorum öðrum og tengjast. 
Kálgarðurinn er á sama holti og bærinn og landið frekar slétt og grösugt á þessum bletti. 
Kálgarðurinn sem snýr mót vestri er 12x11m að stærð og snýr suðvestur og norðaustur. Hann hefur að 
öllum líkindum verið afmarkaður af lágu garðlagi en möguleg upphleðsla jarðvegs innan garðsins gerir 
það að verkum að innra byrði hans er víða ógreinilegt. Garðlagið er á kafi í grasi en er sennilega að 
einhverju leyti grjóthlaðið, um 30cm á hæð og um 1m á breidd. Op er á því til vesturs. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 

 

Teikning af kálgarði SN-174:002 og tóft SN-174:007 
 

    

Tóft SN-174:003, horft til austurs 
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SN-174:004     heimild um útihús                                 A: 283518     498185 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 30m norður af bæ 001. Ekki fundust nein ummerki eftir 
þetta hús. 
Minjastaðurinn var í flötu túni. 
Það er nokkuð merkilegt að engin ummerki um þetta úthús skuli ekki finnast þar sem allar aðrar tóftir á 
svæðinu standa. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-174:005     tóft     útihús                                A: 283633     N: 498154 
 

Á túnakorti frá 1916 er útihús sýnt 10-15m suður af bæ 001 og er þar tvískipt tóft sem er torf- og 
grjóthlaðin. 
Tóftin er á grösugu holti en sunnan og vestan við það er blautt mólendi. 
Tóftin er 7x6m að stærð og snýr svo til í austur og vestur. Hún er tvískipt og er rýmið vestanmegin 4x1m 
að innanmáli en rýmið austanmegin 4x2m að innanmáli. Þau hafa enga gafla til norðurs og því má ætla 
að á þeim hafi verið timburgaflar sem núna sjást engar minjar um. Vegghleðslur eru úr torfi og grjóti, 
um 1-2m á breidd og um 80cm á hæð. Í hleðslunum er frekar stórt grjót og standa þær vel. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
  

    

Tóft SN-174:005, horft til suðurs og norðurs 
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SN-174:006     tóft     óþekkt                                A: 283538     N: 498145 

 
Lítil tóft úr torfi og grjóti er tæpa 15m suðvestan við bæ 001 og 2m sunnan við útihúsatóft 005. 
Tóftin er á grösugu holti en sunnan og vestan við það er blautt mólendi. 
Tóftin er 4x4m að stærð, hún hefur tvo veggi til austurs og vesturs. Milli veggjanna fyrir miðju má 
greina grjóthlaðinn kant og er gólfflöturinn norðan megin kantinn hærri en sunnan megin við hann. 
Engir gaflar eru á tóftinni og því er hún opin til norðurs og suðurs. Veggirnir eru grjót- og torfhlaðnir 
og eru þeir um 40cm á hæð og 1m á breidd. Þar sem tóftin hefur enga gafla má hugsanlega gera ráð fyrir 
því að hún hafi verið notuð sem hjallur. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-174:007     tóft     óþekkt                                A: 283551     N: 498179 

 
Tóft er tæpa 15m metra norðaustan við bæjartóft 001 
og sambyggð kálgarði 002. 
Tóftin er á grösugu holti en sunnan og vestan við það 
er blautt mólendi. 
Tóftin er einföld, um 8x5m að stærð og snýr norðvestur 
og suðaustur. Hún er að öllum líkindum að einhverju 
leiti niðurgrafin og hefur torf og grjóthlaðna veggi sem 
eru nokkuð signir. Hæð innrabyrðis er um 120cm en 
hæð ytra byrðis er um 80cm og má telja um 4 umför í 
grjóthleðslunum sem eru greinilegar innan tóftarinnar. 
Tóftin er að hluta niðurgrafin í hól sem virðist vera 
upphlaðinn og er hæð hans rúmur 1m. Op er á tóftinni 
til suðvesturs. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
  

  

Tóft SN-174:006, horft til suðurs. Á teikningu eru tóftir SN-174:005 og SN-174:006 
 

 

Tóft SN-174:007, horft til SSA. 
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SN-174:008     þúst     óþekkt                                A: 283540     N: 498190 
 
Stór, ávalur og grösugur hóll er á milli kálgarðs 002 og kálgarðs 009. Hann virðist vera manngerður og 
minnir helst á bát sem er á hvolfi. Líklegast hefur hann verið notaður sem fiskreitur. 
Hóllinn er á grösugu holti en sunnan og vestan við það er blautt mólendi. 
Hóllinn er 11x4m að stærð og snýr suðvestur og norðaustur. Hann er allur ávalur og er um 80cm á hæð 
þar sem hann er hæstur. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
  
 

 
 
SN-174:009     gerði     kálgarður                           A: 283534     N: 498197 
 
Lágt og frekar ógreinilegt gerði sem afmarkar lítið svæði er norðan við þúst 008 og fast sunnan við tóft 
010. Að öllum líkindum mun þetta vera kálgarður. 
Hleðslan er á grösugu holti en sunnan og vestan við það er blautt mólendi. 
Kálgarðurinn er um 9x8m að utanmáli og snýr norðvestur suðaustur. Hleðslurnar eru mjög signar og 
ógreinilega í háu grasinu. Þær eru á bilinu 20-40cm á hæð og mest um 1m á breidd. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
  

 

Teikning sem sýnir þúst SN-174:008, kálgarð SN-174:009 og tóft SN174:010 
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SN-174:010     tóft     útihús                                 A: 283531     N: 498207 
 
Tóft er þétt norðan við kálgarð 009 og um 
35m norðan við bæjartóft 001. Þar sem hún er 
í túni mun hún að öllum líkindum hafa verið 
útihús. 
Tóftin er á grösugu holti en sunnan og vestan 
við holtið er blautt mólendi. 
Tóftin er 11x9m að stærð og snýr norðvestur 
og suðaustur. Hún hefur þrjú hólf, tvö 
samsíða hólf að norðanverðu og eitt sunnan 
til. Stærsta hólfið er vestast, um 4x3m að 
innanmáli og austan við það er annað hólf 
sem er 4x2m að innanmáli. Á báðum þessum 
er engin norðurgafl og má gera ráð fyrir því 
að þar hafi verið timburgafl. Suður af eystra 
hólfinu er þriðja hólfið sem er 3,5x2m að 
innanmáli og er op á milli hólfanna. Vegghleðslur sem er hlaðnar úr torfi og grjóti eru um 80cm á hæð 
og um 120cm á breidd og er víða hægt að telja 4-5 umför í þeim. Nyrsti hluti vesturlanghliðar hefur 
líklega verið rifinn að hluta, þ.e. grjótið tekið úr honum, nema neðsta umfarið. Þar er vegghæðin ekki 
mikið meira en 20cm. Tóftin er á kafi í grasi. Í stærsta og vestasta hólfinu er grjóthrúga sem hefur 
mögulega skipt rýmum eða eru leifar garðs. Grjótið er lítið sem ekkert gróið og því er líka möguleiki að 
því hafi verið safnað þar saman eftir að tóftin féll úr notkun. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
SN-174:011     varða     samgöngubót                         A: 283558     N: 498159 

 
Stór varða er um 20m austan við bæjartóft 001 og 
um 20m sunnan við tóft 007. Varðan hefur 
sennilega þjónað sem einhvers konar viti. 
Í grösugu túni. 
Varðan er tæplega 3m á hæð og 2m í þvermál. Í 
henni efst er opinn skápur til austurs og hefur 
væntanlega verið sett lugt í hann í slæmu skyggni 
til aðstoðar sjófarendum. Varðan er hlaðin 
meðalstóru grjóti og er mikið af steypu í henni. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 

  

 

Tóft SN-174:010, horft til suðurs 
 

 

Varða SN-174:011, horft til norðvesturs 
 



196 
 

SN-175     Hjallabúð 
 

 
 
Hjáleiga Brimilsvalla 1711: "Hiallabud, þriðja grasnytjarhjáleiga bygð fyrir manna minni." JÁM V, 248.  
"Hjáleigurnar sem fylgdu Brimilsvöllum og áður var búið á eru nú allar í eyði og búið að sameina þær 
aðaljörðinni. Allar höfðu hjáleigur túnblett nema ef vera skyldi að Krókur [SN-172] hafi verið þurrabúð, 
en svo var býlið nefnt ef engin kýr var eða grasnyt. Upprekstrarland höfðu bændur fyrir kindur sínar, og 
mótak frá heimajörðinni. Aðalbjörgina sóttu hjá leigubændurnir í sjóinn, og voru margir þarna duglegir 
sjómenn og heppnir formenn." BS, 392.  
" Neðan og norðan lækjar voru, séð frá Brimilsvöllum: Bakkabúð næst að austanverðu. Þar var á 
sjávarbakka Litla-Bakkabúð, en rústir eru horfnar. Norður frá Bakkabúð var Bakkabær og þaðan til 
norðvesturs Hjallabúð." Ö-Brimilsvellir SÓ, 2.  
"Norður frá Holti er Hjallabúð. Þar er Hjallaflöt og Hjallasnoppa sem er breiður en stuttur tangi, er 
gengur fram norðvestur frá bænum." Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2. 
Túnakort 1916: Tún 1,7 ha, allt slétt, garðar 500 m2. 
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SN-175:001     Hjallabúð     bæjarhóll     bústaður             A: 283554     N: 498323 
 

Samkvæmt örnefnaskrá Brimilsvalla eftir Sigurð Ólafsson skiptist þorpið á Brimilsvöllum um læk í efra 
og neðra pláss. Í neðra plássi voru býlin Dallur SN-167:050, Lækjamót (sem áður hét Dallur) SN-173, 
Holt (Holtabúð) SN-174, Hjallabúð, Bakkabær (sem áður hét Bakkabúð) SN-176, Bakkabúð (sem áður 
hét Bakkabúð Innri) SN-177 og Litla-Bakkabúð SN-167:040. Samkvæmt Byggðum Snæfellsness fór 
Hjallabúð í eyði 1938 og stóð bærinn skammt norður af Holti. Bæjarhóll Hjallabúðar eru á lágu holti 
520-530m norðvestur af Brimilsvöllum SN-167:001 og um 160m norður af Holti SN-174. 
Býlið er efst á lágu holti í sem er í grösugu túni. 
Bæjarhóllinn er 30x30m að stærð og gæti upphleðsa hans verið um 150cm. Á honum er tóft sem er 
16x8m að stærð og snýr suðvestur og norðaustur. Tóftin skiptist í fjögur hólf sem í þessari umfjöllun 
verða einkennd með bókstöfum frá A-D til aðgreiningar í lýsingu og til að gera alla umfjöllun um þau 
auðveldari. Húsið hefur verið byggt úr blönduðu efni, það er bæði úr steinsteypu og torfi og grjóti og að 
auki er nokkur munur á steyptum vegghleðslum. Hólfin liggja samsíða frá suðvestri til norðausturs. 
Suðvestast er hólf A sem er ekki mikið meira er 1m á breidd en um 6m á lengd. Vegghleðslur þess eru 
steyptar um 15cm á þykkt og um 150cm á hæð. Mögulega hefur það verið byggt seinna en hólf B sem 
er 5x3m að innanmáli. Op er á hólfi A syðst á vesturvegg en einnig er op á milli hólfa A og B. 
Vegghleðslur hólfs B eru einnig steyptar, um 50cm á þykkt og um 150cm á hæð. Vegghleðslur hólfs B 
eru mun grófari en vegghleðslur í hólfi A sem felst aðallega í því að mun grófara grjót hefur verið notað 
í steypuna. Steypan í þessum hluta er meira notuð eins og steinlím en byggingarefni. Hólf C er 6x3m að 
innanmáli. Vegghleðslur eru steyptar, um 15cm á þykkt og rúmlega 2m á hæð og er suðurgaflinn best 
varðveittur. Mögulega hefur þetta hólf einnig verið byggt seinna en hólf B. Hólf D er 6x5m að innanmáli 
og eru vegghleðslur þess að mestum hluta úr torfi og grjóti nema þar sem það liggur að hólfi C. Hólf D 
er niðurgrafið og er innrabyrði veggja um 150cm á hæð og 150cm á breidd. Hleðslurnar eru vandaðar 
og má telja 4-5 umför af meðalstóru grjóti. Hleðslurnar eru grónar og er hleðsluhæð að utanverðu um 
1m. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 1-2; BS, 394; Túnakort 1916 
 
 
 
 
 
 
 

    

Bæjarhóll Hjallabúðar SN-175:001, horft til suðurs 
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SN-175:002     þúst     útihús                                A :283568     N: 498338 

 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús 
tæpa 20m norðaustan við bæjarhús 001. 
Lítið sést til tófta á þessum stað sem verður 
að teljast nokkuð óvenjulegt þar sem aðrar 
tóftir standa óhreyfðar. Hugsanlegt er að 
húsið hafi verið rifið og sléttað yfir meðan 
Hólbúð var ennþá í byggð. Önnur skýring 
væri ónákvæmni í túnakortsins. Landið er 
nokkuð blautt á þessu svæði sem 
takmarkar töluvert möguleg stæði fyrir 
byggingar. Í raun kemur bara smá bali til 
greina sem liggur milli bæjarhóls 001 og 
túns. Þar er smá hólbunga eða þúst með 
geil í og snýr op hennar til norðausturs. 
Minjastaðurinn er á þurrum bala milli 
tveggja mýrarsunda. 

Minjastaðurinn er mjög óljós og um 6x6m að stærð. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-175:003     tóft     útihús                               A: 283583     N: 498346 
 

Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús 30-40m norðaustan við bæjarhól 001 og um 50m suðvestan við 
Steina tóft SN-167:092. 
Tóftin er í þurru sléttu túni all nærri sjávarkambi. 
Tóftin er einföld, 7x5m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Hún hefur op til norðvesturs og er 
torf- og grjóthlaðin. Vegghleðslur eru um 2m á breidd og um 1m á hæð og má telja 5-6 umför í þeim. 
Innan í tóftinni er brak af bárujárni sem gæti gefið til kynna að á húsinu hafi verið bárujárnsþak. Stór 
steinhella er við norðurenda tóftarinnar að austanverðu. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
 

 

Þúst SN-175:002, horft til suðvesturs 
 

    

Tóft SN-175:003, horft til suðurs 
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SN-175:004     heimild um útihús                               A: 283551     N: 498388 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús 65m norður af bæjarhól 001 og 55m norð-norðvestur af tóft 
003. Minjastaðurinn er fremst á sjávarbakka og þar sem ekkert sér til minja eftir þetta útihús er möguleiki 
að hún hafi eyðst í landbroti ellegar að það hafi verið sléttað. 
Umhverfis minjastaðinn er flatt graslendi sem liggur að bröttum á háum sjávarbakka. 
Ekkert sér til minja. 
 
Hættumat: hætta, vegna landbrots 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-175:005     heimild um útihús                               A: 283555     N: 498389 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús 65m norður af bæjarhól 001, 55m norð-norðvestur af tóft 003 
og tæpa 5m austan við útihús 004. Minjastaðurinn er fremst á sjavarbakka og þar sem ekkert sér til minja 
eftir þetta útihús er möguleiki að hún hafi eyðst í landbroti. 
Umhverfis minjastaðinn er flatt graslendi sem liggur að bröttum á háum sjávarbakka. 
Ekkert sér til minja. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-175:006     þúst     óþekkt                                A: 283554     N: 498372 
 

Þúst úr grjóti er 50m norðan við bæjartóft 001, um 40m norðvestan við útihús 003 og 15m suður og 
vestur af sjávarkambinum. 
Þústin er í grösugu túni all nærri sjávarkambi. 
Þústin er samsett úr tveimur grjóhrúgum en á milli þeirra, í beinni línu, eru jarðsokknir steinar. Þústin 
er 18x6m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Nyrðri grjóthrúgan er 6x3m að stærð en sú syðri 
5x3m að stærð og báðar eru þær um 1m á hæð. Erfitt er að segja til um hlutverk þústarinnar, það er 
möguleiki á því að þarna hafi staðið einhvers konar hús sem hafi verið rifið eða, og það sem er líklegra, 
að þetta sé fiskireitur. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

    

Þúst SN-175:006, horft til suðausturs 
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SN-175:007     hleðsla     kálgarður                           A: 283562     N: 498318 

 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var kálgarður um 
6m sunnan við bæjarhús 001. Fast sunnan við 
bæjarhúsin vottar fyrir afmörkuðu tvískiptu rými 
sem er á kafi í grasi og má ætla að það séu minjar 
kálgarðsins. 
Kálgarðurinn er í grösugu flötu landi og hallar mót 
suðaustri. 
Kálgarðurinn er mögulega niðurgrafinn í 
bæjarhólinn en hugsanlega hefur einnig verið 
hlaðið garðlag til að afmarka hann að sunnan og 
austan. Ef um garðlag er að ræða er hleðsluhæð 
þess um 60cm og 2-3m að breidd. Innanmál hans 
kálgarðsins er um 9x6m og snýr hann í vestur og 
austur. Garðurinn er tvískiptur, er vestara hólfið 
5x5m að innanmáli en það austara 5x3m að 

innanmáli. Op virðist vera á vestara hólfinu til suðurs. Kálgarðurinn er á kafi í grasi. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-175:008     tóft     óþekkt                                A :283572     N: 498269 
 

Tóft er tæpa 50m suð-suðaustan við bæjarhól 001 og 60-70m suður af tóft 003. Tóftin er þétt utan við 
túnmörkin eins og þau eru teiknuð á túnakorti frá 1916. Miklar líkur eru þó á því að tóftin hafi verið 
útihús frá Hjallabúð þar sem engin áberandi landfræðileg afmörkun á túninu er sýnilega á þessum stað. 
Tóftin er í flötu grösugu landi á jaðri lítils drags sem er á milli hennar á bæjarhólsins. 
Minjastaðurinn samanstendur mjög líklega af tveimur tóftum sem tilheyra sitt hvoru byggingarstiginu. 
Heildarstærð hans er 10x7m og snýr norðaustur og suðvestur. Tóftin sem lítur út fyrir að vera yngri er 
einföld, 7x6m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Það er op á henni til norðvesturs og er hún 
hlaðin úr torfi og grjóti. Vegghleðslur eru 30-90cm á hæð og um 150cm á breidd, mjög rúnaðar og 
signar. Hægt er að telja um 3 umför í þeim. Innst í tóftinni er stórgrýti sem sem virðist hafa verið sett 
þar eftir að hætt var að nota tóftina. Tóftin sem lítur út fyrir að vera eldri hefur sennilega verið stærri. 
Það sem af henni sést er eitt hólf sem liggur út frá þeirri yngri til norðausturs eins og annað hólf en 

 

Leifar af kálgarði SN-175:007, horft til norðvesturs 

    

Tóft SN-175:008, horft til suðvesturs 
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vegghleðslur hennar eru einungis 30-40 cm á hæð og um 1m á breidd. Þær eru á kafi í grasi og alveg 
grónar þó má finna fyrir grjóti í þeim og því má ætla að hún hafi einnig verið torf- og grjóthlaðin. 
Vegghleðslurnar eru ógreinilegar og signar. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
SN-175:009     brunnur     brunnur                            A: 283533     N: 498347 

 
"Frá Hjallasnoppu til suðausturs, efst í Hjallakvos, er 
lind, fornt vatnsból frá Hjallabúð," segir í 
örnefnaskrá. Brunnur er 30-40m norðvestur af 
bæjartóft 001 og tæpa 50m vestan við tóft 003. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ, 7 
 
 
 
 
 
 

SN-175:010     gryfja     óþekkt                              A: 283550     N: 498363 
 
Um 40m norðan við bæjartóft 001 og um 10m vestan 
við þúst 006 er kringlótt hola eða gryfja í jörðina 
Minjastaðurinn er í túni. 
Holan er um 50cm í þvermál og 30 eða 40cm á dýpt. 
Hún er alveg kringlótt og má vera að hún sé ummerki 
eftir brunn sem fyllt hafi verið upp í. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 
 

SN-175:011     öskuhaugur                                    A: 283516     N: 498381 
 
Fremst á fjörukambi, um 30m vestan við þúst 
006 og 60-70m norð-norðvestan við bæjartóft 
001 er mögulegur öskuhaugur. 
Öskuhaugurinn er undir fjörukambinum og 
rétt ofan við fjöruborðið. 
Öskuhaugurinn er um 5x3m að stærð og þar 
efst má sjá glerbrot, ofna, vélahluta sem 
sennilega eru úr bát, leirker og spýtnabrak. 
Ekki sást í móösku eða bein sem gætu gefið til 
kynna matarúrgang en það gæti skýrst af því 
að hann er mikið orpinn sandi. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
 
 
 

 

Brunnur SN-175:009, horft til suðausturs 

 

Gryfja SN-175:010, horft til norðausturs 

 

Meintur öskuhaugur SN-175:011, horft til suðurs 
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SN-175:012     brunnur     brunnur                            A: 283536     N: 498332 

 
Brunnur er 20m norðvestur af bæjartóft 001, 
um 15m suður af brunni 009 og 50m vestur 
af tóft 003. 
Á mörkum bæjarhóls og túns í grösugu flötu 
landi sem liggur að bröttum sjávarbakka. 
Brunnurinn hefur verið byrgður með 
bárujárnsplötu og timbri. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 
 
 

SN-175:013     hleðsla     óþekkt                             A: 283539     N: 498325 
 
Norðan og norðvestan til á bæjarhólnum 
001 er upphlaðinn pallur. Hann minnir helst 
á kálgarð en hefur þó ekkert innrabyrði og 
þar sem hann er ekki sýndur á túnakorti frá 
1916 má vera að hlutverk hans hafi verið 
annað. Kemur þá helst fiskreitur til greina. 
Í grösugu flötu landi sem liggur að bröttum 
sjávarbakka. 
Hleðslan er 28x22m að stærð. Kannturinn 
er grjóthlaðinn og um 90cm á hæð og má 
sumstaðar telja um 3 umför. Að innan er 
pallurinn gróinn grasi og frekar sléttur. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 

  

 

Brunnur SN-175:012, horft til suðausturs 
 

 

HleðslaSN-175:013, horft til suðausturs 
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SN-176     Bakkabúð (Bakkabær) 
 

 
Hjáleiga Brimilsvalla 1711: "Backabud fimta, bygð fyrir meir en 60 árum." JÁM V, 249.  
"Hjáleigurnar sem fylgdu Brimilsvöllum og áður var búið á eru nú allar í eyði og búið að sameina þær 
aðaljörðinni. Allar höfðu hjáleigur túnblett nema ef vera skyldi að Krókur [SN-172] hafi verið þurrabúð, 
en svo var býlið nefnt ef engin kýr var eða grasnyt. Upprekstrarland höfðu bændur fyrir kindur sínar, og 
mótak frá heimajörðinni. Aðalbjörgina sóttu hjá leigubændurnir í sjóinn, og voru margir þarna duglegir 
sjómenn og heppnir formenn." BS, 392.  
"Neðan og norðan lækjar voru, séð frá Brimilsvöllum: Bakkabúð [SN-177] næst að austanverðu. Þar var 
á sjávarbakka Litla-Bakkabúð [SN-167:040], en rústir eru horfnar." Ö-Brimilsvellir SÓ, 2."Á bakkanum 
hjá lendingunni stendur Bakkabær og nokkru sunnar á bakkanum Bakkabúð [SN-177]." Ö-Brimilsvellir 
ÞJ, 2. 
Örnefnaskrá Brimilsvalla gerir grein fyrir þremur býlum sem standa öll við sjávabakkann og draga nafn 
sitt af honum eins og kemur fram hér að ofan. En áður voru býlin fleiri með þessu Bakka-nafni og svo 
hafa þau líka skipt um nafn. Hér að neðan verður leitast við að gera grein fyrir þessum nafna-breytingum. 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1711 er getið um fjórar Bakkabúðir á Brimilsvöllum 
en þar er hvergi minnst á Litlu Bakkabúð, Bakkabúð Innri eða Bakkabæ eins og gert er í yngri heimildum 
(sjá örnefnaskrá og túnakort). Samkvæmt Jarðabókinni eru tvær Bakkabúðir í byggð (1711) og eru þær 
grasnytjarbúðir en hinar tvær sem virðast hafa verið þurrabúðir eru í auðn og búnar að vera í eyði í meira 
en 10 ár. Ekki er hægt að staðsetja Bakkabúðirnar út frá Jarðabókinni því þar heita þær allar sama nafni 
án forliðs eða viðskeytis til aðgreiningar. Aðeins ýtarlegri upplýsingar er að hafa í Jarðatali Johnsen frá 



