
Aðalskráning fornleifa í Flóahreppi:
 Áfangaskýrsla IV

Ritstjóri: Ragnheiður Gló Gylfadóttir 
Fyrra bindi

Höfundar efnis: Hrönn Konráðsdóttir, Jónas Haukdal Jónasson, Kristjana 
Vilhjálmsdóttir, Lilja Laufey Davíðsdóttir, Ragnheiður Gló Gylfadóttir og Orri 

Vésteinsson.

FS684-07174
Fornleifastofnun Íslands ses.
Reykjavík
2018



2

Forsíðumyndin er af  fjárhúsum ÁR-037:007b, í landi Hnauss. Horft er til suðausturs.

Myndina tók Hrönn Konráðsdóttir.

© Fornleifastofnun Íslands 2018
Bárugata 3
101 Reykjavík
Sími: 551 1033
Netfang: fsi@instarch.is
Heimasíða: www.fornleif.is



3

Samantekt

Skýrslan er fyrra bindi af tveimur um 7. áfanga aðalskráningar fornleifa í Flóahreppi. Skráningin 
fór fram sumarið 2016 og náði yfir 24 lögbýli auk minja á fleiri en einni jörð. Skráningarsvæðið 
er innan hreppamarka gömlu Villingaholts- og Gaulverjabæjarhreppa og voru skráðir 655 
minjastaðir. Samtals hafa nú verið skráðar 2466 minjar frá upphafi innan sveitarfélagsins. 
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1. Inngangur

Aðalskráning fornleifa í Flóahreppi hófst árið 2008. Samkvæmt samningi milli sveitarfélagsins 
og Fornleifastofnunar Íslands ses. skal stofnunin skrá um 300 fornleifar ár hvert og gefa út áfan-
gaskýrslur fyrir hverja tvo áfanga, þ.e. annað hvert ár. Vorið 2010 kom fyrsta skýrslan út og inni-
hélt upplýsingar um fornleifar sem skráðar voru árin 2008 og 2009 (1. og 2. áfanga) og síðan hafa 
komið út tvær aðrar áfangaskýrslur, fyrir áfanga 3.-4. annars vegar og áfanga 5.-6 hins vegar.1 
Haustið 2010 var lokið við skráningu á þriðja áfanga en á vetrarmánuðum sama ár fór sveitar-
félagið fram á að hægt yrði á framvindu verksins og næstu tveir áfangar helmingaðir til að lækka 
kostnað. Fjórði og fimmti áfangi skráningarinnar voru því skráðir á tveimur árum hvor, árin 
2011-2012 og 2013-2014. Árið 2015 var hins vegar aftur tekinn upp sá hraði sem upphaflegur 
samningur gerði ráð fyrir og skráðar 300 minjar í 6. áfanga verksins.
  Árið 2016 bar svo við að sökum vinnu við aðalskipulag sem þá var í gangi kaus sveit-
arfélagið að flýta vinnu við skráningu og það ár voru skráðar 700 minjar í 7. áfanga verksins. 
Sú áfangaskýrsla sem hér lítur dagsins ljós er því sú fjórða í röðinni og inniheldur niðurstöður 
sjöunda áfanga skráningarinnar.  

Jarðirnar sem heimsóttar voru í 7. áfanga skráningar voru í Villingaholts- og Gaulver-
jabæjarhreppi. Skráningarsvæðið náði yfir norðurhluta Villingaholtshrepps og var lokið við 
skráningu í hreppnum. Í Gaulverjabæjarhreppi var austur- og suðurhluti hreppsins skráður. 

1  Ragnheiður Gló Gylfadóttir. 2011, 2014, 2016. 

Skráningarsvæðið er sýnt með rauðum punktum. Kortagrunnur: Gísli Pálsson
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Stór hluti jarðanna er við Þjórsá og sjávarsíðuna. Í þessum áfanga voru skráðir minjas-
taðir á 24 lögbýlum auk minja á fleiri en einni jörð í Villingaholtshreppi.2 Samtals eru up-
plýsingar um 6553 minjastaði í skýrslunni og voru því að meðaltali rúmlega 26 staðir  jörð. 
Frá upphafi skráningar í Flóahreppi hafa nú verið skráðir 2466 minjastaðir innan sveitarfélagsins. 