204 
 

1847. Þar kemur fram að tvær Bakkabúðir eru í ábúð og er þeim gefið jarðanúmer, sú fyrri nefnist 
Bakkabúð og fær þar númerið 176 en hin nefnist Bakkabúð Innri og fær númerið 177. Að öllum líkindum 
eru þetta sömu tvær Bakkabúðirnar sem voru í ábúð 1711. Í neðanmálsgrein í Jarðatali Johnsen er vísað 
í heimild frá 1805 þar sem getið er þriggja Bakkabúða og eru þær aðgreindar með forskeytunum Vestari-
, Litla- og Nyrðri-. Þar strax er komin misvísun því þar heitir engin "Bakkabúð Innri" eins og kemur 
fram í Jarðatalinu. Þarna koma fram ný örnefni sem ekki hafa komið við sögu áður og vel má vera að 
allar þessar þrjár Bakkabúðir hafi verið í ábúð 1805. Örnefnið Litla Bakkabúð kemur fyrir í örnefnaskrá 
og samkvæmt henni er Litla-Bakkabúð eiginlega horfin vegna landbrots. Það má því gera ráð fyrir því 
að sá bær hafi verið fyrstur í eyði og þá mögulega líka í eyði þegar Jarðatalið var tekið saman 1847 og 
því ekki fengið jarðanúmer. En þá er að greiða úr hvaða Bakkabúð var Bakkabúð Innri, Vestari-
Bakkabúð, Nyðri-Bakkabúð eða Bakkabær. Innri Bakkabúð (nr.177) hefur að öllum líkindum staðið 
næst bænum á Brimilsvöllum en Bakkabúð (nr.176) án forskeytis verið utar (norðar). Út frá þessum 
upplýsingum hefur Bakkabúð Innri (nr.177) verið sama og er nefnd Vestari-Bakkabúð 1805 og svo 
seinna einungis Bakkabúð í örnefnaskrá Brimilsvalla en Bakkabúð (nr.176) sama og nefnd er Nyðri-
Bakkabúð 1805 og Bakkabær í örnefnaskrá Brimilsvalla. 
Túnakort 1916: Tún 0,6 ha, aukatún 0,2 ha, garðar 250 m2. 
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SN-176:001     Bakkabúð     bæjarhóll     bústaður             A: 283694     N: 498275 

 
"Bakkabæjartún [áður Bakkabúð] náði til suðurs að bænum í Bakkabúð [áður Bakkabúð Innri SN-177]," 
segir í Sögu Fróðárhrepps I.  "Á bakkanum hjá lendingunni stendur Bakkabær [áður Bakkabúð] og 
nokkru sunnar á bakkanum Bakkabúð [Bakkabúð Innri]," segir í örnefnaskrá ÞJ. Samkvæmt örnefnaskrá 
Brimilsvalla eftir Sigurð Ólafsson skiptist þorpið á Brimilsvöllum um læk í efra og neðra pláss. Í neðra 
plássi voru býlin Dallur SN-167:050, Lækjamót (sem áður hét Dallur) SN-173, Holt (Holtabúð) SN-
174, Hjallabúð SN-175, Bakkabær (sem áður hét Bakkabúð), Bakkabúð (sem áður hét Bakkabúð Innri) 
SN-177 og Litla-Bakkabúð SN-167:040. Bakkabær eða Bakkabúð, eins og hún hét áður, hefur staðið 
fremst og næst sjávarbakkanum eins og nafnið gefur til kynna. Erfitt var að koma túnakorti frá 1916 
heim og saman við þær minjar sem fundust á svæðinu en gríðarlegt landbrot hefur orðið á þessum stað 
síðan það var teiknað upp í upphafi 20. aldar. Sé réttur skilningu á kortinu hefur bæjarhóllinn á Bakkabæ 
verið 410-420m norð-norðvestan við bæjarhól Brimilvalla SN-167:001, 145-150m suðaustur af 
bæjarhól Hjallabúðar SN-175:001 og um 190m norðaustan við bæjarhól Holts SN-174:001. 
Bæjarhóllinn er fremst á sjávarkambinum. 
Bæjarhóllinn gæti verið um 15x10m að stærð og snýr suðvestur og norðaustur. Hóllinn er allur 
sandorpinn og eru dældir í hann en hvort þær séu náttúrulegar eða ummerki eftir hólf er erfitt að segja 
til um. Upphleðsla gæti verið tæpur metri. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: SF I, 387; Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2; Ö-Brimilsvellir SÓ,1-2; Túnakort 1916 
 
 
  

 

Bæjarhóll Bakkabúðar SN-176:001, horft til norðurs. Á teikningu eru bæjarhóllinn auk kirkjugarðs SN-176:002 
og tófta SN-176:003 og 008 
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SN-176:002     gerði     KIRKJUGARÐUR                     A: 283679     N: 498302 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var kirkjugarður um 
20m norðan við bæjartóft 001. Þar er svæði 
afmarkað með lágu gerði alveg fremst á 
sjávarkambinum. 
Minjastaðurinn er í grösugu landi fremst á 
sjávarkambi. 
Gerðið er 18x15m að stærð og afmarkar svæði sem 
er 16x13m að stærð og snýr norðvestur og 
suðaustur. Garðlagið er hlaðið úr torfi og grjóti, um 
1m á breidd og 30-50cm á hæð. Tvo op eru á 
garðlaginu, annað fyrir miðri vesturhlið og hitt 
fyrir miðri suðurhlið. Engin upphlaðin leiði eða 
legsteinar eru í garðinum. Sökum landbrots vantar 
alla austurlanghlið gerðisins og því hefur 
garðurinn verið stærri en tölurnar hér gefa til 

kynna. Horn sem er á vesturlanghliðinni gefur til kynna að sennilega hafi suðurhluti garðsins verið 2m 
breiðari en norðurhluti hans. Það gæti mögulega verið vísbending um að garðurinn hafi verið stækkaður 
á einhverjum tímapunkti og sé tekið mið af túnakortinu virðist sem hann hafi verið stækkaður til suðurs. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
SN-176:003     tóft     útihús                                 A: 283690     N: 498282 

 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús fast 
norðan við bæ 001. 
Sé tekið mið af túnakorti Bakkabæjar hefur 
gríðarlegt landbrot átt sér stað og mun rúmlega 
helmingur túnsins vera horfinn vegna þess. 
Tóftin er í grösugu landi en stendur utarlega nærri 
fjörukambi. 
Tóftin er einföld, 8x6m að stærð og snýr svo til í 
norður og suður. Hún er niðurgrafin og er op á 
henni til norðurs. Vegghleðslur eru 70-80cm á 
hæð og er innrabyrði mun skýrara en ytrabyrði. 
Ekkert hleðslugrjót sést í veggjum. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Túnakort 1916 

 
 
SN-176:004     heimild um kálgarð                              A: 283696     N: 498270 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var kálgarður sunnan við bæ 001. Ekki sjást neinar hleðslur sem hafa 
afmarkað hann en landið hallar til suðurs. 
Sé tekið mið af túnakortinu hefur stórkostlegt landbrot átt sér stað og er minjastaðurinn fremst á 
sjávarkambinum. 
Ekki sér til minja og er alveg möguleiki á því að kálgarðurinn hafi ekki verið afmarkaður með garðlagi. 
En þar að auki hefur landið breyst mikið á þessum stað og er minjastaðurinn á kafi í grasi og mikið 
sandorpinn. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Túnakort 1916 

 

Kirkja SN-176:002, horft til suðvesturs 

 

Tóft SN-176:003, horft til suðvesturs 
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SN-176:005     heimild um útihús                              A: 283672     N: 498283 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús 20m norðvestan við bæ 001 og 10m suðvestan við kirkjugarð 
002. Minjastaðurinn er fremst á sjávarbakka og sér ekkert til hans þar. Það er merkilegt þar sem flestar 
aðrar minjar standa. Hugsanlega hefur hann verið sléttaður eða að staðsetningin hans á túnakortinu er 
ónákvæm. 
Minjastaðurinn er í grösugu landi fremst á sjávarbakka. 
Ástæður þess að ekkert sér til minja eru óþekktar en annað hvort hafa útihúsin verið sléttuð eða þau 
horfið vegna landbrots. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-176:006     heimild um útihús                               A: 283672     N: 498307 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 37m norðvestan við bæ 001. 
Minjastaðurinn er fremst á sjávarkambinum. 
Ekkert sér til minja og hefur hann sennilega horfið vegna landbrots. 
 
Hættumat: stórhætta vegna landbrots 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-176:007     heimild um útihús                               A: 283676     N: 498316 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 40m norð-norðvestan við bæ 001. 
Minjastaðurinn er innarlega í fjörunni undir sjávarkambinum. 
Ekkert sér til minja og hefur hann sennilega horfið vegna landbrots. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-176:008     Bakkabær     tóft     bústaður                  A: 283683     N: 498289 

 
Tóft húss sem byggt var úr blönduðu efni er 12m 
norðvestan við bæjartóft 001 og þétt suðaustan við 
kirkjugarð 002. Þetta hús er ekki merkt inn á 
túnakortið frá 1916 og er því að öllum líkindum byggt 
eftir að það er teiknað. Ennfremur má ætla út frá 
ummerkjum í tóftinni að um íbúðarhús hafi verið að 
ræða. Það eru því miklar líkur á því að tóftin séu leifar 
Bakkabæjar. 
Tóftin er framarlega á sjávarkambi. 
Tóftin er 6x5m að stærð og snýr norðvestur og 
suðaustur. Hún er niðurgrafin, um 70cm djúp og í 
hornum hennar má finna leifar af grjóthleðslum. 
Grjóthleðslurnar hafa verið límdar saman með steypu. 
Þessar grjóthleðslur hafa að öllum líkindum verið 
hornstoðir timburhúss. Í suðausturhorninu eru leifar af 

steyptum 2m löngum kanti og er rás eftir honum endilöngum. Ætla má að hluti af veggumbúnaði hafi 
verið skorðaður ofan í þessari rauf. Gólf tóftarinnar er ógróið og þakið sandi. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 

 

Tóft SN-176:008, horft til suðurs 
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SN-176:009     tóft     óþekkt                                A: 283713     N: 498279 
 

Tóft er fast norðaustan við bæjarhól 001, um 22m suðaustan við tóft 008 og fast út við sjávarkambinn. 
Tóftin hefur að öllum líkindum verið útihús frá Bakkabúð eða sem síðar var nefnt Bakkabær. 
Tóftin er alveg fremst á sjávarkambinum og mun norðausturhorn hennar vera horfið vegna landbrots. 
Tóftin er 11x11m að stærð, hún hefur þrjú hólf sem liggja samsíða og snúa öll norðvestur og suðaustur. 
Norðaustast er hólf sem er 8x3m að innanmáli, við hliðina á því er miðhólfið sem er 8x2m að innanmái 
og vestast er hólf sem er 6x2m að innanmáli. Ekkert op sést á hólfinu sem er vestast en greina má op, 
nyrst, á milli eystri hólfanna. Svo er norðausturhorn tóftarinnar horfið. Vegghleðslur eru mjög rúnaðar, 
30-90cm á hæð og 1-2m á breidd. Tóftin er hlaðin úr torfi og grjóti en hún er á kafi í grasi og mikið 
orpin sandi. Vegghleðslur suður gaflsins eru skýrastar og eru grjóthleðslurnar greinilegastar í austasta 
hólfinu. Ekki voru aðstæður til að athuga fjölda umfara vegna mikils sands sem safnast hefur að tóftinni. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
 
 
SN-176:010     tóft     óþekkt                                A: 283664     N: 498331 
 

Tóft er um 60m norðvestur af bæjarhól 001, um 40m norðvestur af bæjartóft 008 og um 25m norðaustur 

    

Tóft SN-176:009, horft til austurs 
 

    

Tóft SN-176:010, horft til suðausturs 
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af hjallatóft 011. 
Tóftin er fremst á sjávarkambi. 
Tóftin er einföld, 5x3m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Op er á henni til suðvesturs. 
Vegghleðslur eru signar og rúnaðar, 20-40cm á hæð og um 1m á breidd. Tóftin sem er vel gróin er grjót- 
og torfhlaðin og má sjá grjóthleðslur nyrst í eystri langhliðinni. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
 
 
SN-176:011     tóft     óþekkt                                A: 283645     N: 498311 
 

Grjóthlaðin tóft er um 55m norðvestur af bæjarhól 001 og rúma 20m vestan við kirkjugarð 002. Tóftin 
er öll grjóthlaðin og má helst gera ráð fyrir af útliti hennar að þar hafi staðið hjallur. Hún er reyndar utan 
við túnmörkin eins og þau eru sýnd á túnakorti frá 1916 en mun að öllum líkindum hafa verið nýtt frá 
Bakkabúð. 
Tóftin er í grösugu túni nærri sjávarkambi. 
Tóftin er ferhyrnd, samsett úr tveimur grjóthlöðnum veggjum, um 5x3m að stærð og snýr norðvestur og 
suðaustur. Norðvesturveggurinn er um 80cm á hæð og 150cm á breidd en suðausturveggurinn er um 
50cm á hæð og 1m á breidd. Hleðslurnar eru nokkuð rúnaðar en ytra byrðið stendur betur en það innra 
og má telja allt að 4 umför í því. Inn í tóftinni eru þrír stórir steinar sem koma tæplega úr 
vegghleðslunum. Hver tilgangur þeirra er eða hvort þeir hafi tilheyrt tóftinni er óþekkt en vera má að 
fiskurinn hafi verið barinn á þeim. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-176:012     tóft     óþekkt                                A: 283698     N: 498288 
 
Þúst sem er mjög líklega tóft sást af loftmynd um 5m norðvestan við tóft 003, 9m vestan við tóft 008 og 
um 3m norður af bæjarhól 001. 
Tóftin er á kafi í grasi fremst á grösugum sjávarbakka og er hluti tóftarinnar sennilega brotinn í sjó fram. 
Tóftin er sennilega um 8x6m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Op hennar mun hafa snúið til 
norðvesturs og væntanlega eru hleðslur mjög rúnnaðar og orpnar sandi. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
 

  

    

Tóft SN-175:011, horft til norðausturs 
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SN-177     Bakkabúð innri 
 

Hjáleiga Brimilsvalla 1711: "Backabud önnur, sjötta grasnytjarbúð, bygð undir 60 ár." Hjáleiga 
Brimilsvalla 1711: "Backabud fimta, bygð fyrir meir en 60 árum." JÁM V, 249.  
"Hjáleigurnar sem fylgdu Brimilsvöllum og áður var búið á eru nú allar í eyði og búið að sameina þær 
aðaljörðinni. Allar höfðu hjáleigur túnblett nema ef vera skyldi að Krókur [SN-172] hafi verið þurrabúð, 
en svo var býlið nefnt ef engin kýr var eða grasnyt. Upprekstrarland höfðu bændur fyrir kindur sínar, og 
mótak frá heimajörðinni. Aðalbjörgina sóttu hjá leigubændurnir í sjóinn, og voru margir þarna duglegir 
sjómenn og heppnir formenn." BS, 392.  
"Neðan og norðan lækjar voru, séð frá Brimilsvöllum: Bakkabúð [SN-177] næst að austanverðu. Þar var 
á sjávarbakka Litla-Bakkabúð [SN-167:040], en rústir eru horfnar." Ö-Brimilsvellir SÓ, 2. 
"Á bakkanum hjá lendingunni stendur Bakkabær og nokkru sunnar á bakkanum Bakkabúð [SN-177]." 
Ö-Brimilsvellir ÞJ, 2.  
Örnefnaskrá Brimilsvalla gerir grein fyrir þremur býlum sem standa öll við sjávabakkann og draga nafn 
sitt af honum eins og kemur fram hér að ofan. En áður voru býlin fleiri með þessu Bakka-nafni og svo 
hafa þau líka skipt um nafn. Hér að neðan verður leitast við að gera grein fyrir þessum nafna-breytingum. 
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1711 er getið um fjórar Bakkabúðir á Brimilsvöllum 
en þar er hvergi minnst á Litlu Bakkabúð, Bakkabúð Innri eða Bakkabæ eins og gert er í yngri heimildum 
(sjá örnefnaskrá og túnakort). Samkvæmt Jarðabókinni eru tvær Bakkabúðir í byggð (1711) og eru þær 
grasnytjarbúðir en hinar tvær sem virðast hafa verið þurrabúðir eru í auðn og búnar að vera í eyði í meira 
en 10 ár. Ekki er hægt að staðsetja Bakkabúðirnar út frá Jarðabókinni því þar heita þær allar sama nafni 
án forliðs eða viðskeytis til aðgreiningar. Aðeins ýtarlegri upplýsingar er að hafa í Jarðatali Johnsen frá 
1847. Þar kemur fram að tvær Bakkabúðir eru í ábúð og er þeim gefið jarðanúmer, sú fyrri nefnist 
Bakkabúð og fær þar númerið 176 en hin nefnist Bakkabúð Innri og fær númerið 177. Að öllum líkindum 
eru þetta sömu tvær Bakkabúðirnar sem voru í ábúð 1711. Í neðanmálsgrein í Jarðatali Johnsen er vísað 
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í heimild frá 1805 þar sem getið er þriggja Bakkabúða og eru þær aðgreindar með forskeytunum Vestari-
, Litla- og Nyrðri-. Þar strax er komin misvísun því þar heitir engin "Bakkabúð Innri" eins og kemur 
fram í Jarðatalinu. Þarna koma fram ný örnefni sem ekki hafa komið við sögu áður og vel má vera að 
allar þessar þrjár Bakkabúðir hafi verið í ábúð 1805. Örnefnið Litla Bakkabúð kemur fyrir í örnefnaskrá 
og samkvæmt henni er Litla-Bakkabúð eiginlega horfin vegna landbrots. Það má því gera ráð fyrir því 
að sá bær hafi verið fyrstur í eyði og þá mögulega líka í eyði þegar Jarðatalið var tekið saman 1847 og 
því ekki fengið jarðanúmer. En þá er að greiða úr hvaða Bakkabúð var Bakkabúð Innri, Vestari-
Bakkabúð, Nyðri-Bakkabúð eða Bakkabær. Innri Bakkabúð (nr.177) hefur að öllum líkindum staðið 
næst bænum á Brimilsvöllum en Bakkabúð (nr.176) án forskeytis verið utar (norðar). Út frá þessum 
upplýsingum hefur Bakkabúð Innri (nr.177) verið sama og er nefnd Vestari-Bakkabúð 1805 og svo 
seinna einungis Bakkabúð í örnefnaskrá Brimilsvalla en Bakkabúð (nr.176) sama og nefnd er Nyðri-
Bakkabúð 1805 og Bakkabær í örnefnaskrá Brimilsvalla. 
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SN-177:001     Bakkabúð innri     bæjarhóll     bústaður         A: 283729     N: 498171 
 

Samkvæmt örnefnaskrá Brimilsvalla eftir Sigurð Ólafsson skiptist þorpið á Brimilsvöllum um læk í efra 
og neðra pláss. Í neðra plássi voru býlin Dallur SN-167:050, Lækjamót (sem áður hét Dallur) SN-173, 
Holt (Holtabúð) SN-174, Hjallabúð SN-175, Bakkabær (sem áður hét Bakkabúð) SN-176, Bakkabúð 
(sem áður hét Bakkabúð Innri) og Litla-Bakkabúð SN-167:040. Bakkabúð mun vera sama bæjarstæði 
og nefnt er Bakkabúð Innri í Jarðatali Johnsen frá 1847 og stendur fremst og næst sjávarbakkanum eins 
og nafnið gefur til kynna. Í Byggðum Snæfellsness segir að Bakkabúð hafi farið í eyði 1939 og að bærinn 
hafi staðið nokkuð fyrir neðan kirkjuna." Bæjarhóllinn er 310-320m norð-norðvestan við bæjarhól 
Brimilsvalla SN-167:001, 120-130m suð-suðaustan við bæjarhól Bakkabæjar 176:001 og rúma 200m 
norðvestan við uppistandandi kirkju SN-167:003 á Brimilsvöllum. 
Bæjarhóllinn er fremst á grösugum sjávarbakka. 
Bæjarhóllinn er 30x20m að stærð og snýr suðvestur og norðaustur. Uppsöfnun hans er ógreinileg en 
gæti verið um 30-50cm. Á bæjarhólnum er tóft sem 16x9m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Í 
henni má greina tvö hólf, annað er syðst sem er 5x3m að innanmáli og snýr eins og tóftin og svo er 
annað hólf nyrst sem er 4x1m að innanmáli og er op á því til norðurs. Vegghleðslur eru frá 50-100cm á 
hæð og 1-2m á breidd, hlaðnar úr torfi og grjóti. Tóftin er mikið orpin fínum fjörusandi og á kafi í 
grasgróðri. Innrabyrði yfirleitt skýrara en ytrabyrðið. Þétt vestan við tóftina er stakstæð tóft. Hún er 
einföld, 5x5m að stærð og er op á henni til norðurs. Þétt vestan við þessa tóft er svo útihús 002 samkvæmt 
túnakorti frá 1916. Vestan við bæjartóftina og norðan við stakstæðu tóftina er ferhyrnd gryfja sem er um 
20cm djúp. Hún er um 3x2m að innanmáli og snýr svo til vestur austur. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Ö-Brimilsvellir SÓ,1-2; JJ, 149-150; BS, 394; Túnakort 1916 
 
 
  

    

Bæjarhóll Bakkabúðar innri SN-177:001, horft til austurs. Teikningin sýnir tóftir á bæjarhólnum og tóft SN-
177:002 
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SN-177:002     tóft     útihús                               A: 283721     N: 498165 
 

Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús 
10-12m vestan við bæ 001 og má þar enn 
sjá tóftarbrot. 
Tóftin er á grasigrónum hól ásamt 
bæjartóft 001 fremst á sjávarbakka. 
Tóftin er einföld, 9x7m að stærð og snýr 
norðvestur og suðaustur. Vegghleðslur eru 
50-100cm á hæð og um 1m á breidd, 
hlaðnar úr torfi og grjóti. Tvö op eru á 
tóftinni, annað fyrir miðri austurhlið og hitt 
fyrir miðri vesturhlið. Við suðvesturhorn 
tóftarinnar mótar fyrir einhvers konar palli 
sem er 4x3m að stærð. Tóftin er orpin 
fínum sandi og á kafi í grasi. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Túnakort 1916 

 
SN-177:003     heimild um útihús                               A: 283757     N: 498162 
 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var útihús um 20m suðaustan við bæjartóft 001. Minjastaðurinn mun hafa 
verið þétt utan við kálgarð 004 sem er alveg fremst á sjávarbakkanum. 
Minjastaðurinn er fremst á grösugum og flötum sjávarbakka. 
Ekkert sér til minja og verður að áætla að því sé landbroti um að kenna. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-177:004     gerði     kálgarður                             A: 283748     N: 498163 

 
Samkvæmt túnakorti frá 1916 var kálgarður suðaustan við bæjartóft 001. 
Kálgarðurinn er framarlega á sjávarbakka í grösugu landi. 
Kálgarðurinn er 30x20m að stærð og snýr norðaustur og suðvestur. Garðlagið sem afmarkar hann er frá 

  

Gerði SN-177:004, horft til norðvesturs 
 

 

Tóft SN-177:00, horft til suðausturs 
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20-80cm á hæð og 1-2m á breidd. Hluti af  því mun vera komið í sjó fram. Ekki er hægt að greina 
grjóthleðslu í garðlaginu sem er vel rúnað og á kafi í grófu grasi. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir: Túnakort 1916 
 
 
SN-177:005     tóft     óþekkt                                A: 283746     N: 498150 

Tóft er 35m suðaustan við bæjartóft 001 og alveg fremst á sjávarbakka. Hún mun sennilega hafa verið 
einhvers konar útihús eða sjóhús frá Bakkabúð Innri. 
Minjastaðurinn er fremst á grösugum en samt mjög sandorpnum sjávarbakka. 
Tóftin er 7x4m að stærð og snýr norðvestur og suðaustur. Eitt hólf er greinanlegt en mögulega hafa þau 
verið fleiri. Hugsanlega hefur einhver hluti tóftarinnar horfið vegna landbrots. Vegghleðslur eru á kafi í 
grasi og vel rúnaðar. Þær eru um 60cm á hæð og 1m á breidd. Jarðvegur er mjög sendinn og gróðurþekjan 
opin og viðvæm.Tóftin er hlaðin úr torfi og grjóti og sér aðallega í grjóthleðslur að utanverðu. 
 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots  

    

Tóft SN-177:005, horft til norðvesturs. 
 