Skýrslan er í tveimur bindum. Í fyrra bindinu eru upplýsingar um jarðirnar Hurða-
bak, Neistastaði, Þingdal, Hnaus, Traustholt, Hólmasel, Selpart, Arabæ, Arabæjarh-
jáleigu, Krók, Fljótshóla auk minja á fleiri en einni jörð í Villingaholtshreppi. Í sein-
na bindinu eru upplýsingar um Ragnheiðarstaði, Eystri og Vestari Loftsstaði, Tungu, 
Eystri og Vestari Hella, Haug, Gaulverjabæ, Brandshús, Garðhús, Dalbæ, Vöðlakot og Gerðar.
Ragnheiður Gló Gylfadóttir fornleifafræðingur hefur haft umsjón með skráningunni frá upphafi 
en sjö aðrir fornleifafræðingar komið að verkinu í gegnum árin. Hrönn Konráðsdóttir, Jónas Hauk-
dal Jónasson, Kristjana Vilhjálmsdóttir og Lilja Laufey Davíðsdóttir skráðu þennan áfagna auk 
Ragnheiðar. Áður höfðu Stefán Ólafsson og Orri Vésteinsson skráð bænhús og kirkjur á svæðinu. 

Við skráninguna var farið á jarðirnar, rætt við staðkunnuga og gengið á alla þekkta 
minjastaði. Á hverjum minjastað eru gefnar leiðbeiningar um hvar staðinn sé að finna og 
minjum og staðháttum lýst. Þar sem tóftir eða önnur mannvirki var að finna voru þær tei-
knaðar upp og af þeim teknar myndir. Ástand allra minjastaðanna var metið og sömuleiðis 
hvort þeir teldust í hættu, og þá hvers vegna. Allir minjastaðir sem hægt var að staðsetja 
voru hnitsettir og merktir inn á loftmyndir frá Loftmyndum ehf sem Flóahreppur lagði til. 
Skýrsla þessi er byggð upp á svipaðan hátt eins og aðrar skýrslur Fornleifastofnunar um forn-
leifaskráningu. Á eftir inngangi er í stuttu máli sagt frá löggjöf um minjavernd og sögu forn-
leifaskráningar (2. kafli). Á eftir honum fylgir kafli þar sem skráningarkerfi Fornleifastofnun-
ar er útskýrt (3. kafli) og í kjölfarið fylgir ítarleg minjaskrá (4. kafli). Þar er fjallað sérstaklega 
um hvern minjastað. Í 5. kafla er að finna samantekt um helstu minjaflokka og hugleiðing-
ar um byggðasögu svæðisins. Að lokum eru svo helstu niðurstöður skráningarinnar dreg-
nar saman og settar fram tillögur um verndun og kynningu fornleifa á því svæði sem skráð 
hefur verið (6. kafli). Þar á eftir fylgir heimildaskrá. Aftast í báðum bindum eru viðaukar og 
minjakort sem sýna dreifingu minjastaðanna á því svæði sem fjallað er um í hvorri skýrslu.
Skrásetjarar vilja koma á framfæri þökkum til heimildamanna sinna fyrir góða aðstoð og hlýjar 
móttökur.

2  Númeraröð fornleifa á fleiri en einni jörðu er slitrótt, upplýsingar um þær minjar sem vantar í röðina voru 
birtar í áfangaskýrslu III.
3  Þótt skráðir væru 700 staðir er ekki fjallað um 45 þeirra í skýrslunni, það verður gert í áfangaskýrslu V 
þar sem slíkt þótti landfræðilega réttara. Þeir eru á jörðunum  Arnarhól, Syðri-Gegnishólum, Hólshúsum,  
Gegnishólaparti, Efri-Gegnishólum og Klængsseli.
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2. Saga fornleifaskráningar á Íslandi

Hátt á aðra öld er liðið síðan skráning fornleifa hófst á Íslandi en þó er enn langt í land að 
til sé heildstæð skrá um fornleifar á Íslandi. Á síðustu áratugum 19. aldar voru margir min-
jastaðir kannaðir á vegum Hins íslenzka fornleifafélags, einkum staðir sem á einn eða annan 
hátt tengdust fornsögum og sögu þjóðveldisins. Eftir aldamótin 1900 dró úr fornleifakön-
nun á vegum félagsins og var þráðurinn ekki tekinn upp að nýju fyrr en um og eftir 1980.  
Skoðanir manna á því hvað teljast fornleifar hafa breyst mikið á þessum tíma.  Byggingar sem 
voru hversdagslegar fyrir hundrað árum eru nú orðnar minjar um horfna lífshætti. Skilnin-
gur hefur vaknað á nauðsyn þess að skrá upplýsingar um slíkar minjar og vernda þær fáu 
sem eftir eru fyrir komandi kynslóðir. Nauðsynlegra upplýsinga um gerð og ástand fornlei-
fa er aðeins hægt að afla með vettvangsathugun, og við það er venjulega átt með hugtakinu 
fornleifaskráning (ýmist aðal- eða deiliskráning). Til þess að vettvangsathugun komi að ful-
lu gagni verður þó fyrst að taka saman ýmsar upplýsingar, bæði skriflegar og munnlegar, sem 
vísa á minjastaði og geta gefið vísbendingar um hlutverk mannvirkjaleifanna (svæðisskráning). 