215 
 

SN-611     Fl. á fleiri en einni jörð – Staðarsveit 
 
SN-611:001     vegur     leið                                 A: 309158     N: 484518 
 
Í Sýslu- og sóknalýsingum Snæfellsness segir: "Alfaravegur liggur með ströndinni í austri parti sóknar, 
um miðbik hennar eftir endilöngu Staðarholti, og þegar það þrýtur, vestur með ströndinni allt til 
Fróðárheiði. Hraunhöfn [SN-051] er nærstur bær heiðinni, og skiptist þar vegurinn. Annar [621:004] 
liggur sunnan undir fjallgarðinum vestur til Breiðavíkur, en í útnorður upp á Fróðáheiði [005] [...]." Í 
Árbók Ferðafélags Íslands frá 1982 segir: "Ofan við byggðina í Tunguplássinu er Ölduhryggur, sem 
þarna heitir Staðarholt, og hefur þar legið fjölfarin leið frá upphafi vega. Ofan holtsins er allmikið 
stöðuvatn, sem heitir Langavatn. Frá vatninu þvert yfir holtið og niður að sjó er sagt, að ennþá sjáist 
móta fyrir Granagarði eða Grannagarði [SN-014:012] [...]." Leiðin er sýnd á Herforingjaráðskorti frá 
1911. Við Ósakot SN-047:006 greinist leiðin og liggur að Ósakoti, sunnan við Búðaós að Búðum SN-

050 og norðan við Búðaós. 
Suðurleiðin og norðurleiðin 
sameinast aftur vestan við 
Hraunhafnará og liggja að 
Hraunhöfn. Frá Staðarholti og til 
vesturs að Langholti liggur 
Snæfellsnesvegur (54) víðast á sama 
stað og gamla þjóðleiðin. 
Upphlaðinn vegur er á leiðinni í landi 
Kálfárvalla SN-047 við Ósarúst 
047:017 og óljósar götur og slóðar 
sjást á leiðinni í landi Vatnsholts SN-
042. 
Leiðin liggur nærri sjó, um þurr holt 
og blautar mýrar. Á norðurbakka 
Búðaóss eru öll ummerki um þessa 
leið horfin vegna mótekjusvæðis SN-
051:026, ágangi sjávar og rennslis 
Hraunhafnarár. 

Leiðin var skoðuð á nokkrum jörðum þegar aðalskráning fornleifa fór fram á völdum jörðum í 
Staðarsveit 2015-2016 en hvergi sáust skýr ummerki um hann nema þar sem upphlaðni vegurinn er í 
landi Kálfárvalla. Hann heitir Nýivegur: "Frá Ósarúst [SN-047:017] liggur upphlaðinn vegur ofan við 
Syðstuvík og niður á mela austan hennar. Kallast hann Nýivegur. Mun hann hafa verið lagður um síðustu 
aldamót [1900]," segir í örnefnaskrá Kálfárvalla ÞB. Nýivegur er á mýrlendu svæði á milli Syðstuvíkur 
og djúps og breiðs skurðar. Vegurinn sést á 415 m löngum kafla þar sem hann liggur norðvestur-
suðaustur. Hann er 3-4 m á breidd og 0,4 m á hæð. Mjóar rennur eru meðfram veginum. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: SSSn, 74; ÁFÍ 1982, 39; Herforingjaráðskort 15 NA, 15 NV; Ö-Kálfárvellir ÞB, 3 
 
 
SN-611:002     heimild um leið                                 A: 301053     N: 488820 
 
Samkvæmt Gunnari F. Jónassyni lá gamla gatan milli Lýsuhóls SN-041:001 og Lýsudals SN-040:001 
frá Lýsudal til vesturs. 
Heima við bæ er grasigróinn húsagarður, manngerð tjörn og malarvegur þar sem gatan var áður. 
Ekkert sést til fornleifa. Vegurinn lá til vesturs yfir holtið, mýrina og áreyrar svotil beina leið yfir í 
Lýsudal. Líklega hefur leiðin milli bæja lítið breyst þegar bærinn í Lýsudal 001 var færður ofar eftir 
1930 nema heima við bæ. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Nýivegur, uppbyggður vegur á leið SN-611:001 í landi Kálfárvalla 
SN-047, horft til austurs 
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SN-611:003     gata     leið                                A: 304177     N: 485633 
 
Í Sýslu- og sóknalýsingum segir: " [...] og so kemur þriðji þjóðvegur austan í sveitina eftir Langholti." 
Samkvæmt Herforingjaráðskorti frá 1911 lá leið frá Syðri Görðum til vesturs eftir Langholti að 
Vatnsholti SN-042 þar sem leiðin sameinast aftur leið 001. Leiðin var skoðuð í landi Syðri-Garða SN-
003 sunnan við Höldavatn. Á sömu slóðum og gamla leiðin lá, er nú þjóðvegurinn - Snæfellsnesvegur 
(54). Leifar af reiðgötum má sjá samsíða veginum að norðanverðu við vatnið. 
Göturnar sjást í óræktuðum móa meðfram þjóðvegi. 
Göturnar skarast nokkuð en eru hugsanlega 7-8 að tölu á 10m breiðu belti. Þær sjást á 350 m löngum 
kafla. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir: SSSn, 74; Herforingjaráðskort 15 NA, 15 NV 
 
 
SN-611:004     vegur     leið A: 611478     N: 486501 
 

Í Sýslu- og sóknalýsingum segir: 
"Annar þjóðvegur skiptist á 
austanverðu Staðarholti og liggur í 
norðaustur eftir sokölluðum Sandhrygg 
og yfir um þverar engjar undir fjallið 
allt til Elliða [SN-028] og síðan austur 
með hlíðinni að Djúpagili norður yfir 
Kerlingarskarð [...]." Í Árbók 
Ferðafélags Íslands 1982 segir: "Auk 
þess sem Ölduhryggur [001] hefur frá 
upphafi verið alfararleið, þá var ekki 
síður fjölfarinn vegur upp með Stóru-
Furu, um Elliða [SN-028], Djúpagil á 
Lágafellshálsi, Dufgusdal og 
Vatnaheiði til Helgafellssveitar." 
Leiðin er sýnd á Herforingjaráðskorti 
frá 1911. Leiðin sem hér hefur verið 
lýst að framan liggur að hluta um 
Staðarsveit og að hluta í 

Miklaholtshreppi. Hún var ekki skoðuð nema að litlu leyti þegar aðalskráning fornleifa fór fram á 
völdum jörðum í Staðarsveit 2015-2016. Þá var skráður stuttur upphlaðinn vegkafli í landi Staðastaðar 
við Staðarhesthús SN-014:032, nærri mótum Litlu-Furu og Stóru-Furu. 
Leiðin liggur víðast um þurrlent svæði á Sandhrygg, á bökkum Stóru-Furu og í fjallsrótum. Hins vegar 
var mýrlent þar sem upphlaðni vegurinn er en það svæði hefur verið ræst fram að miklu leyti. 
Vegurinn í landi Staðastaðar sést á 100 m löngum kafla og liggur nálega austur-vestur. Hann er 4 m á 
breidd og 0,3-0,5 m á hæð. Skurðir eru beggja vegna við veginn. Ætla má að leiðin sjáist austan við 
Stóru-Furu þegar komið er norður fyrir tún Furubrekku, og eins meðfram fjallinu að Elliða. 
 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir: SSSn, 74; ÁFÍ 1982, 23; Herforingjaráðskort 15 NA 
 
 
SN-611:005     heimild um leið                                 A: 291784     N: 488147 
 
Inn á Herforingjaráðskorti frá árinu 1911 er leið sem lá af leið 001 við Hraunhöfn SN-051:001 til 
norðvesturs upp á Fróðárheiði. Samkvæmt kortinu er leiðin vörðuð þegar komið er ofan og norður fyrir 

 

Uppbyggður vegur á leið SN-611:004 í landi Staðastaðar SN-014, 
horft til vesturs 
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Kinn SN-066:005. Leiðin liggur í Miðfellsdal þar sem hún fær númerið 641:002 í Brimilsvallahreppi. 
Leiðin var skoðuð í landi Hraunhafnar um svæði sem er að miklu leyti gróið. 
Þegar komið er upp fyrir Snæfellsnesveg 54 fast suðvestan við núverandi malarveg heim að Hraunhöfn 
og um 70 m sunnan við íbúðarhúsið (1984) má sjá hugsanlegar leifar af götu eða vegslóða sem liggur 
upp til norðvesturs á milli Hraunhafnarár austanverðrar og Bjarnarfossár. Slóðinn er einfaldur, 1-3 m á 
breidd og 0,2-0,5 m á dýpt. Um 240 m vestan við íbúðarhús Hraunhafnar beygir hann yfir 
Hraunhafnarána yfir í land Axlar SN-066 og upp fjallshlíðina inn með Hraunhafnardal sunnanverðum. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Herforingjaráðskort 15 NA 
 
 
SN-611:006     gata     leið                                  A: 298867     N: 488963 
 
Leið hefur líklega legið í hlykkjum meðfram suðurbrún Bláfeldarhrauns frá Lýsuhóli SN-041:001 í 

norðaustri framhjá Stekkhól SN-042:008 að 
norðanverðu, Selkoti SN-042:009 og yfir að Bláfeldi 
SN-044 í vestri. Greinileg gata er í hraunjaðrinum um 
950 m VSV við Lýsuhól SN-041:001 og um 750 m 
norðan við Votalæk. Í nágrenni við götuna eru 
grjóthlaðnar vörður (sjá SN-042:045, 048 og 050) en 
óljóst er hvort um er að ræða vörður sem merktu leiðina 
eða hvort þær voru hlaðnar til að marka tilvist 
mannvistarleifa sem einnig eru í nágrenni við þær (sjá 
SN-042:047, 046 og 054). 
Gatan liggur meðfram suðurbrún Bláfeldarhrauns, ýmist 
ofan á brúninni eða fast fyrir neðan hana. Hraunið er 
nokkuð flatt á köflum og er vel gróið mosa og lyngi. Fast 
neðan og sunnan við hraunbrúnina er graslendi og oft 
deig mýri. 
Gatan er einföld, 0,1-0,3 m á breidd og 0,1-0,2 m á dýpt. 
Leiðin hefur verið 4-5 km á lengd meðfram hrauninu frá 
Lýsuhóli SN-041 yfir að Bláfeldi SN-044. Þessi leið er 
ekki sýnd á Herforingjaráðskorti 15 frá árinu 1911. 
 
Hættumat: engin hætta 
 
 

  

 

Gata á leið SN-611:006, horft til VSV 
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SN-611:007     Lýsuskarð     gata     leið                     A: 300053     N: 489709 
 

Í örnefnaskrá Þorleifs Jóhannessonar um Lýsuhól 
segir: "Um Lýsuskarð er oft farið, þó ekki með 
hesta, er þá komið ofan að Grund í Grundafirði í 
Eyriarsveit." Í landi Lýsuhóls SN-041 er gata 
meðfram fjallsrótum um 750 m norður af bæjarstæði 
SN-041:001 sem kemur niður úr skarðinu milli 
Ánahyrnu og Lýsuhyrnu austan árinnar Lýsu. Þessi 
leið er ekki merkt inn á Herforingjaráðskort 15 frá 
1911 en hún hefur líklega tengst leiðum 011 og 012 
við Bláfeldará en þær lágu frá Kálfárvöllum SN-047 
og Bláfeldi SN-044 upp með Bláfelldará yfir Bláfell 
um Arnardal og niður á Grundarfjörð. 
Gatan liggur niður úr skarðinu um ógrónar brattar 
skriður til suðvesturs og beygir svo til vesturs með 
fjallshlíðinni ofan Lýsuhóls um grasi- og 
lyngigróinn móa og rofabörð, yfir Bláfelldarhraun 
norðanvert að Bláfeldará í vestri. Í ógrónum 
skriðunum er gatan eða slóðarnir svotil horfnir en 
sjást ljóst og leynt í mólendinu við fjallsrætur. 
Lengd leiðarinnar frá Bláfelldará í vestri upp í 
Lýsuskarð í austri er um 4,5 km. Leiðin er oftast ein 
gata sem er 0,3-0,4 m breið þó að á köflum sé leiðin 
mest 3-4 slóðar sem tvinnast saman. Vestan 
Lýsuhóls ofan Sauðabóls 007 er gatan skemmd 

vegna ágangs hrossa. Þegar kemur upp í Bláfeldarhraun er gatan grýtt og ójöfn en ætíð skýr og greinileg, 
1-3 slóðar hlið við hlið 0,2-0,3 m á breidd. Göturnar eru aldrei mikið dýpri en 0,3 m og þar sem slóðarnir 
eru 2-4 er svæðið aldrei á breiðara en 0,5-1 m. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Lýsuhóll ÞJ, 2 
 
 
SN-611:008     heimild um leið                                 A: 301278     N: 488875 
 
Samkvæmt Gunnari F. Jónassyni lá gömul leið frá bæ yfir í Hraunsmúla SN-039:001 norðaustan við bæ 
með fjallsrótum og niður til suðausturs meðfram vestanverðu hrauninu norðan við Hraunsmúla. 
Á þessu svæði er gamall malarvegur. 
Ekkert sést til fornleifa. Þessi leið er ekki merkt inná Herforingjaráðskort 15 frá 1911. 
 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
  

 

Gata á leið SN-611:007, horft til NNA 
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SN-621  Fl. á fleiri en einni jörð - Breiðavíkurhreppur 
 
SN-621:001     Klettsgata     gata     leið                     A: 288007     N: 486175 
 
Í Sýslu- og sóknalýsingu Snæfellsness segir: "Alfaravegir um sóknir þessar eru 2, annar nær fjalli [004], 

hinn skammt frá sjó, [...] Liggja þeir 
báðir úr Staðasveit út í Breiðuvíkina. 
[...] Neðri vegurinn [Klettsgata] liggur 
frá Búðakaupstað og út yfir endilangt 
Búðahraun, so út eftir sonefndu 
Hraunlandarifi, sem eru grasbakkar 
sléttir. Hefur maður þá sjóarsandinn á 
vinstri en Húsanesvatn á hægri 
höndina. Síðan liggur vegur þessi með 
sjóarsandi úteftir. Síðan er ei nema 1 
alfararvegur, sem liggur eftir 
hamarsbrúninni, þangað til að kemur út 
á Stapa. Geta má þess, að á Sölvahamri 
hefur vegurinn oft af tekizt, sumstaðar 
af því að framan úr hönum hefur hrunið 
so mikið. Soleiðis sést nú ekkert 
sumstaðar til gatna þeirra, sem þó vóru 
alfaravegur fyrir ekki 20 árum. Er þá 

vegurinn jafnótt færður uppeftir, er hann þykir orðinn og tæpur. Á Stapa skiptast vegirnir aftur [...]. 
Neðri vegurinn liggur allur næstu því með sjó, fyrst yfir neðanvert Hellnahraun, þá yfir Hellnapláts, so 
kipkorn fyrir neðan áður umgetna bæi [Laugarbrekku, Miðvelli og Dagverðará]", síðan með sjó út á 
Malarrif: þaðan eins nálægt sjó út í Lón, so um Dritvík, so að Hólahólum, þaðan í Beruvík og so í 
Ingjaldshólssókn, hvar sem maður ætlar sér."  Klettsgata liggur frá Búðum SN-050 í austri yfir 
Búðahraun fast sunnan við Búðaklett og þaðan kemur nafnið. Samkvæmt lýsingunni hér að ofan hélt 
leiðin áfram eftir Hraunlandarifi og svo áfram eftir ströndinni. Á Herforingjaráðskorti 15 frá 1911 liggur 
leiðin hins vegar ekki eftir Hraunlandarifi, heldur að Hraunlöndum SN-076, Miðhúsum SN-075 og 
Húsanesi SN-074 og áfram til VNV að Stóra-Kambi SN-072. Leiðin var skoðuð í Búðarhrauni í landi 
Hraunlanda. 
Leiðin lá um fjölbreytt landslag; mosagróið Búðahraun, sandrif og gróin svæði. 
Gatan sést ennþá greinilega í Búðahrauni þar sem grjóti hefur verið ýtt til úr götunni á 1-2 m breiðu 
svæði og gróður hefur ekki náð að vaxa neitt að ráði vegna umferðar. Leiðin hverfur fast norðan við 
heimatún Miðhúsa undir malarveg. Ekkert sést til götuleifa í mýrinni milli Búðahrauns og Stóra-Kambs. 
Krossgötur voru um 200 m VNV við bæjarhól í Hraunlöndum SN-076:001, nú (2016) rétt vestan við 
tún Miðhúsa, þar sem Klettsgata og Jaðragata SN-002 mættust. Leiðin er vinsæl gönguleið fyrir 
ferðamenn. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: SSSn, 106-107; Herforingjaráðskort 15 NA 
 
 
SN-621:002     Jaðragata     gata     leið                     A: 287124     N: 486867 
 
Í örnefnaskrá Lúðvíks Kristjánssonar fyrir Miðhús SN-074 segir: "Fyrir sunnan Hraunlönd [SN-076] 
skiptast göturnar og liggur önnur suður hjá Búðarkletti [Klettsgata 001], en hin upp hjá Axlarhólum 
heitir Jaðragata og er hún mun dýpri og greinilegri heldur en Klettsgata. Jaðragata mun hún heita svo af 
því, að úr því hana sleppur fyrir syðri endann á Langavatni, þá liggur hún við efri hraunjaðarinn á 
Búðahrauni og alla vegu heim að Búðum.". Þessi leið er merkt inn á Herforingjaráðskort 15 frá árinu 
1911. Jaðragata liggur meðfram Búðahrauni norðanverðu frá Búðum SN-050 í austri að Hraunlöndum 
SN-076 og Miðhúsum SN-074 í vestri. Við austurenda Langavatns, um 2,2 km norðaustan við Miðhús 

 

Klettsgata SN-621:001, horft til VNV 
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SN-074:001, beygir gatan til suðvesturs inn í hraunið heim að bæjunum norðan Hraunlandarifs. 
Gatan liggur um nokkuð slétt, mosa- og lyngi gróið hraunið mestan hluta leiðarinnar. Fast norðan við 
hraunið eru grasigrónir og oft deigir flóar svo að auðveldara hefur verið að ferðast á hrauninu þessa leið. 

Leiðin er vörðuð og á þeim kafla sem 
er innan Miðhúsalands í dag (2016) 
norðaustur að Langavatni eru um 20 
grjóthlaðnar vörður. Leiðin er 
greinilegur ógróinn slóði um flatt 
hraun sem hér og þar hefur myndað 
mjóar og grunnar rennur í hraunið. 
Slóðinn er aldrei meira en 0,2-0,5 m 
breiður og 0,1-0,2 m djúpur. Leiðin 
hefur verið um 6 km löng frá Búðum 
að Hraunlöndum. Á 
Herforingjaráðskorti 15 er leiðin sýnd 
liggja frá austurenda Langavatns 
beint VSV heim að Miðhúsum en það 
er líklega ekki alveg rétt. Gatan sem 
ennþá sést í dag (2016) lá að 
krossgötum austan Hraunlanda SN-
076 þar sem hún sameinaðist 

Klettsgötu 001, um 800 m suðaustan við Miðhús SN-074:001. Einnig var hægt að halda áfram meðfram 
norðurjaðri hraunsins suður fyrir Langavatn vestur að Syðstugötu 003 sem lá norður-suður frá 
Miðhúsum upp í fjall að Knarrarbæjunum (sjá 035). 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Miðhús LK, 4; Herforingjaráðskort 15 NA 
 
 
SN-621:003     Syðstagata     gata     leið                    A: 286173     N: 487373 

 
Samkvæmt Guðmundi Alfreðssyni heimildamanni lá 
Syðstagata af Klettsgötu 001 ofan við túnhliðið á Miðhúsum 
(sjá SN-074:014) til NNA yfir hraunið og yfir Hraunlækinn 
um 530 m NNA við bæ 001. Þessi leið er ekki sýnd á 
Herforingjaráðskorti 15 frá 1911. 
Í landi Miðhúsa lá gatan um gróið hraun norðan við bæ, yfir 
Sprekaraholt og víðáttumikinn flóa milli Búðahrauns og fjalls. 
Gatan er að mestu horfin í mýrina í flóanum og vegna rasks 
nær Miðhúsum. Þó sjást ennþá leifa af götuslóða í 
Búðarhrauninu norðan við Miðhús SN-074:001 þar sem grjóti 
hefur verið ýtt til hliðar og gróður er lítill þar sem mosinn 
hefur ekki náð að vaxa yfir hraunið. Gatan lá niður af hrauninu 
niður í flóann þar sem stór flöt hraunplata hallar niður í 
graslendið en hraunbrúnin er 1-3 m á hæð á þessu svæði. 
Leiðin var farin þegar ferðast þurfti norður í Knörr (SN-067) 
og Knarrartungur (SN-070 og 071) upp undir fjallsrótum. Um 
35 m sunnan við brún hefur verið hlaðið grjóti í götuna til að 
fylla uppí skoru milli hraunfleka. Hleðslan er um 1 m á breidd 
og 2 m á lengd. 

 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

  

 

Jaðragata SN-621:002, horft til norðausturs 

 

Syðstagata SN621:003, horft til NNA 
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SN-641  Fl. á fleiri en einni jörð - Brimilsvallahreppur 
 
SN-641:001     gata     leið                                  A: 284182     N: 497902 

 
Í Sýslu- og sóknalýsingu Snæfellsness 
segir: " Frá Ólafsvík liggur vegurinn 
með sjó inn svokallaða Fossárdalsbakka 
og inn Fossárdals- eða Bugsmúla. Þegar 
kemur inn að Bug, skiptist vegurinn [sjá 
einnig 002], og liggur annar yfir Bugsós 
inn Fróðárrif, svo yfir Vallnabjarg og 
Brimilsvallapláss; svo þaðan með sjó 
fyrir neðan bæina Hrísa og Tungu yfir 
Tunguós, svo eftir Máfahlíðarrifi og 
Máfahlíðarengjum og svo yfir 
Búlandshöfða. Liggur vegurinn þar 
framan í fjallshlíðinni hér um bil um mitt 
fjallið. Er það tæpur vegur og 
hættulegur, missi maður eða hestur 
fótanna, því snarbratt er fyrir neðan 
götuna ofan að klettunum, sem eru fyrir 
ofan sjóinn. Á veturnar er vegur þessi 

aldeilis ófær, þegar klaki og harðfenni kemur í fjallið. Er þá farið um fjörur undir fjallinu, og er það 
ófært nema fyrir gangandi mann." Á herforingjaráðskorti frá 1911 er sýnd leið sem liggur frá Ólafsvík, 
eftir Fróðárrifi, áfram að Brimilsvöllum SN-168, eftir Mávahlíðarrifi og að hreppamörkum við 
Búlandsgil í Búlandshöfða. Leiðin var skoðuð í landi Brimilsvalla við Melavað SN-167:082 þegar jörðin 
var aðalskráð árið 2015. 
Leiðin liggur um sjávarkamba, móa, mela og mýrlendi. Hún er komin undir þjóðveg á löngum köflum, 
m.a. á Mávahlíðarrifi. 
Við Melavað sjást götur en þær eru líklega eftir umferð hesta sem voru (2015) á beit beggja vegna við 
Melalæk. Á loftmynd er hægt að rekja leiðina á um 2 km löngum kafla þar sem hún liggur frá 
Haukabrekkurétt SN-160:009 að ræktuðu túni í landi Brimilsvalla þar sem hún lá á milli býlanna Götu 
SN-171 og Einarsbúðar SN-170. Þar í túninu sést enn grunn renna á 32 m löngum kafla. Hún er 1 m á 
breidd og 0,1-0,2 m á dýpt. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: SSSn, 140; Herforingjaráðskort 15 NV og 5 NA 
 
 
SN-641:002     gata     leið                                  A: 282915     N: 496908 
 
Á Herforingjaráðskorti frá 1911 er sýnd leið sem liggur í sveig til suðurs af leið 001, sunnan Bugsvatna 
og að bæjunum; Arnarhóli, Fróðá, Klettakoti, Fornu-Fróðá og Geirakoti. Leiðin var ekki skráð á 
vettvangi en sést greinilega á loftmynd. 
Það sem gatan er sýnileg liggur hún um móa. 
Hægt er að rekja leiðina af loftmynd á tæplega 850m löngum kafla, vestan Stafabergsár um 170m norðan 
Snæfellsvegar 54. Sunnan Fornu-Fróðár og til vesturs hefur gatan lent undir uppbyggðum 
Snæfellsnesvegi 54. Vestan við Varmalæk hefur gatan svo farið undir annan upphlaðinn veg sem 
kallaður er Gamli vegur. 
 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
Heimildir: Herforingjaráðskort 15 NV 
 
 

 

Renna í túni á milli Götu SN-171 og Einarsbúðar SN-170 á leið 
SN-641:001, horft til SSV 
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SN-641:003     Kambsvegur     gata     leið                   A: 282077     N: 492438 

 
Í Sögu Fróðárhrepps segir: "Uppi á 
heiðinni, fyrir vestan Fróðá en í 
suðvestri frá Slögu, eru víðlendar 
mosabreiður. Heitir þetta svæði Hærri- 
eða Efri-Skarðsvellir og Neðri-
Skarðsvellir og liggur leiðin um þá 
þegar farið er Kambsskarð, - hinn forni 
vegur Bjarnar Breiðvíkingakappa. Þessi 
fjallvegur var fjölfarinn áður fyrr enda 
styttri en Fróðárheiðarvegurinn [005] 
sjálfur." Í Sögu Fróðárhrepps I segir 
ennfremur: "Neðan við Slögu að ánni 
eru mýrar sem heita Björnsmýrar eða 
Björnsmýri. Þarna er vað á ánni, 
Slöguvað [SN-160:030], og liggur 
Kamsvegurinn gamli þar um." 
"Kambsheiði forna, sem nú er æfinlega 
nefnd Kambsskarð, liggur svo, að þegar 

Skarðsbrekka innri þrýtur, en hún verður milli Hestsfjalls að austan og Grafarfjalls að vestan, taka við 
Skarðsvellir efri og neðri, er enda við Fróðá hjá Slöguvaði [SN-160:030], sem er litlu neðar, er enda við 
Fróðá hjá Slöguvaði, sem er litlu neðar Björnshlaupi [SN-160:017]. En norðan Slöguvaðs tekur við 
Langholt, sem endar við nyðri sporð Fróðármúla, sem æfinlega er þar nefndur Moldarmúli," segir í 
Blöndu. Leið þessari er einnig lýst í Sýslu- og sóknalýsingum: "Nokkuð vestar liggur vegur yfir 
fjallgarðinn, er Kambsskarð heitir. Er það nokkru styttri fjallvegur en Fróðárheiði [004]. Liggur 
vegurinn upp á hann fram áður áminnztan Fróðárdal, líka af Fróðárheiðarveginum upp svokallað 
Langholt, langt nokkuð fyrir neðan áður áminnzt Valafell." Litlu er við þetta að bæta öðru en því að 
leiðin er merkt inná Herforingjaráðskort 15 NA frá 1911. Fróðárheiðarvegur lá upp af leið 002 meðfram 
Fróðá og að Kambsskarði þar sem hún sameinast leið 621:005 í Breiðavíkurhreppi. 
Gatan liggur um sléttan dal, þýfðan móa og eftir gilbarmi. 
Leiðin hefur um langan aldur verið alfaraleið og hefur hún að öllum líkindum verið farin beggja vegna 
Fróðár og að Slöguvaði. Gatan er greinileg, 20 -30cm djúp og 50-80cm breið. Hún var rakin á u.þ.b. 
2km löngum kafla og voru á leiðinni voru skráðar tvær vörður í Draugagili 024. Hefur önnur (003b) 
hnitið 281899/494566 og er 7-800m sunnan við bæjarhól 001 og 70m austan við Fróðá. Varðan er efst 
á klettaholti alveg við Kambsveginn. Varðan er 100x60cm að stærð og snýr norður suður. Hún er mikið 
til hrunin, bara um tvö umför og um 40cm á hæð. Hún hefur verið hlaðin úr stóru grjóti og vottar fyrir 
smá hleðslu hjá henni sem gæti gefið til kynna að þar hafi verið smalabyrgi. Umhverfis vörðuna er 
gróðurkragi. Hin varðan (003c) hefur hnitið 281959/492558 og er hún 2,7km sunnan við bæjarhól 001 
og um 115m austan við Fróðá. Varðan er í brekku sem hallar til suðurs og er gatan sunnan við vörðuna. 
Varðan er 90-100cm á hæð, 4-5 umför og 1m í þvermál. Hún er topphlaðin en hleðslan ekki sérlega 
vönduð. Umhverfis vörðuna er gróðurkragi. 
 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir: Ö-Fróðá ÞJ, 3; SF I, 402; Blanda 8, 139; SSSn, 140; Herforingjaráðskort 15 NV 
 
 
SN-641:004     Fróðárheiðarvegur     gata     leið             A: 284020     N: 493616 
 
Í Sýslu- og sóknalýsingum segir um Fróðárheiðarveg: "Áðurnefnd Fróðárheiði er hér um fjórði partur 
þingmannaleiðar á lengd. - Næstu bæir sunnan til við heiðina eru Hraunhöfn og Hraunhafnarbakki í 
Staðarsveit, en að norðanverðu Fróðá og Klettakot. Á áðurnefndri heiði eru vörður hlaðnar. Yfir skarðið, 
sem liggur fyrir norðan Korra og áður er á minnzt, liggur vegur af heiðarveginum ofan að bænum 

 

Kambsvegur SN-641:003, horft til norðvesturs. 
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Hrísum." Samkvæmt Herforingjaráðskorti frá 1911 var Fróðárheiðarvegurinn vörðuð leið og liggur hún 
á svipuðum slóðum og núverandi akvegur þó aðeins austar. Gatan var ekki skráð á vettvangi en sést vel 
af loftmynd. Hún er um 8 km löng, byrjar hjá Fróðá og liggur til suðausturs að Miðfelli, meðfram 
vesturhlið þess og sameinast svo leið 611:005 í Staðarsveit. 
 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
Heimildir: SSSn, 140; Herforingjaráðskort 15 NV 
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5. Samantekt og niðurstöður 
 

Eins og fram hefur komið voru skráðar valdar jarðir í þremur hreppum sem tilheyra Snæfellsbæ. 

Flestar jarðirnar eru innan Staðarsveitar en færri jarðir í Brimilsvallahreppi og aðeins tvær jarðir 

í Breiðavíkurhreppi. Algengara er að hreppar séu skráðir í heild sinni og þá er hægt að fjalla á 

heildstæðari hátt um upphaf og þróun byggðar innan þeirra en þegar um brotakenndari 

skráningu er að ræða eins og þá sem birtist í þessari skýrslu. Samantektin sem hér fer á eftir er 

takmörkum háð þar sem að ekki er um samfellt skráningarsvæði að ræða. Enn vantar mörg og 

mikilvæg púsl í stóru myndina og hefur það áhrif á það hvað hægt er að segja um sögu, 

byggðarþróun, varðveislu, merkar minjar og tækifæri í minjavernd og kynningu.  

 

Þegar þróun byggðar er skoðuð er litið til margra þátta. Fyrst er kannað hvernig greint er frá 

landnámi á svæðinu í Landnámabók og reynt að geta sér til um það hvaða jarðir byggðust fyrst 

á grunni þess en ekki síður út frá staðsetningu kumla, kirkna og annarra fornleifa, jarðarheita, 

dýrleika jarða, landgæða og landamerkja. Kuml eru sjálfstæð heimild um byggð fyrir árið 1000 

en staðsetning kirkna og bænhúsa gefur einnig vísbendingu um forna byggð þar sem þau eru 

yfirleitt talin reist skömmu eftir kristnitöku. Aðrar ritaðar heimildir um elstu byggð eru í 

fornbréfum og í Íslendingasögum en sögusvið Eyrbyggja sögu er að hluta til á Snæfellsnesi. 

Eyrbyggja er talin rituð á fyrri hluta 13. aldar.  

 

Brimilsvallahreppur 

Á því svæði sem áður tilheyrði Brimilsvallahreppi er getið um tvo landnámsmenn í Landnámu1. 

Samkvæmt henni nam Ólafur belgur land frá (Ólafsvíkur-) Enni að Fróðá og bjó í Ólafsvík. 

Síðar kom Ormur hinn mjói á svæðið og bjó fyrst um sinn á Brimilsvöllum en rak Ólaf belg 

burt af sínu landnámi og nam allt svæðið milli Ennis og (Búlands-) Höfða. Eftir það bjó hann á 

Fróðá. Í Landnámu er því getið tveggja jarða af þeim sem skráðar voru í hreppnum árið 2015, 

Fróðár og Brimilsvalla, og óhætt að fullyrða að búseta á þeim jörðum nái aftur til fyrstu alda 

Íslandsbyggðar. Á Fróðá var kirkja og bænhús var á Brimilsvöllum til forna en hvort tveggja 

má taka sem vísbendingu um að jarðirnar hafi komist snemma í byggð.  

Í Brimilsvallahreppi voru skráð 13 lögbýli en öll voru þau áður hjáleigur fyrir utan Fróðá 

og Brimilsvelli sem voru heimajarðir. Flestar hjáleigurnar voru á Brimilsvöllum og þar var 

einnig mikill fjöldi annarra grasbýla og þurrabúða og má með réttu segja að þar hafi verið 

                                                             
1 Íslensk fornrit I, 112-113 (hér eftir ÍF). 
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talsvert þéttbýli fyrr á öldum enda mikið útræði þaðan. Ekki var sama þéttbýli á Fróðá en sex 

hjáleigur tilheyrðu þeirri jörð og var ein þeirra, Fróðárkot, skráð 2015. Hinar hjáleigurnar, 

Klettakot, Forna-Fróðá, Geirakot, Haukabrekka og Hlíðarkot, eru enn óskráðar. Talið er að elsta 

bæjarstæði Fróðár sé þar sem heitir Forna-Fróðá og að þar hafi verið kirkja.2. Fróðá og hjáleigur 

eru á landsvæðinu á milli Fróðár og Stafabergsár. Forna-Fróðá er á miðju því svæði en Fróðá 

er í vesturjaðri þess. Elstu heimildir um hjáleigubyggð og búðsetu í Brimilsvallahreppi eru í 

flestum tilvikum fyrsta manntalið sem gert var á Íslandi 1703 og Jarðabók Árna Magnússonar 

og Páls Vídalín frá 1711. Frekari rannsóknir á heimildum og fornminjum eru nauðsynlegar til 

að varpa ljósi á upphaf þéttbýlismyndunar í hreppnum og þróun hennar. 

 

Breiðavíkurhreppur 

Margt er óljóst varðandi landnám í Breiðavík. Sturlubók Landnámu segir að landnámsmaðurinn 

Sölvi hafi numið land milli Hellis og Hraunhafnar 3  og er það svæðið frá Arnarstapa að 

Hraunhafnará. Hauksbók Landnámu segir hins vegar að Sölvi hafi numið land milli 

Hellishrauns og Sleggjubeinsár.4 Það svæði er í raun vestan við Breiðavík. Samkvæmt báðum 

útgáfum bjó Sölvi í Brenningi og síðar á Sölvahamar en báðir þeir staðir eru á milli Hellishrauns 

og Sleggjubeinsár. Hauksbók getur ekki um landnámsmann á milli Sleggjubeinsár og 

Hraunhafnarár. Texti Hauksbókar er talinn upprunalegri og er því ekki vitað hver nam land í 

Breiðavík eða hver landnámsjörðin var.5   

Í Breiðavíkurhreppi voru aðeins skráð tvö lögbýli, Hraunlönd og Miðhús. Beggja jarða 

er fyrst getið í heimildum 13846. Kirkja eða bænhús var í Hraunlöndum og hafa mannabein 

m.a. komið í ljós í uppblæstri á elsta bæjarstæðinu á Kirkjumel. Kirkjan í Hraunlöndum er 

sjálfstæð vísbending um að jörðin hafi komist snemma í byggð, mun fyrr en elstu rituðu 

heimildir gefa til kynna.  

 

Staðarsveit 

Langflestar jarðir voru skráðar í Staðarsveit á sunnanverðu Snæfellsnesi eða 31 lögbýli. 

Samkvæmt Landnámu námu tveir landnámsmenn Staðarsveit. Annars vegar Hrólfur hinn digri 

Eyvindarson en hins vegar Atli Válason og Ásmundur sonur hans. Sturlubók og Hauksbók segja 

Hrólf hafa numið land milli Lýsu (nú Vatnsholtsá) og Hraunhafnarár og feðgana Atla og 

                                                             
2 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, V. bindi, 243 (hér eftir JÁM). 
3 ÍF I, 104. 
4 ÍF I, 105. 
5 Landnám á Snæfellsnesi, 80-83. 
6 Íslenskt fornbréfasafn VII, 5 (hér eftir DI). 
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Ásmund hafa numið land milli Furu og Lýsu.7 Í umfjöllun Ólafs Lárussonar um Landnám á 

Snæfellsnesi kemur fram að í Melabók sé Hrólfi eignað landnámið milli Lýsu og Furu og að 

þar sé feðgunum Atla og Ásmundi eignað landnám fyrir utan Lýsu.8 Þarna hefur landnámunum 

verið víxlað milli gerða Landnámu og ekki hægt um vik að skera úr um hvor frásögnin er réttari. 

Ólafur Lárusson leiðir ákveðin rök að því að frásögn Melabókar sé réttari og að Hrólfur digri 

hafi átt innra landnámið, milli Furu og Lýsu, en sonur hans er nefndur Helgi Hofgarðagoði í 

Eyrbyggju.9  Hofgarðar eru í miðju landnáminu, nærri ströndinni. Ekki er þess getið hvar 

Hrólfur bjó. Ekki er getið um hvar þeir Atli og Ásmundur eiga að hafa búið í fyrstu. Í Landnámu 

er Ásmundur sagður hafa búið á Langaholti að Þórutóftum (eftir konu hans Langaholts-Þóru). 

Hann bjó á Öxl í Breiðavík eftir skilnað sinn við Þóru. Ekki er vitað hvar Þórutóftir voru en í 

landi Vatnsholts er Þórugerði. Aldur þess nafns er ekki þekktur og hæpið að tengja þessa tvo 

staði saman þó að forliður nafnanna sé sá sami.  

 Í töflu 1 hefur skráðum jörðum í Staðarsveit verið raðað eftir því hvenær þeirra er fyrst 

getið í rituðum heimildum. Talsverð hjáleigubyggð var á svæðinu, sérstaklega í kringum 

Staðastað en nokkur hjáleigubyggð var einnig í landi Hraunhafnar og þar var einnig mikið af 

þurrabúðum og grasnytjarbúðum. Tvær hjáleigur Hraunhafnar voru skráðar; Hraunhafnarbakki 

og Landakot.  

 

Heiti jarðar Númer jarðar Elsta heimild um byggð  
Hofgarðar SN-003b Landnáma  Seinna hjáleiga 
Ytri Tunga SN-009 1274-DI II  
Syðri Tunga SN-011 1274-DI II  
Ytri Garðar SN-001 1280-DI II  
Syðri Garðar SN-003 1280-DI II  
Vatnsholt SN-042 1280-DI II  
Traðir SN-017 1354-DI III Hjáleiga 
Árnes SN-015 1354-DI III  Hjáleiga 
Kálfárvellir SN-047 1356-DI III   
Hraunhöfn SN-051 1366-DI III100  
Hraunhafnarbakki SN-052 1384-DI III  Hjáleiga 
Bjarnarfoss SN-064 1440-DI VI  
Bjarnarfosskot SN-065 1714-JÁM V Hjáleiga 
Akur SN-004 1714-JÁM V  Hjáleiga 
Garðabrekka SN-005 1714-JÁM V  Hjáleiga 

                                                             
7 ÍF I, 102-105. 
8 Landnám Snæfellsness, 76. 
9 ÍF IV, 30. 
10 Hraunhafnar er getið í Sturlubók Landnámu þar sem lýst er landnámi Sölva í Breiðavík (ÍF I, 104) en þar er 
væntanlega átt við Búðaós, sem nú heitir svo, en ekki jörðina Hraunhöfn. 
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Háfi Garður SN-006 1714-JÁM V  Hjáleiga 
Kirkjuhóll SN-007 1714-JÁM V   
Lágabúð SN-008 1714-JÁM V  Hjáleiga 
Lukka SN-010 1714-JÁM V  Hjáleiga 
Glaumbær SN-012 1714-JÁM V  Hjáleiga 
Bolavellir SN-016 1714-JÁM V  Hjáleiga 
Traðarbúð SN-018 1714-JÁM V  Hjáleiga 

Hrossakot 
(Hrossholt) SN-019 1714-JÁM V  Hjáleiga 
Lýsudalur SN-040 1714-JÁM V   
Lýsuhóll SN-041 1714-JÁM V   
Kálfárvallakot SN-048 1714-JÁM V  Hjáleiga 
Skaflakot SN-049 1714-JÁM V  Hjáleiga 
Garðakot SN-002 1847-Jarðabók Johnsen (JJ) Hjáleiga 
Hóll SN-013 1847-JJ Hjáleiga 
Landakot SN-053 1847-JJ Hjáleiga 

Tafla 1. Skráð lögbýli í Staðarsveit raðað eftir aldri heimilda um þau.  

 

Hofgarðar eru eina jörðin af þeim sem var skráð sem nefnd er á nafn í Landnámu en Staðastaður 

er nefndur í fornum máldaga sem ritaður var nokkru fyrr en elstu þekktu gerðir Landnámu. 

Staðastaður er nafntogaðasta jörðin í Staðarsveit og dregur sveitin nafn sitt af henni. Þar hefur 

líklega verið kirkja frá fyrstu tíð og var jörðin um tíma í eigu afkomenda Ara fróða Þorgilssonar. 

Líkum hefur verið leitt að því að Ari hafi setið Staðastað en ekki eru til beinar heimildir um 

það. Samanlagt má þó vera ljóst að jörðin kemst snemma í byggð og var lengst af með þeim 

bestu á svæðinu. Aðrar heimajarðir koma fyrst fyrir í heimildum fyrir miðja 15. öld.  

Auk Staðastaðar voru kirkjur í Hraunhöfn, Syðri-Görðum og Syðri-Tungu og bænhús 

var á Vatnshóli. Mannabein sem fundust í landi Ytri-Garða gætu verið vísbending um kuml 

sem bendir til þess að þar hafi verið búið frá fyrstu tíð. Um þrjár heimajarðir eru ekki heimildir 

fyrr en í upphafi 18. aldar (Kirkjuhól, Lýsuhól og Lýsudal). Bænhús var á Kirkjuhóli sem er 

örugg vísbending um að þar hafi byggð hafist snemma á öldum. Athygli vekur að þriggja 

hjáleigna er getið snemma í heimildum (Árnes, Traðir og Hraunhafnarbakki), eða á 14. öld. Á 

Tröðum var stundað útræði frá Staðastað fyrr á öldum. 
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Minjaflokkar 
 

Samtals voru skráðar 848 fornleifar í Snæfellsbæ árin 2015 og 2016. Minjarnar sem skráðar 

voru reyndust margvíslegar og verður nú fjallað um helstu minjaflokka á svæðinu, ástand þeirra 

og einkenni.  

 

Bæjarhólar og bæjarstæði  
 
Alls voru skráð 46 lögbýli árin 2015-2016 og innan þeirra voru skráðir 50 bæjarhólar. Tveir 

bæjarhólar eru þar sem óþekkt býli eru í landi Brimilsvalla og tvö dæmi eru um að bæir hafi 

verið fluttir um set og eru tveir bæjarhólar skráðir á Kirkjuhóli og Hraunlöndum. Bærinn á 

Kirkjuhóli í Staðarsveit SN-007:005 var fluttur á bæjarstæði hjáleigunnar Háubúðar (sjá 

bæjarhól SN-007:001). Ekki er augljóst hver ástæðan fyrir því var og ekki er vitað hvenær 

bærinn var fluttur. Bærinn í Hraunlöndum var einnig fluttur á nýjan stað í tvígang. Elsta 

bæjarstæði Hraunlanda var að öllum líkindum á Kirkjumel þar sem stór bæjarhóll er að blása 

upp (sjá SN-076:002). Heimildir eru um kirkju í Hraunlöndum og hafa mannabein blásið upp á 

elsta bæjarhólnum. Ekki er vitað hvenær bærinn í Hraunlöndum var fluttur á bæjarhól SN-

076:001 en ætla má að ástæðan hafi verið vegna landbrots og uppblásturs. Að sögn 

heimildamanns var bærinn svo fluttur á bæjarstæði SN-076:003 en ekki er vitað hvenær það 

var. Bærinn á Fróðá var einnig fluttur af bæjarhólnum SN-160:001 á annan stað (sjá bæjarstæði 

SN-160:003) en búsetan á nýja staðnum var skammæ og þar náðist ekki að safnast upp 

bæjarhóll áður en jörðin fór í eyði. Það sama gildir um Staðastað SN-014:001 en árið 1916 hafði 

bærinn verið fluttur talsverðan spöl til suðurs (sjá bæjarstæði SN-014:003) þar sem hann stóð 

fram til 1945 þegar íbúðarhús var byggt á enn öðrum stað. Bærinn í Lýsudal SN-040:001 var 

einnig fluttur af sínu gamla bæjarstæði árið 1933 (sjá bæjarstæði SN-040:002). Í Bakkabæ var 

skráð tóft sem virðist vera af yngstu bæjarhúsunum (sjá SN-176:008) en ekki fundust heimildir 

um flutning bæjarins. 