Á undanförnum árum hafa verið gerðar breytingar á löggjöf um verndun fornleifa og 
hefur eftirlit með framkvæmd laganna verið aukið. Samkvæmt 3. grein laga um menning-
arminjar (nr. 80, 2012), eru allar fornleifar á Íslandi friðhelgar: „Fornleifum, [...] jafnt þeim sem 
eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki 
landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, 
aflaga eða flytja úr stað […].“ Er þessi fornleifakönnun í anda markmiða sem sett hafa verið með 
þessari löggjöf. Mat á áhrifum framkvæmda á fornleifar gerir kröfur um fjölþætta athugun á 
heimildum og vettvangsrannsókn, enda er skilgreining á fornleifum í þjóðminjalögum víðtæk. 
Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn 
hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem: 

a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar 
ásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem 
leifar kirkna, bænhúsa, klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og 
verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum, 
b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, 
mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri, 
c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifar 
eftir veiðar til sjávar og sveita,
d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð, 

varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur 
vega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra, 
e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum, 
f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og 
kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð, 
g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á 
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klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum,
h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið, 

 i. skipsflök eða hlutar þeirra.

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

Það er skýrt af þessari skilgreiningu að fornleifar eru ekki aðeins öll mannvirki heldur 
einnig staðir sem á einn eða annan hátt tengjast menningu og atvinnuvegum, hvort heldur 
sem er vöð eða álagablettir. Þessari skilgreiningu er fylgt við hefðbundna fornleifaskráningu.
Ef mannvistarleifar sem falla undir ofangreinda skilgreiningu finnast á fyrirhuguðu fram-
kvæmdasvæði, þá þarf að leita heimildar til að hreyfa við þeim. Í 24. gr. laga um menning-
arminjar segir m.a.: „Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, 
sjávar, vatns eða í jökli, skal skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. 
Sama skylda hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn. Ef fornmin-
jar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöð-
va framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsv-
ifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins. Stofnuninni er skylt að ákveða svo 
fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. Óheimilt er að hal-
da framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands.“ Komi til björ-
gunargraftar vegna framkvæmda, ber framkvæmdaaðili þann kostnað sem af því hlýst.

Með hliðsjón af ofangreindum lagaákvæðum, er skylt að geta þeirra takmarka sem eru á 
meðfylgjandi mati: Þrátt fyrir ítarlega heimildarkönnun og vettvangsathugun eru fornleifar þess 
eðlis að seint verður skorið úr með fullri vissu að við tiltekna framkvæmd sé engin hætta á að 
áður óþekktar minjar finnist við jarðrask.



13

3. Framkvæmd fornleifaskráningarinnar

Í skráningarkerfi Fornleifastofnunar hefur hver sýsla skammstafað heiti (ÁR, SÞ o.s.frv.) og hver 
jörð hefur þriggja stafa númer. Miðað er við jarðaskiptingu eins og hún kemur fyrir í Jarðatali 
Johnsens frá 1847 og byggir tölusetning jarðanna á því. Skipting jarða um miðja 19. öld ræður 
ekki aðeins númerum í skránni heldur er miðað við hana þegar ákvarðað er hvaða jörð ákveðnir 
minjastaðir tilheyra. Hverjum minjastað er gefin kennitala sem er þriggja stafa númer sem hengt 
er við sýslutákn og jarðarnúmer (dæmi: ÁR-191:001). Fornleifaskrá hverrar jarðar hefst á stuttu 
yfirliti yfir skiptingu jarðarinnar, eignarhald hennar og matsverð, og einnig er gefin stutt lýsing 
á náttúrufari og búskaparaðstæðum og sléttun túna. Þar á eftir kemur listi yfir fornleifar sem 
fundist hafa heimildir um.