 Almenna reglan um staðsetningu bæjarhúsa innan jarða er sú að bæir eru oftast á 

svipuðum stað öldum saman, jafnvel allt frá landnámsöld til þessarar. Við slíkar aðstæður 

myndast gjarnan myndarlegir bæjarhólar sem eru samsettir úr byggingaleifum og 

mannvistarlögum. Í bæjarhólum er mikilla og fjölbreytilegra fornminja að vænta. Í þeim 

varðveitist saga daglegs lífs kynslóðar á kynslóð ofan og í þeim er vanalega marga forngripa að 

vænta. Bæjarhólar teljast því mjög mikilvægir minjastaðir og brýnt að koma í veg fyrir að þeir 

verði eyðileggingu að bráð. Vandinn við bæjarhóla er að í meirihluta tilfella er enn búið á þeim 
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og víða hafa steypuhús 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 þó að einhverjar skemmdir hafi orðið á bæjarhólum geta þeir verið 

markverð rannsóknarefni og er mikilvægt að reynt verið að finna leiðir til að fylgjast með 

framkvæmdum á þeim.  

 Ástand þeirra 50 bæjarhóla sem skráðir voru er nokkuð misjafnt. Rask hefur orðið á 

mörgum þeirra af mannavöldum, einkum vegna bygginga og túnasléttunar, eða á 35 

bæjarhólum. Þrír bæjarhólar er illa farnir vegna landbrots og uppblásturs eða vindrofs. 

Nokkrir bæjarhólar (12 hólar) virðast hafa sloppið að mestu við rask. Ekki er lengur búið á 43 

bæjarhólum, ýmist vegna þess að bæirnir hafa farið í eyði eða bæjarstæðið verið flutt af 

bæjarhólnum sjálfum og er það óvenjuhátt hlutfall. Í töflu 2 má sjá yfirlit um stöðu búsetu á 

skráðum bæjarhólum og ástand þeirra.  

 

Samtala Sérheiti Búseta  Ástand 

SN-001:001 Ytri Garðar 

Í byggð. Nýtt 
íbúðarhús byggt 
vestan við 
bæjarhólinn 1959 

Mikið rask hefur orðið á bæjarhólnum 
vegna hótelbyggingar og bílaplans 

SN-002:001 
Garðakot/ 
Ytrigarðakot 

Í eyði frá lokum 19. 
aldar 

Engin ummerki sjást um bæjarhól vegna 
húsbygginga 

SN-003:001 
Syðri-Garðar/ 
Miðgarður 

Í byggð. Nýbýlið 
Hoftún var byggt í 
landi Syðri-Garða 
1930 og var þá flutt af 
bæjarstæðinu 

Bæjarhóllinn er stór og stæðilegur. Á 
honum eru leifar af steyptu íbúðarhúsi 
með kjallara og útihúsi 

SN-003b:001 Hofgarðar í eyði um aldir 

Ekki er ljóst hvar bærinn á Hofgörðum 
var og sjást engin skýr ummerki um 
bæjarhól. Ekki er útilokað að 
byggingaframkvæmdir á Gistihúsinu Hofi 
hafi raskað minjum á bæjarstæði 
Hofgarða 

SN-004:001 Akur 
Fór í eyði skömmu 
eftir aldamótin 1900 

Bæjarhóllinn er greinilegur en sandi 
orpinn. Engin greinanleg mannvirki eru á 
honum 

SN-005:001 Garðabrekka 
Fór í eyði snemma á 
20. öld 

Stór og greinilegur bæjarhóll. Óljós 
ummerki um byggingar sjást á honum 

SN-006:001 Háfi Garður 
Fór í eyði seint á 19. 
öld Allstór og greinilegur bæjarhóll 
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SN-007:001 
Kirkjuhóll/ 
Háabúð 

Fór í eyði 1962. 
Bærinn var fluttur af 
eldra bæjarstæði (SN-
007:005) á 
bæjarstæði Háubúðar 
en ekki er vitað 
hvenær það var 

Bæjarhóllinn hefur verið sléttaður og á 
honum er íbúðarhús og bílaplan 

SN-007:005 
Kirkjuhóll/Ytri-
Kirkjuhóll 

Fór í eyði 1962. 
Bærinn var fluttur af 
þessu bæjarstæði á 
bæjarstæði Háubúðar 
(SN-007:001) en ekki 
er vitað hvenær það 
var 

Bæjarhóllinn er allstór og greinilegur í 
sléttuðu túni. Engin ummerki um 
byggingar sjást á honum 

SN-008:001 Lágabúð 

Var í eyði fyrir miðja 
17. öld. Ekki heimildir 
um að hafi byggst 
aftur 

Staðsetning bæjarhóls ekki þekkt en á 
líklegum stað eru óveruleg ummerki 

SN-009:001 Ytri Tunga 

Bærinn var fluttur af 
bæjarhól um miðja 
20. öld. Jörðin er í 
eyði 

Bæjarhóllinn er stór og greinilegur. Á 
honum sjást ummerki um yngstu 
mannvirkin sem stóðu á honum 

SN-010:001 Lukka 
Fór í eyði í byrjun 20. 
aldar 

Bæjarhóllinn er nokkuð greinilegur. Á 
honum er stór tóft sem er að hluta eða 
öllu leyti leifar af fjárhúsum frá Ytri 
Tungu 

SN-011:001 Syðri Tunga 

Fór í eyði um 
aldamótin 2000. Nýtt 
íbúðarhús var byggt 
1939 norðan við 
bæjarhólinn 

Bæjarhóllinn er stór og greinilegur. Óljós 
ummerki um yngstu mannvirki sjást á 
honum 

SN-012:001 Glaumbær 

Í eyði. Íbúðarhús úr 
steini var byggt 1944 
ofar í landinu 

Bæjarhóllinn er í sléttuðu túni en enn 
greinanlegur. Á honum sést móta fyrir 
húsgrunni 

SN-013:001 Hóll/Neðri-Hóll 

Gamli bærinn brann 
1937-1938 og var 
bærinn þá fluttur ofar 
í landið 

Bæjarhóllinn er frammi á sjávarbakka og 
enn vel greinilegur. Yngstu mannvirkjum 
á honum hefur verið ýtt út 

SN-014:001 Staðastaður 

Í byggð. Nýtt 
íbúðarhús var byggt 
nokkru sunnan við 
gamla bæjarstæðið 
1945 

Bæjarhóllinn er stór og greinilegur en 
hann er í sléttuðu túni og sjást engar 
leifar mannvirkja á honum 

SN-015:001 Árnes 
Fór í eyði um 
aldamótin 1900 

Bæjarhóllinn er nokkuð stór og 
óraskaður. Á honum eru tvær tóftir og 
ein þúst greinanleg 

SN-016:001 Bolavellir 
Fór í eyði á milli 1880 
og 1890 

Bæjarhóllinn sést ekki vegna sléttunar og 
mögulega vegna rasks við kirkjubyggingu 
1943 
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SN-017:001 Traðir 

Traðir fóru í eyði 1928 
og var jörðin 
sameinuð Traðarbúð 
1938. Íbúðarhúsið 
fyrir sameinaða jörð 
er fast austan við 
bæjarhól Traðarbúðar 

Bæjarhóllinn er nokkuð stæðilegur og vel 
greinilegur. Hann er frammi á 
sjávarbakka og stafar mikil hætta af 
landbroti 

SN-018:001 Traðarbúð Í byggð 

Bæjarhóllinn er greinanlegur en þar 
virðist ekki mikil uppsöfnun 
mannvistarlaga 

SN-019:001 
Hrossakot/ 
Hrossholt 

Fór í eyði á milli 1840 
og 1845 

Ekki sést bæjarhóll en á bæjarstæðinu 
eru tóft og dæld en óvíst er að þau 
mannvirki tengist búsetu í Hrossakoti 

SN-040:001 Lýsudalur 

Í byggð. Bærinn var 
færður af 
bæjarhólnum til 
norðurs 1933  

Sléttað hefur verið yfir bæjarhólinn sem 
sést þó enn. Á honum sjást útlínur 
yngstu mannvirkja á honum 

SN-041:001 Lýsuhóll 

Í byggð. Bærinn var 
færður af 
bæjarhólnum á 20. 
öld Engar minjar sjást lengur um bæjarhól 

SN-042:001 Vatnsholt Í byggð 

Óljós ummerki um bæjarhól. Steinsteypt 
hús með niðurgröfnum kjallara er á 
bæjarstæðinu 

SN-047:001 Kálfárvellir Í byggð 
Bæjarhóllinn er ekki afgerandi. Á honum 
er steinsteypt íbúðarhús án kjallara 

SN-048:001 Kálfárvallakot 
Fór í eyði milli 1860 
og 1870 

Bæjarhóllinn er í túni en sést enn nokkuð 
greinilega 

SN-049:001 Skaflakot 
Fór í eyði milli 1855 
og 1860 

Bæjarhóllinn er lágur og umfangslítill en 
greinilegur 

SN-051:001 Hraunhöfn Fór í eyði 1908 

Bæjarhóllinn hefur verið sléttaður í tún 
en er stór og stæðilegur og óraskaður að 
öðru leyti 

SN-052:001 
Hraunhafnar-
bakki/Bakki Fór í eyði 1873 

Bæjarhóllinn hefur verið sléttaður en er 
óraskaður að öðru leyti og er nokkuð 
stæðilegur 

SN-053:001 Landakot Fór í eyði eftir 1900 

Bæjarhóllinn er mjög stór. Hann hefur 
verið sléttaður að stórum hluta en enn 
sjást tóftir í norðurenda hans 

SN-064:001 Bjarnarfoss 
Fór í eyði milli 1870 
og 1880 

Bæjarhóllinn er greinilegur og á honum 
sjást óljósar byggingaleifar 

SN-065:001 Bjarnarfosskot Fór í eyði um 1915 
Bæjarhóllinn er stór og stæðilegur og á 
honum eru tvær tóftir 
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SN-074:001 Miðhús Í byggð 

Bæjarhóllinn er allstór og greinilegur. Á 
honum sjást leifar af hlöðnum grunni 
íbúðarhúss og leifar af steyptu fjósi 

SN-076:001 
Hraunlönd/ 
Hraungarðar Fór í eyði 1885 

Ekki sjást greinileg ummerki um 
bæjarhólinn í túninu en bærinn var 
fluttur af eldra bæjarstæði (002) 

SN-076:002 
Kirkjumelur/ 
Hraunlönd Í eyði 

Á Kirkjumel er stæðilegur bæjarhóll sem 
er illa farinn vegna sandágangs og 
vindrofs. Þarna var eldra bæjarstæði 
Hraunlanda og kirkja en ekki er vitað 
hvenær bærinn var fluttur (sjá 001) 

SN-160:001 Fróðá 

Fór í eyði 1929 þá 
hafði bærinn verið 
fluttur af honum til 
suðvesturs á 
bæjarstæði SN-
160:003 

Bæjarhóllinn sést enn þó að mikið rask 
hafi orðið á honum vegna vegagerðar 

SN-161:001 Fróðárkot 
Fór í eyði milli 1860 
og 1870 

Bæjarhóllinn er lítill en sést vel og á 
honum er ein tóft 

SN-167:001 
Brimilsvellir/ 
Vallnabær Í byggð 

Bæjarhóllinn er allstór og greinanlegur. Á 
honum er steinsteypt íbúðarhús með 
grunnum kjallara 

SN-167:102  Óþekkt býli í eyði 
Greinilegur bæjarhóll sem ekki hefur 
verið raskað 

SN-167:104  Óþekkt býli í eyði 
Greinilegur bæjarhóll sem ekki hefur 
verið raskað 

SN-168:001 Lækjarbugur Fór í eyði 1942 
Bæjarhóllinn er greinilegur og virðist 
óraskaður 

SN-169:001 Hólbúð Fór í eyði 1924 
Bæjarhóllinn er stór og allgreinilegur. 
Hann hefur verið sléttaður í tún 

SN-170:001 Einarsbúð Fór í eyði 1938 
Bæjarhóllinn sést en verið er að slétta 
hann í tún 

SN-171:001 Gata/Nýibær Fór í eyði 1932 Bæjarhóll er óverulegur 

SN-172:001 Krókur Fór í eyði eftir 1890 

Bæjarhóllinn er vel greinilegur og 
óraskaður. Á honum eru fjórar tóftir, þar 
af ein bæjartóft 

SN-173:001 
Dallur/ 
Lækjamót Fór í eyði 1932 

Bæjarhóllinn er vel greinilegur og 
óraskaður. Á honum eru fjórar tóftir 

SN-174:001 Holt/Holtabúð Fór í eyði 1938 
Bæjarhóllinn er allstór og greinilegur. Á 
honum er bæjartóft úr blönduðu efni 

SN-175:001 Hjallabúð Fór í eyði 1938 
Bæjarhóllinn er ekki mjög stór en vel 
greinilegur. Á honum er bæjartóft 

SN-176:001 
Bakkabúð/ 
Bakkabær 

Fór í eyði á fyrri hluta 
20. aldar 

Bæjarhóllinn er illgreinanlegur og mjög 
raskaður vegna sandágangs og landbrots 
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SN-177:001 

Bakkabúð 
innri/ 
Bakkabúð Fór í eyði 1939 

Bæjarhóllinn er ekki stór en greinilegur. 
Á honum er ein tóft 

Tafla 2. Skráðir bæjarhólar 

 

Alls voru skráðir 63 bústaðir og býli á skráningarsvæðinu, önnur en lögbýlin og bæjarstæði 

þeirra, sjá töflu 3 hér fyrir neðan. Það er gríðarlegur fjöldi en langmesta þéttbýlið var á 

Brimilsvöllum. Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1711 er getið um 28 

þurrabúðir og grasbýli í landi Brimilsvalla. Seinni tíma heimildir geta um átta bústaði og býli 

til viðbótar á sömu jörð. Greinarmunur var gerður á því hvort búseta á hverjum stað var 

hefðbundinn búskapur (þá skráð með hlutverkið býli) eða þurrabúð (þá skráð með hlutverkið 

bústaður). Á Brimilsvöllum var mest um þurrabúðir en sumar búðir voru ýmist grasbýli eða 

þurrabúðir. Í manntali frá 1703 voru 28 fjölskyldur skráðar til heimilis á Brimilsvallajörðinni. 

Til samanburðar voru 16 fjölskyldur á Ólafsvík þar sem einnig var þéttbýlishverfi og mikil 

sjósókn. Á öðrum jörðum í Brimilsvallahreppi voru 1-8 fjölskyldur.11 Í fæstum tilvikum var 

hægt að staðsetja búðirnar á Brimilsvöllum. Þær hafa skipt ört um nafn og minjar um þær ef til 

vill umfangslitlar. Talsvert landbrot er á Brimilsvöllum og hafa minjar um einhverjar búðanna 

sópast á haf út. Tveir bæjarhólar (SN-167:102 og SN-167:104) eru skráðir þar sem hafa verið 

bústaðir, ef til vill tvær af þeim búðum sem nefndar eru í Jarðabók Árna og Páls. Einnig er stór 

rústahóll fast við Vallarétt SN-167:078 sem ekkert nafn er á, en í honum kunna að leynast leifar 

af þurrabúðum.  

Engir bústaðir eða býli eru á jörðunum sem skráð voru í Breiðavíkurhreppi. Ekki kemur 

á óvart að í Staðarsveit eru flestir bústaðir eða býli á Staðastað, eða sjö talsins. Þá eru fjögur 

býli skráð í landi Vatnsholts og Syðri-Garða en þrjú þeirra býla sem skráð eru undir Syðri-

Garða eru líklega á sipuðum slóðum og Hofgarðar SN-003b:001 voru. Þau býli sem voru í 

heimatúnum eða í jaðri þeirra eru flest að miklu leyti horfin vegna túnasléttunar. Einnig eru 

heimildir um að býli séu horfin vegna landbrots (Fagribakki SN-007:006 og Þórarinsbúð SN-

007:008). 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Saga Fróðárhrepps I, 101 
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Samtala Sérheiti Ástand hlutverk hlutverk 2 

SN-001:007 
Grímskot/ 
Grímskotstóftir Horfið vegna ræktunar býli  

SN-001:021 Háigarður Horfið vegna sléttunar býli  
SN-001:022 Garðagarður Horfið vegna sléttunar býli  

SN-003:007 Harðivöllur 
Tóft sem skiptist í þrjú hólf og 
sambyggt gerði býli  

SN-003:016 Hof Tvískipt tóft býli  
SN-003:017 Hofkot Einföld lítil tóft býli  
SN-003:038 Hofakot annað Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-007:006 Fagribakki Horfið vegna landbrots býli  

SN-007:008 
Þórarinsbúð/ 
Þorarensbud Horfið vegna landbrots býli  

SN-009:003 Tangi Rústahóll og tveir kálgarðar býli  
SN-011:007 Tungubud Rústahóll   býli  
SN-011:008 Imbukofe Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-013:016 Ólafartættur Lítill rústahóll bústaður  

SN-014:010 
Þorrastader/ 
Bassakot Engar minjar sjást á yfirborði býli  

SN-014:014 Skaflakot Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-014:019  Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-014:024 Þórutóft Horfið? Staðsetning óþekkt býli  

SN-014:041  
Garður með sambyggðu gerði. Innan 
hans eru fjórar tóftir fjárskýli býli 

SN-014:045 
Jons Snorrasonar 
kot 

Horfið vegna sléttunar. Nákvæm 
staðsetning óþekkt býli  

SN-014:047  Horfið? Staðsetning óþekkt býli  

SN-042:008 
Stekkhóll/ 
Steckholl 

Í túni Stekkhóls er bæjarhóll með 
tveimur tóftum og aðrar fimm tóftir í 
túni býli beitarhús 

SN-042:009 Selkot 

Í túni Selkots er bæjarhóll með 
tveimur tóftum og í túninu eru tvær 
tóftir til viðbótar býli  

SN-042:013 Siggukofarúst Horfið vegna sléttunar býli  
SN-042:022 Fornakot Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-047:006 Ósakot/ Tjaldbúðir Horfið vegna bygginga býli  

SN-051:037 
Efra 
Hraunhafnarkot Horfið? Staðsetning óþekkt býli  

SN-051:038 
Hraunhafnarkot 
syðra Horfið? Staðsetning óþekkt býli  

SN-167:012  Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:013  Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:014 Arnabud Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-167:015 Holltabud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður býli 
SN-167:016 Niculasarbud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður býli 
SN-167:017 Sigurdarbud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:018 Gvendarbud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður býli 
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SN-167:019 Ingubud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:020 Sigurdarhús Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:021 Þorgilsbud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:022 Sigurdarbud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:023 Biarnabud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:024 Solveigarbud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:025 Hiallabud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:026 Backabud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  

SN-167:027 
Backabud/ 
Kolbiarnarbud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  

SN-167:028 
Sigurdar Olafssonar 
bud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  

SN-167:029 Tiarnarbud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:030 Tiarnarbud önnur Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:031 Tiarnarbud þriðja Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:032 Tiarnarbud fjórða Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:033 Tiarnarbud fimta Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:034 Barkabud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  

SN-167:035 
Gvendarbud/ 
Melabud Horfið? Staðsetning óþekkt býli bústaður 

SN-167:036 Melabud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:037 Þorbiarnartopter Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-167:038 Myrabud Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:039 Biarnabud Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-167:040 Litla-Bakkabúð Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-167:041  Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:056  Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-167:062 Snússa Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:064 Brimnes Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  
SN-167:084 Hólbúð Innri Horfið? Staðsetning óþekkt býli  
SN-167:092 Steinar Óljós tóft bústaður  
SN-167:108 Öskubúð Horfið? Staðsetning óþekkt bústaður  

Tafla 3. Skráð býli 

 

Fornleifaskráningin hefur leitt í ljós að mikil hjáleigubyggð var í Staðarsveit og að talsvert 

þéttbýli var á Brimilsvöllum um aldamótin 1700. Enn er margt á huldu um það hvenær 

hjáleigubyggðin hefst og nær hámarki og eins er lítið vitað um þéttbýlið á Brimilsvöllum og í 

Ólafsvík. Víðtækari fornleifaskráningar og rannsókna er þörf til þess að varpa frekara ljósi á 

byggðaþróun á svæðinu. 
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Kirkjur og legstaðir 
 
Skráðar voru 10 kirkjur og bænhús á skráningarsvæðinu árin 2015-2016. Kirkja SN-160:002 

var á Fróðá allt til 1891 þegar hún var flutt til Ólafsvíkur. Kirkjunnar er getið í kirknaskrá Páls 

biskups frá um 1200 en í Eyrbyggju er greint frá því að kirkja hafi verið byggð á Fróðá strax 

eftir kristnitökuna árið 1000. Eins og fram hefur komið er talið að elsta bæjarstæði Fróðár sé 

þar sem heitir Forna-Fróðá og sé það rétt hefur elsta kirkjan verið þar. Enn sést kirkjugarðurinn 

umhverfis síðustu kirkjuna á Fróðá en talsvert rask hefur orðið á minjunum vegna vegagerðar 

og landbrots af völdum Fróðár áður fyrr. Kirkja SN-167:003 er á Brimilsvöllum. Hún var hins 

vegar ekki reist fyrr en árið 1923 og er því strangt til tekið ekki eiginleg fornleif samkvæmt 

skilgreiningu laganna en var þó tekin með á fornleifaskrá. Á Brimilsvöllum var bænhús SN-

167:002 fyrr á öldum og þar sjást enn leifar af bænhúsi og kirkjugarði. Minjarnar eru skemmdar 

vegna jarðrasks á svæðinu og mikilvægt að rannsaka þær áður en það verður of seint eða stuðla 

að varðveislu þeirra. Bakkabúð var áður hjáleiga frá Brimilsvöllum. Kirkjugarður SN-176:002 

er merktur inn á túnakort Bakkabúðar frá árinu 1916 og eru leifar af honum enn sýnilegar. Ekki 

eru fornar heimildir um að þar hafi verið kirkja eða bænhús. Ferkantað gerði sést umhverfis 

kirkjugarðinn. Það afmarkar svæði sem er 16x13 m að stærð en norðausturhlið þess er horfin 

vegna landbrots. Ekki sáust mannabein í rofinu. Eins og fram hefur komið var talsvert þéttbýli 

á Brimilsvöllum og 28 fjölskyldur voru þar samkæmt manntali árið 1703. Þar hefur því verið 

ríkari þörf fyrir grafreit en annarsstaðar þar sem ekki var jafnþétt byggð.  

Kirkjur voru í Hraunhöfn SN-051:002, Syðri-Görðum SN-003:002 og á Staðastað SN-

014:002. Engin ummerki sjást lengur um kirkjur í Hraunhöfn og Syðri-Görðum og er ekki vitað 

með vissu hvar þær stóðu. Líklegt er að þær hafi verið nærri bæ eins og almennt tíðkaðist. 

Kirkjan á Staðastað var færð af sínum gamla stað þegar ný kirkja var byggð á árunum 1942-

1945. Þá var farið að jarða í kirkjugarði við nýju kirkjuna. Ummerki um gömlu kirkjuna sjást 

enn og sömuleiðis er kirkjugarðurinn greinilegur. Hálfkirkja var í Syðri-Tungu SN-011:002 en 

ekki er vitað hvar hún stóð. Þó er dálítil hólmyndun fast suðvestan við bæjarhólinn í Syðri-

Tungu þar sem kirkja og kirkjugarður kunna að leynast.  

Bænhús voru á Kirkjuhóli SN-007:002 og í Vatnsholti SN-042:002. Ekki sjást skýr 

ummerki um þau en á Kirkjuhóli eru óljós ummerki um bænhús og kirkjugarð suðvestan við 

gamla bæjarhólinn SN-007:005. Í Vatnsholti sjást engar minjar um bænhús. Heimildir greina 

frá því að skemma hafi seinna staðið á sama stað og bænhúsið og enn síðar hafi verið hlaða þar 

og svo kálgarður. Þegar hlaðan var rifin árið 1921 varð vart við mannabein en það var ekki 

athugað nánar. Að lokum er heimild um bænhús SN-076:002 á Kirkjumel í landi Hraunlanda. 
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Þar er sandorpinn melhóll nærri ströndinni sem geymir leifar af eldra bæjarstæði Hraunhafnar 

og kirkju ef að líkum lætur. Þessar minjar er í stórhættu vegna uppblásturs og hafa mannabein 

komið í ljós í rofsárum. 

 

Mjög fá heiðin kuml hafa fundist á Snæfellsnesi og engin staðfest kuml hafa fundist í þeim 

hreppum sem hér eru til umfjöllunar. Mannabein hafa fundist á tveimur stöðum á 

skráningarsvæðinu. Beinafundur á Ytri-Görðum SN-001:023 er mjög forvitnilegur og er 

möguleiki á því að þar hafi fundist kuml. Það er þá eina kumlið sem fundist hefur í Staðarsveit. 

Til þess að hægt verði að skera úr um það verður að rannsaka beinin og fundarstaðinn nánar en 

beinin voru send til Þjóðminjavarðar á sínum tíma. Hinn beinafundurinn er í landi Syðri-Garða 

(SN-003:047). Þau bein fundust hjá höggstokki sem talinn var tilheyra þingstað á Hofgörðum 

SN-003b og eru væntanlega úr einstaklingum sem þar hafa verið teknir af lífi. Auk þessara staða 

hafa varðveist sagnir eða örnefni um fimm meinta legstaði sem allir eru innan heimatúns 

(Spámannaleiði SN-003:012, Eyrnýjarhóll SN-040:026, Járnhryggur SN-040:009, Brimilsleiði 

SN-167:051 og Máfsleiði SN-167:052). Frásagnir af þessum stöðum eru fremur 

þjóðsagnakenndar og fá þekkt dæmi eru um að heiðin kuml hafi fundist í heimatúnum. Ekki er 

þó hægt að útiloka að þarna séu heiðin kuml án frekari rannsóknar.  

 

Útihús og túngarðar 
 
Skepnuhús voru áður algengustu byggingarnar á hverri jörð. Eins og víðast á Íslandi voru útihús 

á skráningarsvæðinu dreifð um túnin. Flest slík hús voru fyrir sauðfé, en minna af hesthúsum 

og lítið af fjósum. 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 þeirrar 20. og munu hey víðast hafa verið geymd í stæðum 

eða gryfjum við skepnuhús þótt ekki séu til glöggar heimildir um þetta. Á skráningarsvæðinu 

voru aðeins skráðar fjórar hlöður.  

 Útihús virðast oftast hafa staðið á sömu stöðum um aldir og á slíkum stöðum hafa 

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 á eldri útihúsarústir og stórar byggingar oft tekið við hlutverki 

margra minni húsa. Í töflu 4 má sjá fjölda heygarða, hlaða og útihúsa, hvernig þau skiptast eftir 

hlutverki og hversu mörg þeirra eru horfin. 
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Hlutverk heildarfjöldi þar af horfin 
fjárhús 19 3 
fjós 3 1 
hesthús 4 1 
heygarður 4 3 
hlaða 4 4 
hrútakofi 1 0 
hænsnakofi 1 0 
önnur óskilgreind útihús 89 43 
Alls 125 55 

Tafla 4. Skráð útihús, heygarðar og hlöður 

 

Talsverður fjöldi útihúsanna er skráður upp af túnakortum sem gerð voru á svæðinu árið 1916. 

Algengt er að nákvæmt hlutverk slíkra húsa sé óþekkt. Lögun og útlit útihúsatófta gefa oft til 

kynna hvert hlutverk þeirra var. T.d. eru fjárhús oft auðgreinanleg, sérstaklega ef það eru 

garðahús. Nokkuð hátt hlutfall minja um útihús hefur varðveist á skráningarsvæðinu og eru 

helstu ástæðurnar fyrir því að margar af jörðunum sem skráðar voru fóru snemma í eyði og eins 

eru útihúsin sumsstaðar á svæðum þar sem erfitt er að rækta véltæk tún.  

 

Ekki voru skráðir margir túngarðar á skráningarsvæðinu, aðeins 17 túngarðar á 15 jörðum (sjá 

töflu 5). Sjö þeirra eru horfnir, flestir vegna sléttunar. Á túnakortum frá Snæfellsnesi sem 

teiknuð voru í byrjun 20. aldar er ekki getið um túngarða þar sem tákn á kortunum eru skýrð. 

Á túnakortunum er hins vegar ýmist dregin heil lína í kringum túnið eða punktalína. Ekki er 

ólíklegt er að heila línan tákni túngarð sem afmarkaði túnið og að punktalínan tákni náttúrulega 

afmörkun túnsins. Þetta er þó ekki víst og meintir túngarðar á túnakortum voru ekki markvisst 

skráðir á vettvangi.  

 

Samtala Sérheiti Tegund Hlutverk Ástand Ef horfin, af hverju 
SN-001:031  heimild túngarður ekki sést til fornleifar vegna rasks 
SN-009:002  þúst túngarður sést til  
SN-010:002  garðlag túngarður hleðslur signar  
SN-011:010  garðlag túngarður sést til  
SN-012:007 Háfsreitur heimild túngarður ekki sést til fornleifar vegna sléttunar 
SN-013:009  heimild túngarður ekki sést til fornleifar vegna sléttunar 
SN-015:005  garðlag túngarður hleðslur signar  
SN-017:014 Hófleysugarður heimild túngarður ekki sést til fornleifar óþekkt 
SN-040:018  garðlag túngarður hleðslur signar vegna sléttunar 
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SN-042:006  garðlag túngarður hleðslur signar  
SN-042:010  garðlag túngarður hleðslur útflattar vegna sléttunar 
SN-074:010 Fornigarður heimild túngarður ekki sést til fornleifar vegna sléttunar 
SN-076:011  hleðsla túngarður hleðslur útflattar  
SN-076:021  hleðsla túngarður hleðslur standa grónar  
SN-160:008  garðlag túngarður hleðslur signar  

SN-167:105  garðlag 
túngarður/ 
áveita hleðslur standa grónar  

SN-172:003  garðlag túngarður hleðslur signar  

Tafla 5. Skráðir túngarðar 

 

Sjósókn 
 
Ýmsar minjar voru skráðar sem tengjast sjósókn og útgerð. Minjaflokkarnir eru fiskreitir, 

lendingar, naust, hjallar og verbúðir. Minjarnar sem skráðar voru eru mun umfangsminni en 

ætla mætti af heimildum um umfangsmikla sjósókn á svæðinu, ekki síst á Brimilsvöllum, en 

einnig var mikil sjósókn í Staðarsveit eins og á öllu Snæfellsnesi. Básendaflóðið 1799 átti sinn 

þátt í því að þurrka út mikið af minjum við ströndina á sunnanverðu Snæfellsnesi og landbrot 

er og hefur verið virkt á norðanverðu nesinu. Skýrir það að nokkru fæð minja um sjósókn.  

Skráður var einn fiskreitur, tvö herslubyrgi, fjórir hjallar, 15 lendingar, tvö naust og þrjár 

verbúðir á svæðinu en ein þeirra er skráð með kaupstaðnum í Gamla kaupstað í landi Kálfárvalla 

SN-047:010. Margar þessara minja eru horfnar en þó sjást þrjár ruddar varir (allar í 

Brimilsvallalandi SN-167:045/081/089) og þrjár varir sem virðast vera náttúrulegar (allar í 

Staðarsveit SN-007:017/026, SN-011:029). Í Staðarsveit eru nokkur dæmi um að lent hafi verið 

í sendnum víkum (Akurlending SN-004:004, Fúlavík SN-009:020, Bæjarvík SN-017:012) þar 

sem ekki sjást nein mannaverk.  

Í Hjallavík í landi Kirkjuhóls er tóft SN-007:015 sem líklegt er að sé af hjalli og þar er 

einnig ein tóft af nausti SN-007:014. Í landi Traða eru hleðsluleifar sem tilheyra að líkindum 

nausti SN-017:019 á sjávarbakkanum. Tóftir af herslubyrgjum og fiskreit eru í landi 

Hraunlanda, sjá SN-076:020. Meint verbúðartóft SN-004:005 er í landi Akurs og er hún á 

dálitlum rústahól.  

 

Stekkir, kvíar og réttir 
 
Stekkir eru yfirleitt einfaldar tóftir eða gerði með litlu hólfi (lambakró) á einni hlið/við annan 

endann þar sem fært var frá. Sumstaðar hafa myndast litlir túnblettir í kringum stekki sem voru 

slegnir. Skráðir voru 37 stekkir á skráningarsvæðinu á 15 jörðum og sáust mannvirkjaleifar á 
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30 stöðum á 13 jörðum. Skráðar voru stakar tvískiptar stekkjartóftir á 15 stöðum en annarsstaðar 

reyndust tóftirnar ýmist einfaldar eða þrí- og fjórskiptar. Sumsstaðar eru fleiri en ein tóft á 

svæðinu. Í landi Hraunlanda var stekkur í helli (Þjóðólfshellar SN-076:013). Flestir stekkir voru 

skráðir á Brimilsvöllum og í Ytri-Tungu, sex stekkir á hvorri jörð. Talsvert þéttbýli var á 

Brimilsvöllum og í Tunguplássi og hafa flest grasbýlin átt sinn stekk utan heimatúns þó að þau 

hafi ekki átt land utan þess.  

Auk þeirra stekkja sem hér hefur verið gerð grein fyrir er tvískipt tóft byggð við 

landamerkjagarðinn Grannagarð SN-014:012 og líkist hún helst stekkjartóft. Hún er nokkuð 

fornleg en virðist yngri en garðurinn.  

 

Kvíar voru yfirleitt mun nær bæ en stekkirnir og oftast í eða við túnjaðar. Ekki hafa það alltaf 

verið hlaðnar kvíar, heldur var stundum aðeins um ákveðinn stað að ræða þar sem ær voru 

mjaltaðar og sumstaðar voru færikvíar notaðar, sérstaklega þegar komið var fram á 20. öld. 

Hugtakið „stöðull“ er stundum notað um kvíar sem ær voru mjólkaðar í en oftast er það þó 

notað um stað eða réttir þar sem kýr voru mjólkaðar á sumrum. Ætla má að þær hafi verið á 

flestum bæjum. Líklegasta ástæða þess að þeirra er ekki getið nema á hluta jarðanna er sú að 

færikvíar voru mikið algengari í seinni tíð og hafa sennilega ekki staðið á sama stað nema 

nokkur ár í einu. Auk þess má gera ráð fyrir að margar kvíar hafi horfið við túnastækkun, þar 

sem þær voru oft við jaðar túna. Á skráningarsvæðinu voru skráðar fimm kvíar en leifar þeirra 

fundust aðeins á einum stað (Kví(g)holt SN-167:076). Það er þó ódæmigerð kvíatóft og kann 

hún að hafa gegnt öðru hlutverki eða hlutverk hennar hefur breyst.  

 

Aðhöld til að hemja skepnur, önnur en fjárskýli, gæsaréttir, hrossaborgir, kvíar og stekkir eru 

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. 

Alls voru skráðar 18 réttir á skráningarsvæðinu af ýmsum gerðum og stærðum og sáust leifar 

af öllum nema tveimur þeirra. Tvær skilaréttir voru skráðar, báðar í Brimilsvallahreppi. 

Haukabrekkurétt SN-160:009 er í landi Fróðár og Vallnarétt/Gamlarétt SN-167:059 í landi 

Brimilsvalla. Haukabrekkurétt tók við af Gömlurétt og er hún mjög stæðileg, grjóthlaðin rétt 

sem skiptist í 14 misstóra dilka. Aðrar skráðar réttir voru mun umfangsminni og voru oftast 

annað hvort einfaldar eða skiptust í tvö hólf. 
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Beitarhús, sel og fjárskýli 
 
Beitarhús eru fjárhús í úthögum fjarri bæ, nýtt 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. Oft er erfitt að 

skera úr um hvort um sel eða beitarhús er að ræða en selbyggingar voru oft notaðar sem 

beitarhús á vetrum og beitarhús voru oft byggð upp á rústum selja eftir að þau féllu úr notkun. 

Fjárskýli eru hvers kyns skjól eða afdrep fyrir sauðfénað, þ.m.t. fjárborgir. Samtals voru skráð 

níu fjárskýli, átta beitarhús og 12 sel á svæðinu.  

 Beitarhúsatóftirnar eru á fimm stöðum en í landi Syðri-Garða eru fjórar tóftir skráðar 

þar sem heitir Skógarhús (SN-003:032-035). Tvær þeirra eru einfaldar, ein er tvískipt og ein 

þeirra skiptist í fjögur hólf. Tvö garðahús voru skráð. Annað þeirra var Hagahúsatóftir SN-

001:013 þar sem eru stór fjárhús með garða og hlöðu og þriðja hólfinu samsíða fjárhúsunum. 

Hitt er SN-003:024 þar sem heitir Sel (sjá SN-003:023) og er það tvískipt tóft, fjárhús með 

garða og hlaða. Þá eru enn ótalin beitarhús SN-051:036 sem er einföld tóft og beitarhús SN-

001:026 sem er tvískipt.  

 Eitt fjárskýli var skráð í landi Brimilsvalla (SN-167:057) en önnur skráð fjárskýli eru 

öll í Staðarsveit. Til greina kemur að þúst SN-167:095 í landi Brimilsvalla sé leifar af fjárskýli 

en minjarnar eru ógreinilegar og illa farnar af rofi og því ekki hægt að skera úr um það án frekari 

rannsóknar. Fjárskýlin eru flest hringlaga, 9-17 m í þvermál en stærsta fjárborgin er í landi 

Staðastaðar og er 23x21 m að stærð (sjá SN-014:041A). Fjárskýli SN-013:023 sem skráð var í 

landi Glaumbæjar er ílangt og ferkantað. 

 Skráð voru 12 sel á skráningarsvæðinu og sáust minjar um átta þeirra. Ekki reyndist 

unnt að komast í Seljadal (SN-047:014) í landi Kálfárvalla en heimildamaður kannaðist ekki 

við að hafa séð seljatóftir þar. Ekki er heldur vitað hvar nafnlaust sel (SN-167:093) í landi 

Brimilsvalla var en talið er að það hafi horfið undir skriðu. Í landi Fróðár eru örnefnin Seljadalur 

SN-160:016 og Seltunga SN-160:027. Ekki fundust minjar um sel í Seljadal og Seltunga fannst 

ekki á vettvangi. Sögn er til um sel í Bjarnarfossdal en þar fundust engar skýrar minjar. Þar eru 

þó þrjár þústir þar sem mannvistarleifar kunna að leynast undir sverði. Í öðrum seljum sjást 

tóftir, ein eða fleiri. Í Hjartanu í landi Hraunhafnar er fallegt selstæði SN-051:027 með fimm 

tóftum, þar af einni kvíatóft. Einnig eru fimm tóftir og varða á Selhól SN-011:013 í landi Syðri-

Tungu. Í landi Hraunlanda er ein fjórskipt seltóft og önnur lítil hjá henni þar sem heitir Seltagl 

SN-076:012. Tvö sel eru skráði í landi Vatnsholts. Í seli SN-042:024 er ein fornleg tóft sem 

skiptist í tvö til þrjú hólf. Hún er áþekk hinni seltóftinni í landi Vatnsholts SN-042:028 sem er 

þrískipt. Í Slöguseli SN-160:010 í landi Fróðár er ein stór seltóft sem skiptist í fjögur hólf en 
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hún er byggð ofan á eldri tóft sem sést að hluta og er þrískipt. Í næsta nágrenni eru tvær tóftir 

SN-160:011 og SN-160:015 sem hafa að líkindum tengst veru í selinu. Að lokum er að nefna 

minjar þar sem heitir Sel SN-003:023 í landi Syðri-Garða. Þar er ein beitarhúsatóft SN-003:024 

og svo einföld tóft og þúst. Ætla má síðasttöldu minjarnar hafi tengst seljabúskap og líklegt að 

beitarhúsatóftin hafi verið byggð ofan á eldri seltóft.  

 

Mógrafir, kolagrafir, torfrista 
 
Gera má ráð fyrir að mór hafi verið aðaleldsneytið á flestum jörðum á skráningarsvæðinu fram 

um aldamótin 1900 og mun lengur. Einhver skógur hefur verið á svæðinu á fyrstu öldum 

byggðar sem líkegt er að hafi verið nýttur til kolagerðar. Engar heimildir eða örnefni benda þó 

til þess að kolagrafir hafi verið á þeim jörðum sem skráðar voru árin 2015 og 2016.  

Þó að mógrafir teljist kannski ekki mjög athyglisverðar fornleifar í sjálfu sér er 

mikilvægt er að halda til haga upplýsingum um hvar mór var tekinn til þess að áætla umfang 

mótekjunnar. Mógrafir eru algengustu minjarnar á skráningarsvæðinu á eftir bústöðum/býlum 

og útihúsum. Á skráningarsvæðinu voru skráðar 88 mógrafir og sáust allsstaðar ummerki um 

grafirnar nema á fjórum stöðum og er það óvenjuhátt hlutfall. Mógrafir eru á 19 af þeim 46 

lögbýlum sem skráð voru á svæðinu. Lögbýli sem áður voru hjáleigur áttu yfirleitt ekki land 

utan heimatúnsins og þar af leiðandi voru ekki mógrafir í þeirra landi. Algengar eru svokallaðar 

stokkagrafir en það eru litlar ferkantaðar grafir, stokkar, og á milli þeirra er mjótt haft svo að 

ekki flæddi vatn úr þeim í næstu gröf. Frásagnir herma að mór hafi verið unninn úr gröfum í 

landi Hraunhafnar og fluttur til Reykjavíkur þegar eldsneytisskortur var í heimsstyrjöldinni 

síðari. Saga mótekju á svæðinu er mjög áhugavert rannsóknarefni, ekki síst mótekja á 20. öld. 

Skráðir voru níu torftistustaðir á skráningarsvæðinu en aðeins sjáust ummerki um 

torfskurð á tveimur stöðum í landi Syðri-Garða (SN-003:055 og SN-033:021).  
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Fyrir utan þá minjaflokka sem þegar hefur verið fjallað sérstaklega um eru margir aðrir 

minjaflokkar á svæðinu og í töflu 6 má sjá hlutverk og fjölda allra minja.  

 
Hlutverk fjöldi 
aftökustaður 2 
áfangastaður 2 
áveita 4 
bað 1 
beitarhús 8 
brunnur 13 
brú 2 
bústaður 82 
býli 34 
bænhús 4 
draugur 5 
eldhús 1 
eyktamark 1 
fiskreitur 1 
fjárhús 19 
fjárskýli 10 
fjós 3 
herslubyrgi 2 
hesthús 4 
heygarður 4 

heystæði 5 
hjallur 4 
hlaða 4 
hrútakofi 1 
huldufólksbústaður 7 
hænsnakofi 1 
kálgarður 33 
kirkja 6 
KIRKJUGARÐUR 1 
kvíar 5 
landamerki 15 
legstaður 6 
leið 49 
lending 15 
mógrafir 92 
mylla 1 
naust 2 
nátthagi 5 
óskilgreint 24 
óþekkt 135 
refagildra 2 

rétt 18 
rista 9 
samgöngubót 12 
sel 12 
skemma 2 
skotbyrgi 7 
smalakofi 2 
smiðja 1 
stekkur 37 
sæluhús 1 
tjaldstæði 1 
túngarður 17 
uppsátur 1 
útihús 89 
vað 15 
vatnsból 3 
verbúð 2 
verslunarstaður 1 
vörslugarður 1 
þingstaður 2 
Alls 848 

Tafla 6. Hlutverk skráðra minja 
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Varðveisla og kynning minja á skráningarsvæðinu  
 
Þær minjar sem skráðar voru í Snæfellsbæ reyndust í mjög mismunandi ástandi. Ástand 

fornleifa var metið á hverjum minjastað og skiptist það í sex mismunandi 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. 

 

Skífurit 1. Ástand fornleifa 

Skífurit 1 sýnir ástand þeirra 

minja sem voru skráðar 

voru árin 2015 og . Í 24% 

tilvika sást ekki til fornleifa 

og er það tiltölulega lágt 

hlutfall miðað við það sem 

algengt er í sveitum 

landsins. Þetta hlutfall er 

auðvitað mjög breytilegt 

eftir landsvæðum. Það er oft 

mjög hátt á þéttbyggðum 

landbúnaðarsvæðum en lægra þar sem byggð er dreifðari og jarðrækt hefur ekki verið stórtæk 

af einhverjum ástæðum.  
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Skífurit 2. Minjaspjöll 

Þar sem hægt var að staðsetja 

minjarnar var gert ástandsmat á 

þeim. Ekki sést til um 24% 

skráðra fornleifa á svæðinu en á 

öðrum stöðum fundust einhver 

ummerki um minjarnar. 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 langflestar minjarnar virðast hafa horfið við túnasléttun eða 48% af þeim stöðum þar 

sem minjaspjöll höfðu átt sér stað. Það er nokkuð hátt hlutfall en víðast er túnasléttun algengasta 

ástæðan fyrir því að fornleifar eru horfnar af yfirborði. Það kemur á óvart að aðeins 3% minja 

séu horfnar vegna landbrots því líklegt er að mun fleiri minjar á svæðinu hafi horfið af þeirri 

ástæðu. Þetta má m.a. skýra með því að ekki séu til heimildir um margar minjar sem brotnað 

hafa í sjó. Þá hefur það líka áhrif á tölfræðina að staðsetning margra minja er ekki þekkt, m.a. 

þurrabúða á Bimilsvöllum, og ekki er hægt að gera ástandsmat fyrir þær minjar. Skífurit 2 sýnir 

flokkun minjaspjalla á þeim minjastöðum þar sem ekki sást til fornleifa á yfirborði.  

 

Skífurit 3. Hættumat fornleifa 

Hættumat var einnig unnið á 

vettvangi. Hættustigin eru 

þrjú: engin hætta, hætta og 

stórhætta.  

Skífurit 3 sýnir hættumat á 

þeim fornleifum sem skráðar 

voru á svæðinu. Hættumat 

var gert á öllum þeim 

minjastöðum sem unnt var að 

staðsetja. Af þeim fornleifum 

sem hættumat var gert fyrir 

voru 58% minjanna í hættu eða stórhættu. Engin hætta steðjar að 42% minjanna. 
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Skífurit 4. Hættuorsakir þar sem fornleifar eru í hættu 

Á skífuriti 4 má sjá hverjar 

hættuorsakirnar voru og hvert 

hlutfall þeirra er þar sem 

fornleifar voru metnar í hættu. 

Allar minjar sem skráðar eru í 

heimatúnum eru metnar í 

hættu vegna ábúðar. Sökum 

þessa reyndust langflestar 

fornleifar í hættu vegna ábúðar 

eða 82% þeirra.  Þetta hlutfall 

er svipað og víða annarsstaðar 

á landinu. Athygli vekur að 

mjög fáar fornleifar eru í hættu 

vegna trjáræktar (innan við 1%) en víða um landið stafar fornminjum mikil ógn af stórtækri 

skógrækt sem fer vaxandi.  

 

Skífurit 5. Hættuorsakir þar sem fornleifar eru í stórhættu 

Á skífuriti 5 má sjá hverjar 

hættuorsakirnar voru og hvert 

hlutfall þeirra er þar sem 

fornleifar voru metnar í 

stórhættu. 

Langflestum minjunum sem 

eru í stórhættu stafar hætta af 

landbroti eða 63% þeirra en 

margar minjar eru einnig í 

stórhættu vegna ábúðar eða 

18%. Á Snæfellsnesi er mjög 

virkt landbrot við ströndina. 

Þar er mikill fjöldi fornminja, ekki síst minja sem eru til vitnis um sjósókn. Gríðarlega 

mikilvægt er að rannsaka þær minjar sem eru í stórhættu vegna landbrots því það er aðeins 
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tímaspursmál hvenær þær hverfa í sjóinn. Með þeim tapast mikilvægar upplýsingar um sjósókn 

og þróun byggðar á Snæfellsnesi. 

 Um dreifingu minjastaða á skráningarsvæðinu gildir sú meginregla að flestar 

fornleifarnar eru í heimatúnum, í og við bæi. Því fækkar fornleifum að jafnaði 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 lítið sem ekkert lifi eftir af þeim fornleifum sem voru sýnilegar heim við 

bæi í upphafi 20. aldar. Af þessum sökum er algengt að talsvert hlutfall fornminja á hverri jörð 

sé horfið af yfirborði. Ástand minja á skráningarsvæðinu var almennt nokkuð gott. Ummerki 

sjást um 571 fornleif af þeim 848 sem skráðar voru, eða 67,3% þeirra. Ekki sést til 24,4% minja 

og ekki reyndist unnt að staðsetja 8,3% minjanna.  

 Allar minjar á skráningarsvæðinu njóta verndar samkvæmt þjóðminjalögum og eru því 

jafn hátt settar í lögunum. Hins vegar eru minjarnar eins misjafnar og þær eru margar. Sumir 

minjastaðanna kunna að vera frá fyrstu öldum byggðar á svæðinu en aðrir eru frá því um 

aldamótin 1900, sumar minjanna eru alveg horfnar á meðan aðrar standa enn undir þaki eða eru 

greinilegar rústir. 

 

Snæfellsnesið er svæði sem lítið hefur verið rannsakað með tilliti til fornminja en ljóst er að þar 

eru miklir rannsóknarmöguleikar. Víða á nesinu eru fornminjar í bráðri hættu vegna landbrots 

og er því brýnt að hraða skráningu fornminja og gera rannsóknaráætlanir í kjölfarið þar sem 

áhersla er lögð á þær minjar sem eru í mestri hættu. Ýmsar fornminjar á svæðinu geta einnig 

hentað vel til þess að kynna heimamönnum og gestum sögu Snæfellsness og væri t.d. hægt að 

hanna gönguleiðir þar sem áhersla er lögð á minjar sem eru einkennandi fyrir svæðið en einnig 

er hægt að velja staka, afmarkaða áfangastaði til kynningar þar sem varðveisla minjanna er 

tryggð.  

 Í Staðarsveit og Brimilsvallahreppi eru engar friðlýstar fornleifar og þó að friðlýstar 

minjar séu í Breiðavíkurhreppi eru þær ekki á þeim jörðum sem skráðar voru sumarið 2016. Á 

skráningarsvæðinu eru hins vegar mjög margir áhugaverðir en lítt þekktir minjastaðir og er hér 

vakin athygli á nokkrum þeirra sem taldir eru hafa sérlega mikið varðveislu- og/eða 

rannsóknargildi eða henta vel til kynningar fyrir almenning.  

 

1) Á Brimilsvöllum og gömlum hjáleigum heimajarðarinnar er ríkulegur efniviður til 

rannsókna og minjar sem eru í mikilli hættu vegna landbrots. Þar myndaðist snemma þétt byggð 
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í tengslum við sjósókn og var hún mun fjölmennari en byggðin í Ólafsvík þegar fyrsta manntal 

á Íslandi var gert árið 1703. Á meðal minja sem hafa sérlega mikið rannsóknargildi eru tveir 

óraskaðir bæjarhólar SN-167:102 og SN-167:104 þar sem ætla má að hafi verið þurrabúðir frá 

Brimilsvöllum. Saga þéttbýlis fyrr á öldum á Íslandi er lítið rannsökuð en hún er bæði 

áhugaverð og spennandi og er full ástæða til að gefa henni meiri gaum.   

2) Í landi Staðastaðar í Staðarsveit er gömul hjáleiga sem varð síðar lögbýli og ber nafnið 

Árnes SN-015. Minjar um býlið eru á litlu holti við Staðará og eru þær óraskaðar. Þær mynda 

fallega heild og hafa mikið varðveislu- og kynningargildi.  

3) Grannagarður SN-014:012 er á merkjum milli Staðastaðar og Neðri-Hóls. Það er forn 

og siginn landamerkjagarður sem enn sést á löngum kafla neðan vegar og er til vitnis um forna 

jarðaskiptingu. Lítil tóft er sambyggð garðinum, mögulega stekkur. Fleiri fornleg garðlög eru á 

merkjum í Staðarsveit sem eru til vitnis um skiptingu lands sem nær langt aftur í aldir. Þau hafa 

mikið rannsóknar- og varðveislugildi. 

4) Einstök minjaheild er í heimatúni Hraunhafnar sem hefur mikið varðveislu- og 

rannsóknargildi. Mikið hefur varðveist af tóftum í túninu og þar er afar stór og fallegur 

bæjarhóll SN-051:001 rétt neðan við Snæfellsnesveg. Heimildir eru um kirkju SN-051:002 í 

Hraunhöfn og gæti einhver af stóru hólunum í heimatúninu verið gamla kirkjustæðið. Staðurinn 

er sögulega mikilvægur og undir hann lágu áður margar hjáleigur, m.a. Búðir. 

5) Heimild er um kirkju á Kirkjumel í Hraunlöndum, sjá SN-076:002. Þar er stór hóll þar 

sem ætla má að bænhús og eldri bær Hraunlanda hafi staðið en bærinn hefur verið fluttur undan 

sandágangi til NNV. Elsta ritaða heimild um byggð í Hraunlöndum er frá 14. öld en minjar um 

bænhús á staðnum benda til þess að þar hafi byggð hafist mun fyrr. Engar heimildir eru um það 

hvenær bærinn var fluttur af Kirkjumel undan uppblæstrinum. Hér er um að ræða sérlega 

mikilvægar minjar sem hafa mikið rannsóknar- og varðveislugildi en þær eru í stórhættu vegna 

rofs og landbrots.  

6) Í landi Hraunlanda má einnig nefna rekamark SN-076:015, fallegt krossmark í hrauninu 

sem mun hverfa áður en langt um líður vegna sjávarrofs. Það hefur mikið kynningargildi. 

7) Hátt uppi í fjallshlíð, í dalverpi sem heitir Hjartað, er fallegt selstæði SN-051:027. 

Minjarnar hafa mikið varðveislu- og kynningargildi.  

8) Austan við Grannagarð SN-014:012 eru signar tóftir og garðlög SN-014:041 sem hafa 

mikið rannsóknargildi. Garðlögin eru mjög sigin og fornleg. Innan þeirra eru tvö hringlaga 

fjárskýli, ein nokkuð fornleg tóft og önnur yngri beitarhúsatóft sem byggð hefur verið ofan á 

eldri minjar. Óvenjulegt er að garðar afmarki svæði í kringum fjárskýli eða aðrar minjar í 

úthaga og vekja þessar minjar grun um að þarna hafi verið býli til forna og að garðlögin hafi 



249 
 

afmarkað tún þess. 

9) Jaðragata SN-621:002 er gömul, vörðuð leið í gegnum Búðahraun og hefur hún mikið 

varðveislu- og kynningargildi. Klettsgata  SN-621:001 liggur einnig í gegnum Búðahraun og 

er hún fjölfarin gönguleið sem liggur á milli Búða og Hraunlanda eða Miðhúsa.  
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Örnefnasafn Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

Ö-Ytri Garðar BJ: Ö-Ytri-Garðar. Bragi Jónsson skráði 1978. Örnefnasafn Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum. 
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Ö-Ytri-Garðar SJ: Ö-Ytri-Garðar. Sigríður Jóhannsdóttir skráði 1977. Örnefnasafn 

Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

Ö-Ytri-Garðar ÞJ: Ö-Ytri-Garðar. Þorleifur Jóhannesson skráði. Örnefnasafn Stofnunar 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

Ö-Ytri-Tunga BJ: Örnefnaskrá Ytri-Tungu. Bragi Jónsson skráði 1979. Örnefnasafn 

Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

Ö-Ytri-Tunga ÞJ: Örnefnaskrá Ytri-Tungu. Þorleifur Jóhannesson skráði. Örnefnasafn 

Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

 

 

Heimildamenn: 
Nafn fæðingardagur 
Bjarni Vigfússon 9.6.1947 
Eyjólfur Gunnarsson 16.11.1954 
Guðmundur Alfreðsson 8.12.1944 
Guðmundur Jónason 3.10.1940 
Gunnar F. Jónasson 25.6.1942 
Haukur Þórðarson 25.11.1954 
Hinrik Pálsson 13.9.1938 
Jóhanna Ásgeirsdóttir 12.2.1963 
Jón Svavar Þórðarson 2.7.1953 
Jónas Jónasson 16.11.1936 
Kristján Narfason 20.7.1960 
Rósa Erlendsdóttir 23.3.1964 
Sigurður Vigfússon 28.1.1953 
Símon Sigurmonsson 8.8.1934 
Svava Svandís Guðmundsdóttir 4.10.1946 

  



256 
 

Viðauki I: Hnitaskrá í landshnitakerfi (ISN93) 
 
Samtala Austur Norður 
SN-001:001A 303440 485693 
SN-001:001B 303436 485651 
SN-001:002 303447 485740 
SN-001:003 303294 485740 
SN-001:004 303456 485657 
SN-001:005 303706 485555 
SN-001:007 303610 485660 
SN-001:008 303620 485607 
SN-001:009A 303641 485553 
SN-001:009B 303645 485555 
SN-001:011 303081 485768 
SN-001:012A 302926 486507 
SN-001:012B 302838 486445 
SN-001:013 300558 486905 
SN-001:016A 303827 485609 
SN-001:016B 303888 485440 
SN-001:017 302901 485617 
SN-001:018 303495 485770 
SN-001:019A 303726 485858 
SN-001:019B 303332 486154 
SN-001:019C 303019 486315 
SN-001:020 301794 486691 
SN-001:021 303789 485560 
SN-001:022 303774 485552 
SN-001:023 303037 485681 
SN-001:024 300205 486635 
SN-001:025 302974 486158 
SN-001:026 301940 486198 
SN-001:027 303265 486188 
SN-001:029 303017 485995 
SN-001:031 303460 485781 
SN-002:001 303290 485737 
SN-003:001 304373 485324 
SN-003:002 304650 485138 
SN-003:003 304358 485307 
SN-003:004 304390 485337 
SN-003:005 304378 485340 
SN-003:006 304355 485369 
SN-003:007 304423 485037 
SN-003:008 304407 484945 
SN-003:009 304532 485535 
SN-003:010A 304868 484808 

SN-003:010B 304963 484750 
SN-003:011 304636 485206 
SN-003:012 304290 485501 
SN-003:013 305170 484712 
SN-003:014A 304911 484726 
SN-003:014B 304918 484749 
SN-003:015 304567 484683 
SN-003:016 304841 484755 
SN-003:017 304799 484637 
SN-003:018 304857 484672 
SN-003:019 304716 484573 
SN-003:020 304962 484772 
SN-003:021 304412 485575 
SN-003:022 304378 486374 
SN-003:023 303522 488007 
SN-003:024 303533 487999 
SN-003:025A 304197 485534 
SN-003:025B 304239 485634 
SN-003:026 303684 487981 
SN-003:027 304054 486566 
SN-003:028 304958 485858 
SN-003:029 305324 485833 
SN-003:030 304879 486219 
SN-003:031 303938 486654 
SN-003:032 303518 487981 
SN-003:033 303512 487963 
SN-003:034 303524 487963 
SN-003:035 303537 487966 
SN-003:036A 305020 484970 
SN-003:036B 305020 484998 
SN-003:037 304851 484947 
SN-003:039 304417 485094 
SN-003:040 304343 485175 
SN-003:042 303370 487475 
SN-003:043 304339 485578 
SN-003:044 303216 487472 
SN-003:046 305128 485256 
SN-003:048 305116 485984 
SN-003:049 304508 486099 
SN-003:050 305108 485177 
SN-003:051 305100 485185 
SN-003:052 304349 486152 
SN-003:053 304257 486116 
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SN-003:054 304114 486208 
SN-003:055 302805 486998 
SN-003:056 303131 487326 
SN-003:057 304269 486452 
SN-003:058 304296 486436 
SN-003:059 304394 485344 
SN-004:001 304595 484652 
SN-004:002 304751 484605 
SN-004:004 304531 484513 
SN-004:005 304713 484592 
SN-005:001 304623 485309 
SN-005:002 304645 485443 
SN-005:003 304635 485473 
SN-006:001 304536 485495 
SN-007:001 305552 484506 
SN-007:002 305327 484494 
SN-007:003 305579 484458 
SN-007:004 305562 484427 
SN-007:005 305392 484507 
SN-007:007 305457 484550 
SN-007:009 304845 484568 
SN-007:010A 305091 484355 
SN-007:010B 305081 484357 
SN-007:011 305463 484671 
SN-007:012 305803 485068 
SN-007:013 305394 484599 
SN-007:014 305325 484425 
SN-007:015 305329 484428 
SN-007:016 305616 484447 
SN-007:017 305564 484405 
SN-007:018 305426 484578 
SN-007:019A 304900 484496 
SN-007:019B 305089 484693 
SN-007:020 305400 485816 
SN-007:021 305521 486031 
SN-007:022 305434 484667 
SN-007:023 305571 484478 
SN-007:024A 305459 484581 
SN-007:024B 305453 484584 
SN-007:025 305382 484661 
SN-007:026 305334 484417 
SN-007:027 305447 484691 
SN-007:028A 305457 484563 
SN-007:028B 305432 484564 
SN-007:029 305359 485930 

SN-007:030 305572 484394 
SN-007:031 305580 484397 
SN-007:032 305696 484471 
SN-007:033 305693 484499 
SN-007:034 305663 484505 
SN-007:035 305723 484572 
SN-007:036 305533 484571 
SN-007:037 305486 484452 
SN-007:038 305474 484438 
SN-008:001 305576 484477 
SN-009:001 306319 484380 
SN-009:002 306365 484433 
SN-009:003 305873 484375 
SN-009:004 306359 484451 
SN-009:005 306385 484361 
SN-009:006 306483 484284 
SN-009:007 306531 484263 
SN-009:008 306400 484895 
SN-009:009 305777 484472 
SN-009:010 306705 484810 
SN-009:011A 305820 485048 
SN-009:011B 305838 485385 
SN-009:012 306832 485952 
SN-009:013 306088 485014 
SN-009:014 306066 485051 
SN-009:015 306578 485248 
SN-009:016 306346 485045 
SN-009:017 306627 485093 
SN-009:018 306739 484994 
SN-009:019 306555 484286 
SN-009:020 305809 484387 
SN-009:021 306009 484933 
SN-009:022 306577 485245 
SN-009:023 306790 484335 
SN-009:024 306448 485446 
SN-009:025 306793 485811 
SN-009:026 306426 485782 
SN-009:027 306500 485894 
SN-009:028A 306451 486172 
SN-009:028B 306472 486179 
SN-009:028C 306456 486183 
SN-009:029 306052 486213 
SN-009:030 306036 485406 
SN-009:031 306434 484289 
SN-009:032 306361 484360 
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SN-009:033 306557 484292 
SN-009:034 306407 484295 
SN-009:035 306252 484296 
SN-009:036A 306236 484337 
SN-009:036B 306240 484332 
SN-009:036C 306239 484323 
SN-009:037 306234 484346 
SN-009:038 306452 485328 
SN-009:039 306225 484344 
SN-009:040 306104 486026 
SN-009:041 306298 485344 
SN-009:042 306330 485016 
SN-009:043 306549 485253 
SN-010:001 306481 484332 
SN-010:002 306466 484321 
SN-010:003 306476 484320 
SN-010:004 306492 484338 
SN-011:001 307187 484498 
SN-011:002 307137 484480 
SN-011:003 307156 484507 
SN-011:004 307130 484477 
SN-011:005 307026 484449 
SN-011:006 306974 484354 
SN-011:007 306921 484361 
SN-011:009 306961 484309 
SN-011:010 306948 484383 
SN-011:011 307204 484534 
SN-011:012A 307225 485388 
SN-011:012B 307209 485392 
SN-011:013A 307711 487167 
SN-011:013B 307661 487111 
SN-011:013C 307673 487111 
SN-011:013D 307678 487111 
SN-011:013E 307687 487119 
SN-011:013F 307702 487135 
SN-011:013G 307707 487119 
SN-011:014 307985 487660 
SN-011:015 308120 486878 
SN-011:016 308313 487739 
SN-011:017 307005 484321 
SN-011:018 307521 487065 
SN-011:019A 307639 487209 
SN-011:019B 307711 487232 
SN-011:020 308118 486871 
SN-011:021A 307247 485379 

SN-011:021B 307240 485376 
SN-011:022 307420 486164 
SN-011:023 307642 484820 
SN-011:024 306913 484803 
SN-011:025 307438 484875 
SN-011:026 308054 486595 
SN-011:027A 307314 484946 
SN-011:027B 307312 485124 
SN-011:027C 307221 485367 
SN-011:028 307027 485250 
SN-011:029 306991 484306 
SN-011:030 307075 484436 
SN-011:031 306914 484343 
SN-011:032 307318 486110 
SN-011:033 307217 486095 
SN-011:034 307454 486504 
SN-011:035 308567 487286 
SN-011:036A 308930 487115 
SN-011:036B 308921 487110 
SN-011:037 309003 487142 
SN-011:038 308740 486916 
SN-011:039 307368 484672 
SN-012:001 307606 484417 
SN-012:002 307612 484358 
SN-012:003 307583 484450 
SN-012:004 307694 484451 
SN-012:005 307509 484382 
SN-012:008 307988 484209 
SN-012:009 308175 484689 
SN-012:010 307878 484129 
SN-012:011 307694 484298 
SN-012:012 307444 484289 
SN-012:013 307580 484290 
SN-012:014 308037 484024 
SN-013:001 307359 484335 
SN-013:002 307380 484314 
SN-013:003 307311 484324 
SN-013:004 307299 484323 
SN-013:005 307286 484330 
SN-013:006 307275 484362 
SN-013:007 307164 484312 
SN-013:008 307200 484464 
SN-013:009 307155 484469 
SN-013:011 307331 484302 
SN-013:012 307250 484316 
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SN-013:013 307404 484319 
SN-013:014 307181 484316 
SN-013:016 307270 484375 
SN-013:018 308502 483870 
SN-013:019 309419 483741 
SN-013:020 308808 483472 
SN-013:021 307193 484264 
SN-013:022 308367 483826 
SN-013:023 308709 483434 
SN-013:024 308760 483324 
SN-013:025 309026 483917 
SN-014:001 309761 485902 
SN-014:002 309788 485844 
SN-014:003 309823 485801 
SN-014:004 309823 485870 
SN-014:005 309757 485879 
SN-014:006 309666 486064 
SN-014:007 309763 485963 
SN-014:008 309739 486159 
SN-014:009 309855 485872 
SN-014:010 309612 486182 
SN-014:012A 309189 484400 
SN-014:012B 309281 484068 
SN-014:012C 309253 484161 
SN-014:012D 309302 484007 
SN-014:013A 309703 484916 
SN-014:013B 309700 484898 
SN-014:015 309177 484537 
SN-014:016 308882 485248 
SN-014:017 309646 486238 
SN-014:018 309343 484109 
SN-014:020 310064 485129 
SN-014:021 310014 484789 
SN-014:022 310635 484664 
SN-014:025 309963 486699 
SN-014:026 310375 486790 
SN-014:027 310498 486879 
SN-014:028 310018 486492 
SN-014:029 310799 486717 
SN-014:031A 310566 485948 
SN-014:031B 310555 485964 
SN-014:031C 310560 485967 
SN-014:031D 310552 485974 
SN-014:032A 311591 486505 
SN-014:032B 311601 486491 

SN-014:032C 311608 486481 
SN-014:032D 311567 486448 
SN-014:032E 311581 486475 
SN-014:033 309788 485796 
SN-014:034 309459 486321 
SN-014:035 309648 486688 
SN-014:036A 309074 486897 
SN-014:036B 309075 486910 
SN-014:036C 309058 486873 
SN-014:037A 310020 485110 
SN-014:037B 309765 484865 
SN-014:038 310715 486343 
SN-014:039 310585 486581 
SN-014:040 309218 484340 
SN-014:041A 309323 484106 
SN-014:041B 309375 484127 
SN-014:041C 309409 484115 
SN-014:041Di 309451 484097 
SN-014:041Di 309479 484162 
SN-014:041Dii 309430 484112 
SN-014:041E 309473 484117 
SN-014:041F 309485 484127 
SN-014:041G 309296 484144 
SN-014:042 309605 484230 
SN-014:043 310055 485791 
SN-014:044 309245 486955 
SN-014:046 309163 486988 
SN-014:048 309143 486937 
SN-014:049 309868 484000 
SN-014:050 309735 484837 
SN-014:051 310188 486150 
SN-014:052A 309523 484820 
SN-014:052B 309504 484770 
SN-014:052C 309482 484730 
SN-014:052D 309470 484755 
SN-014:053 310907 485991 
SN-015:001 309440 486715 
SN-015:001A 309441 486713 
SN-015:001B 309448 486726 
SN-015:001C 309433 486732 
SN-015:002 309472 486725 
SN-015:003 309493 486710 
SN-015:004 309357 486688 
SN-015:005 309454 486683 
SN-015:006 309534 486691 
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SN-015:007A 309592 486704 
SN-015:007B 309603 486719 
SN-016:001 309874 485697 
SN-017:001A 310090 484233 
SN-017:001B 310078 484232 
SN-017:002 310066 484225 
SN-017:003 310088 484273 
SN-017:004 310111 484232 
SN-017:005 310131 484245 
SN-017:006 310282 484330 
SN-017:007 310297 484317 
SN-017:008 310287 484356 
SN-017:009 310321 484462 
SN-017:010 309977 483994 
SN-017:011A 309990 484020 
SN-017:011B 310023 484086 
SN-017:012 310041 484182 
SN-017:013 310342 484379 
SN-017:016 309981 484551 
SN-017:017 310367 484542 
SN-017:018 310179 484259 
SN-017:019 310334 484375 
SN-017:020 310306 484369 
SN-017:021 310328 484378 
SN-018:001 309939 484175 
SN-018:002 309926 484163 
SN-018:003 309941 484158 
SN-018:004 309929 484160 
SN-018:005 309964 484223 
SN-018:005 309809 484434 
SN-018:006 309989 484131 
SN-018:007 309973 484031 
SN-018:008 309982 484103 
SN-018:009 309953 484047 
SN-019:001 309904 486188 
SN-040:001A 301008 488697 
SN-040:001B 301024 488701 
SN-040:001C 300993 488707 
SN-040:002 301081 488789 
SN-040:003 301082 488741 
SN-040:004 301044 488794 
SN-040:005 301087 488833 
SN-040:006 301126 488874 
SN-040:007 300975 488791 
SN-040:008A 301362 488959 

SN-040:008B 301351 488942 
SN-040:009 301123 488663 
SN-040:010 300995 488823 
SN-040:011 300672 489336 
SN-040:012 300768 489807 
SN-040:013 300045 487369 
SN-040:014 300615 488697 
SN-040:015 300484 489574 
SN-040:016 300968 489129 
SN-040:017 301412 489092 
SN-040:018 301043 488755 
SN-040:019 300759 487002 
SN-040:020 300873 488730 
SN-040:021 300621 488705 
SN-040:022 301110 488883 
SN-040:023 301004 488839 
SN-040:024 299937 487533 
SN-040:025 300842 489231 
SN-040:026 300973 488751 
SN-041:001 300022 488946 
SN-041:002 299769 488952 
SN-041:003 299874 489086 
SN-041:004 300038 489006 
SN-041:005 299787 488870 
SN-041:006 299930 488420 
SN-041:007 299656 489430 
SN-041:008 300388 489587 
SN-041:009 299576 489488 
SN-041:011 300042 489268 
SN-041:012 299636 489306 
SN-041:013 299750 488277 
SN-041:014 299724 489454 
SN-041:015 299658 488702 
SN-041:016 300242 488786 
SN-041:017 299637 489329 
SN-041:018A 299683 489382 
SN-041:018B 299681 489382 
SN-042:001 298321 487664 
SN-042:002 298317 487642 
SN-042:003 298368 487655 
SN-042:004 298429 487687 
SN-042:005_013 298460 487649 
SN-042:006A 298472 487606 
SN-042:006B 298462 487580 
SN-042:006C 298226 487601 
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SN-042:006D 298457 487554 
SN-042:007 298319 487646 
SN-042:008A 298562 488296 
SN-042:008B 298582 488269 
SN-042:008C 298568 488314 
SN-042:008D 298504 488347 
SN-042:008E 298537 488368 
SN-042:008F 298590 488261 
SN-042:008G 298470 488437 
SN-042:009A 297847 488477 
SN-042:009B 297846 488458 
SN-042:009C 297844 488455 
SN-042:009D 297872 488479 
SN-042:009E1 297885 488476 
SN-042:009E2 297888 488473 
SN-042:009E3 297893 488475 
SN-042:010A 298188 487757 
SN-042:010B 298157 487678 
SN-042:011A 298150 487687 
SN-042:011B 298146 487673 
SN-042:012 298178 487719 
SN-042:014A 298577 487628 
SN-042:014B 298582 487574 
SN-042:014C 298694 487543 
SN-042:015 298909 487694 
SN-042:016 297463 488265 
SN-042:017A 298647 487688 
SN-042:017B 298596 487729 
SN-042:018 299378 487520 
SN-042:019 299435 487470 
SN-042:020 297794 488829 
SN-042:021 297311 487626 
SN-042:023 297246 487957 
SN-042:024 298588 489023 
SN-042:025 299310 487780 
SN-042:026 299063 487768 
SN-042:027 299042 487463 
SN-042:028 297736 488821 
SN-042:029 297995 488795 
SN-042:030A 298556 488379 
SN-042:030B 298511 488381 
SN-042:031 298600 488065 
SN-042:032A 298081 487393 
SN-042:032B 298107 487489 
SN-042:033 299047 487908 

SN-042:034 298299 487668 
SN-042:035 297605 488491 
SN-042:036 299195 487460 
SN-042:037A 298181 487407 
SN-042:037B 298273 487601 
SN-042:038 299145 488867 
SN-042:039 299280 487727 
SN-042:040 297496 488527 
SN-042:041 297506 488523 
SN-042:042A 297910 488543 
SN-042:042B 297914 488549 
SN-042:043 298250 487685 
SN-042:044A 299116 488842 
SN-042:044B 299104 488841 
SN-042:044C 299099 488836 
SN-042:045 298443 488782 
SN-042:046A 298833 488953 
SN-042:046B 298842 488936 
SN-042:047 298520 488766 
SN-042:048 298778 488916 
SN-042:049 299550 488215 
SN-042:050 299033 488812 
SN-042:051 299028 487115 
SN-042:052A 299027 488759 
SN-042:052B 299018 488763 
SN-042:053 299088 486982 
SN-042:054 298918 486943 
SN-047:001 293575 490269 
SN-047:002 293570 490292 
SN-047:003 293552 490313 
SN-047:004 293624 490229 
SN-047:005 293599 490202 
SN-047:006 292767 488089 
SN-047:007 293711 490211 
SN-047:008A 293655 489421 
SN-047:008B 293625 489427 
SN-047:009 292103 487585 
SN-047:010 292119 487709 
SN-047:011 292803 489123 
SN-047:012 293204 490754 
SN-047:014 294010 491094 
SN-047:015 293369 488015 
SN-047:016 293419 489339 
SN-047:017 292693 488437 
SN-047:018 292761 488015 
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SN-047:019 292661 488069 
SN-047:020 293280 489938 
SN-047:021 293773 490324 
SN-047:022A 292758 488629 
SN-047:022B 292689 488736 
SN-047:023 293142 488902 
SN-047:024 292999 488202 
SN-047:025 292788 488492 
SN-047:026 292951 488858 
SN-048:001 293332 490335 
SN-049:001 293764 490634 
SN-049:002 293723 490637 
SN-049:003 293748 490632 
SN-049:004 293787 490616 
SN-049:005 293763 490600 
SN-049:006 293737 490608 
SN-051:001 291454 489429 
SN-051:002 291513 489466 
SN-051:003 291513 489465 
SN-051:004 291464 489486 
SN-051:005 291472 489525 
SN-051:006 291495 489512 
SN-051:007 291567 489467 
SN-051:008 291600 489422 
SN-051:009 291494 489419 
SN-051:010 291503 489433 
SN-051:011 291530 489373 
SN-051:012A 291662 489300 
SN-051:012B 291632 489251 
SN-051:013 290179 489990 
SN-051:014 290630 489603 
SN-051:015 290419 489726 
SN-051:016 290646 489700 
SN-051:017A 291203 489468 
SN-051:017B 291214 489465 
SN-051:018 291153 489480 
SN-051:019 291174 489756 
SN-051:020 291966 488285 
SN-051:021 292325 488731 
SN-051:022 292048 488411 
SN-051:023 292031 489121 
SN-051:024A 291735 489490 
SN-051:024B 291676 489491 
SN-051:025 291510 489519 
SN-051:026 292279 488461 

SN-051:027A 289943 490142 
SN-051:027B1 289990 490130 
SN-051:027B2 289982 490132 
SN-051:027B3 289976 490133 
SN-051:027B4 289999 490123 
SN-051:027C 289971 490122 
SN-051:027D 290012 490118 
SN-051:027E 290024 490128 
SN-051:027G 289934 490141 
SN-051:027H 289992 490416 
SN-051:028 289916 489995 
SN-051:029A 290881 490375 
SN-051:029B 290854 490393 
SN-051:029C 290849 490396 
SN-051:030 290509 490016 
SN-051:031A 291994 488192 
SN-051:031B 292011 488179 
SN-051:031C 292047 488119 
SN-051:031D 291999 488103 
SN-051:032A 291349 488178 
SN-051:032B 291214 488226 
SN-051:033 291972 488292 
SN-051:034 291305 488135 
SN-051:035 291388 488169 
SN-051:036 291815 488490 
SN-051:039 290766 490234 
SN-051:040A 291487 489426 
SN-051:040B 291567 489420 
SN-051:040C 291572 489431 
SN-051:041A 291732 488489 
SN-051:041B 291755 488367 
SN-051:041C 291778 488568 
SN-051:041D 291817 488444 
SN-052:001 291358 489171 
SN-052:002 291308 489207 
SN-052:004A 291232 489270 
SN-052:004B 291189 489332 
SN-053:001A 291361 489580 
SN-053:001F 291416 489546 
SN-053:002 291424 489595 
SN-053:003 291348 489634 
SN-053:004A 291354 489723 
SN-053:004B 291341 489721 
SN-053:005 291350 489680 
SN-053:006 291312 489784 
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SN-064:001 291622 489904 
SN-064:002 291626 489872 
SN-064:003 291264 490322 
SN-065:001A 291758 489971 
SN-065:001B 291748 489990 
SN-065:002 291755 490035 
SN-065:003A 292343 490265 
SN-065:003B 292335 490256 
SN-065:004 291611 490179 
SN-065:005 291678 490028 
SN-065:006 292226 489753 
SN-065:007 292262 489621 
SN-065:008A 291814 490005 
SN-065:008B 291808 490011 
SN-065:008C 291799 490030 
SN-065:009 291315 489938 
SN-065:010 291513 489668 
SN-065:011 292224 489665 
SN-065:012 291831 490464 
SN-065:013 291282 490082 
SN-065:014A 291215 491054 
SN-065:014B 291221 491040 
SN-065:014C 291225 490994 
SN-065:015 292140 490135 
SN-065:016 292449 490301 
SN-065:017 292454 490766 
SN-065:018 293005 490911 
SN-065:019 291674 490007 
SN-065:020 291684 489950 
SN-065:021 291818 489990 
SN-065:022 291695 490019 
SN-065:023 292898 490208 
SN-065:024 291231 490117 
SN-065:025 291326 489984 
SN-065:026 291682 490072 
SN-065:027 291631 490101 
SN-065:028A 291707 490025 
SN-065:028B 291713 490028 
SN-065:029 293104 490443 
SN-074:001 286027 486979 
SN-074:002 286024 486961 
SN-074:003 286022 486952 
SN-074:004 286032 486958 
SN-074:005 286059 486983 
SN-074:006 286048 486967 

SN-074:007 286089 486967 
SN-074:008 286102 486956 
SN-074:009 286131 486944 
SN-074:010 286027 487059 
SN-074:011 286108 486901 
SN-074:012 286097 486908 
SN-074:013 286056 486938 
SN-074:014A 286023 487051 
SN-074:014B 286027 487116 
SN-074:015 286049 487058 
SN-074:016 286342 487439 
SN-074:017A 286094 487450 
SN-074:017B 286046 487561 
SN-074:018A 286037 487417 
SN-074:018B 286013 487305 
SN-074:019 286346 487509 
SN-074:020 286077 487216 
SN-076:001 286534 486601 
SN-076:002A 286576 486346 
SN-076:002B 286561 486329 
SN-076:003 286554 486677 
SN-076:004 286524 486593 
SN-076:005 286639 486624 
SN-076:006 286601 486659 
SN-076:007 286559 486678 
SN-076:008 286544 486677 
SN-076:009 286560 486701 
SN-076:010 286554 486700 
SN-076:011A 286505 486723 
SN-076:011B 286508 486719 
SN-076:011C 286516 486707 
SN-076:011D 286518 486706 
SN-076:011E 286544 486692 
SN-076:011F 286550 486688 
SN-076:012A 287700 487610 
SN-076:012B 287696 487591 
SN-076:013A 287998 486190 
SN-076:013B 288001 486185 
SN-076:014 286897 485711 
SN-076:015 286924 485603 
SN-076:016 286995 485639 
SN-076:017 287007 485656 
SN-076:018A 286409 486595 
SN-076:018B 286434 486595 
SN-076:019 288210 484749 
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SN-076:020A 288199 484853 
SN-076:020B 288194 484853 
SN-076:020C 288182 484845 
SN-076:020D 288175 484849 
SN-076:020E 288190 484830 
SN-076:020F 288199 484823 
SN-076:020G 288174 484849 
SN-076:021A 286387 486674 
SN-076:021B 286376 486688 
SN-076:022 287820 484987 
SN-076:023 287821 485003 
SN-076:024 286316 486724 
SN-076:025 287794 485013 
SN-076:026 287801 485012 
SN-076:027 288243 484825 
SN-076:028 287441 485262 
SN-076:029A 287337 485484 
SN-076:029B 287340 485480 
SN-076:030 287461 485263 
SN-076:031 286660 486338 
SN-160:001 281668 495291 
SN-160:002 281622 495294 
SN-160:003 281596 495247 
SN-160:004 281685 495260 
SN-160:005 281693 495244 
SN-160:006 281705 495239 
SN-160:007 281691 495128 
SN-160:008 281761 495014 
SN-160:009 281930 496815 
SN-160:010 282945 492713 
SN-160:011 282931 492693 
SN-160:012 281815 495227 
SN-160:013 281856 495465 
SN-160:014 282051 494497 
SN-160:015 282958 492718 
SN-160:016 281764 492880 
SN-160:017 283994 492140 
SN-160:018 286222 491714 
SN-160:019 281723 495148 
SN-160:020 286202 491722 
SN-160:021 281940 496722 
SN-160:022 283146 492749 
SN-160:023 281720 492702 
SN-160:024 282076 492438 
SN-160:025 282085 492185 

SN-160:026 282300 494472 
SN-160:027 283225 494345 
SN-160:028 281930 494562 
SN-160:029A 283165 492937 
SN-160:029B 283298 492875 
SN-160:029C 283373 492856 
SN-160:030 282934 492493 
SN-160:031 282182 494394 
SN-160:032 286275 491765 
SN-161:001 281959 494780 
SN-161:002 281861 494831 
SN-161:003 281748 494952 
SN-167:001 283842 497887 
SN-167:002 283894 497946 
SN-167:003 283830 497990 
SN-167:004 283821 497888 
SN-167:005 283848 497993 
SN-167:006 283843 497907 
SN-167:007 283809 498008 
SN-167:008 283802 498010 
SN-167:009 283839 497853 
SN-167:010 283832 497882 
SN-167:040 283723 498213 
SN-167:042 282437 497699 
SN-167:043 282398 497988 
SN-167:044 283021 498385 
SN-167:045 283737 498246 
SN-167:046 283721 498226 
SN-167:047 285202 496783 
SN-167:048 284090 497951 
SN-167:049 284111 497940 
SN-167:051 283747 498039 
SN-167:052 283812 498044 
SN-167:053 283319 498025 
SN-167:054 282886 497309 
SN-167:055 283102 497400 
SN-167:057 282864 497313 
SN-167:058 284096 497599 
SN-167:059 284476 496869 
SN-167:060 284329 497460 
SN-167:061 282820 497511 
SN-167:062 283465 498168 
SN-167:063 283450 498184 
SN-167:065 283690 498371 
SN-167:066 283958 497556 
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SN-167:067 283768 496966 
SN-167:068 282806 498217 
SN-167:069 283136 497887 
SN-167:070 282753 497883 
SN-167:071 283457 497415 
SN-167:072 282702 498427 
SN-167:073 282860 497443 
SN-167:074 284354 497432 
SN-167:075 283401 498093 
SN-167:076 283351 498033 
SN-167:077 283479 498054 
SN-167:078 284147 498067 
SN-167:079 283436 498344 
SN-167:080 284598 497497 
SN-167:081 283642 498387 
SN-167:082 284213 497895 
SN-167:083 282962 497523 
SN-167:084 284046 497807 
SN-167:085 284079 497941 
SN-167:086 282938 497688 
SN-167:088A 283759 498047 
SN-167:088B 283611 498284 
SN-167:089 283666 498379 
SN-167:090 282779 497766 
SN-167:092 283626 498378 
SN-167:093 283700 498173 
SN-167:095 282803 497915 
SN-167:096 283906 497035 
SN-167:097 283172 497946 
SN-167:098 284243 496560 
SN-167:099 283619 497440 
SN-167:100A 283890 497216 
SN-167:100B 283979 497239 
SN-167:101A 284528 497388 
SN-167:101B 284608 497431 
SN-167:102 284358 497977 
SN-167:103 282532 497485 
SN-167:104 284403 498030 
SN-167:105 284026 497558 
SN-167:106 284419 498057 
SN-167:107 284164 497971 
SN-168:001 284003 497953 
SN-168:002 283995 497952 
SN-168:003 284012 497944 
SN-168:004 283996 497966 

SN-168:005 284070 497935 
SN-168:006 284101 498003 
SN-169:001 283920 497771 
SN-169:002 283884 497735 
SN-169:003 283910 497720 
SN-169:004 283913 497695 
SN-169:005 283918 497747 
SN-170:001 283812 497689 
SN-170:002 283779 497648 
SN-170:003 283783 497662 
SN-170:004 283766 497649 
SN-170:005 283826 497666 
SN-171:001 283801 497758 
SN-171:002 283769 497778 
SN-172:001 283648 497674 
SN-172:002 283583 497690 
SN-172:003 283640 497609 
SN-173:001 283686 498087 
SN-173:002 283605 498078 
SN-173:003 283540 498065 
SN-173:004 283521 498062 
SN-173:005 283525 498002 
SN-174:001 283538 498165 
SN-174:002 283541 498177 
SN-174:003 283526 498177 
SN-174:004 283518 498185 
SN-174:005 283533 498154 
SN-174:006 283538 498145 
SN-174:007 283551 498179 
SN-174:008 283540 498190 
SN-174:009 283534 498197 
SN-174:010 283531 498207 
SN-174:011 283558 498159 
SN-175:001 283554 498323 
SN-175:002 283568 498338 
SN-175:003 283583 498346 
SN-175:004 283551 498388 
SN-175:005 283555 498389 
SN-175:006 283554 498372 
SN-175:007 283562 498318 
SN-175:008 283572 498269 
SN-175:009 283533 498347 
SN-175:010 283550 498363 
SN-175:011 283516 498380 
SN-175:012 283536 498332 
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SN-175:013 283539 498325 
SN-176:001 283694 498275 
SN-176:002 283679 498301 
SN-176:003 283690 498282 
SN-176:004 283696 498270 
SN-176:005 283672 498283 
SN-176:006 283672 498307 
SN-176:007 283676 498316 
SN-176:008 283683 498289 
SN-176:009 283713 498279 
SN-176:010 283664 498330 
SN-176:011 283645 498311 
SN-176:012 283698 498288 
SN-177:001 283729 498171 
SN-177:002 283721 498165 
SN-177:003 283757 498162 
SN-177:004 283748 498162 
SN-177:005 283764 498150 
SN-611:001A 309158 484518 
SN-611:001B 292722 488451 
SN-611:001C 297385 487565 
SN-611:001D 298105 487371 
SN-611:001E 300184 486566 
SN-611:003A 304177 485633 
SN-611:003B 303822 485637 
SN-611:003C 302306 486151 
SN-611:004 311478 486501 
SN-611:005A 291784 488147 
SN-611:005B 290960 489487 
SN-611:006A 298867 488963 
SN-611:006B 299070 488829 
SN-611:007A 300490 490007 
SN-611:007B 300053 489709 
SN-611:007C 298683 489987 
SN-611:008 301278 488875 
SN-611:009 301053 488820 
SN-621:001_ 
002_004 286729 486611 
SN-621:001A 288007 486175 
SN-621:001B 286061 486299 
SN-621:002A 287124 486867 
SN-621:002B 287146 486878 
SN-621:002C 287171 486875 
SN-621:002D 287199 486876 
SN-621:002E 287208 486886 

SN-621:002F 287213 486904 
SN-621:002G 287237 486936 
SN-621:002H 287241 486978 
SN-621:002I 287286 487036 
SN-621:002J 287317 487057 
SN-621:002K 287348 487086 
SN-621:002L 287424 487130 
SN-621:002M 287454 487153 
SN-621:002N 287479 487184 
SN-621:002O 287500 487221 
SN-621:002P 287601 487255 
SN-621:002Q 287665 487283 
SN-621:002R 287776 487318 
SN-621:002S 287846 487327 
SN-621:002T 287893 487325 
SN-621:002U 287995 487311 
SN-621:003A 286173 487373 
SN-621:003B 286185 487431 
SN-641:001 283813 497729 
SN-641:002 282915 496908 
SN-641:003A 281877 492617 
SN-641:003B 281899 494565 
SN-641:003C 281959 492558 
SN-641:003D 281941 492566 
SN-641:004 284020 493616 
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Viðauki II:Minjakort 
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Kort 13

Kort 1

Kort 2

Kort 3

Kort 4

Kort 5

Kort 6

Kort 7

Kort 8

Kort 9

Kort 10

Kort 11

Kort 12
Kort 14

Y fi r l i t s k o r t  1
Sýnir dreifingu minjakorta
1-15 í Staðarsveit 

Kort 15



Hnit / minjastaður

Landamerki samkvæmt upplýsingum frá RALA.
Ónákvæmt og má ekki nota sem heimild um merki

Uppmæling fornleifa
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Kort 26

Kort 20
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Kort 24

Kort 23
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Kort 16
Kort 18

Kort 21

Kort 22

Y fi r l i t s k o r t  2
Sýnir dreifingu minjakorta
16 - 26 í Staðarsveit 

Kort 25



Hnit / minjastaður

Landamerki samkvæmt upplýsingum frá RALA.
Ónákvæmt og má ekki nota sem heimild um merki

Uppmæling fornleifa
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Kort 27
Kort 28

Y fi r l i t s k o r t  3
Sýnir dreifingu minjakorta
27 - 29 í Breiðuvíkurhreppi 

Kort 29



Hnit / minjastaður

Landamerki samkvæmt upplýsingum frá RALA.
Ónákvæmt og má ekki nota sem heimild um merki

Uppmæling fornleifa
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Landamerki samkvæmt upplýsingum frá RALA.
Ónákvæmt og má ekki nota sem heimild um merki

Uppmæling fornleifa
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Kort 35

Kort 33

Kort 34

Kort 30

Kort 31

Kort 32

Y fi r l i t s k o r t  4
Sýnir dreifingu minjakorta
30 - 35 í Brimilsvallahreppi 





Hnit / minjastaður

Landamerki samkvæmt upplýsingum frá RALA.
Ónákvæmt og má ekki nota sem heimild um merki

Uppmæling fornleifa



Hnit / minjastaður

Landamerki samkvæmt upplýsingum frá RALA.
Ónákvæmt og má ekki nota sem heimild um merki

Uppmæling fornleifa



Hnit / minjastaður

Landamerki samkvæmt upplýsingum frá RALA.
Ónákvæmt og má ekki nota sem heimild um merki

Uppmæling fornleifa



Hnit / minjastaður

Landamerki samkvæmt upplýsingum frá RALA.
Ónákvæmt og má ekki nota sem heimild um merki

Uppmæling fornleifa



Hnit / minjastaður

Landamerki samkvæmt upplýsingum frá RALA.
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