Í skránni fær hver minjastaður eina grein og er framsetning upplýsinganna stöðluð. Í 
fyrstu línu hverrar greinar eru grunnupplýsingar auðkennisnúmer, sérheiti, tegund, hlutverk 
og hnattstaða. Á eftir auðkennisnúmeri kemur sérheiti hennar ef eitthvert er og síðan tegund.  
Með tegundarflokkun er leitast við að skilgreina hvers eðlis fornleifin er, þ.e. hvort um er að 
ræða mannvirki af einhverju tagi sem enn sést, og þá hverskyns (t.d. tóft, garðlag eða varða), 
mannvirki sem vitað er um en er horfið (heimild, örnefni) eða fornleif sem ekki hefur verið 
mannvirki (álagablettur, sögustaður eða nátttröll). Allir fornleifastaðir eru greindir til tegundar 
en hlutverk þeirra er ekki alltaf hægt að ákvarða.  

Á eftir hlutverki kemur hnattstaða minjastaðarins í gráðum og mínútum. Mæling 
hnattstöðu er gerð með GPS staðsetningartækjum (stillingin WGS 84) og er mælt í miðju hvers 
minjastaðar. Áætlað frávik frá miðju er oftast ekki meira en 3 metrar að meðaltali. Þar sem getur 
um „heimild um...“ t.d. útihús, þá er átt við að eingöngu eru til heimildir um staðinn, en minjar 
hafa ekki fundist á vettvangi við skrásetningu. Þó að engar minjar hafi fundist, er engu að síður 
tekin hnattstaða staðarins ef unnt hefur verið að ákvarða hann á grundvelli fyrirliggjandi up-
plýsinga með um 50 metra fráviki.  
Í annarri línu hefst lýsing minjastaðar oftast á tilvitnun í fyrirliggjandi heimildir en síðan er 
staðsetningu hans lýst.  Þar á eftir kemur oft lýsing á aðstæðum og síðast lýsing á mannvirkinu 
sjálfu ásamt öðrum upplýsingum sem við eiga. 
 Í næstsíðustu línu er lagt mat á þá hættu sem minjastaðurinn kann að vera í.  Hættustig 
eru eftirfarandi: 1) engin hætta, 2) hætta og 3) stórhætta. Þeir minjastaðir sem eru fjarri byggð 
og öllu því umróti sem hugsanlega gæti skemmt þá teljast ekki í hættu. Minjar á eða við svæði 
þar sem framkvæmdir eiga sér stað teljast í hættu ef hugsanlegt er talið að þeim verði rótað. 
Sem dæmi um slíka staði má telja fornleifar í túni en þær teljast í hættu vegna þess umróts sem 
fylgir ábúð og búskap og minjastaðir sem eru á svæði þar sem framtíðar landnotkun er óráðin. 
Í stórhættu teljast minjastaðir þar sem miklar líkur teljast á að stöðum kunni að verða raskað 
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vegna áætlaðs eða fyrirsjáanlegs umróts. Sem dæmi um slíka staði má nefna minjastaði sem eru 
á skipulagssvæði þéttbýlis, inni í skógræktarreitum, innan áhrifasvæðis stórframkvæmda eða 
sem uppblástur ógnar.  

Gerð er grein fyrir hver er hættuorsök hverju sinni. Þá er í síðustu línu getið heimilda ef 
einhverjar eru, oft með skammstöfunum, en úr þeim er leyst í heimildaskrá aftast í skýrslunni.

Dæmi um framsetningu á minjastað í skýrslum Fornleifastofnunar Íslands.
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4. Fornleifaskrá

ÁR-034     Hurðarbak

1708: Jarðardýrleiki óviss. JÁM II, 151. Skálholtsstólseign. 1847: 32 1/3 hdr. Bændaeign. JJ, 55.
1480: Jarðarinnar er getið í máldaga Hróarsholtskirkju frá um 1480. DI VI, 320.
1708: „Hjáleiga hefur hjer verið bygð að fornu heima við bæinn. Hún hefur í auðn legið hjer um undir 
30 ár. ... Ekki má hjer aftur byggja nema heimajörðunni til skaða.“ JÁM II, 152. 
1981: „Dalsmynni er nýbýli byggt 1942 úr einum fjórða hluta Hurðarbaks.“ SB II, 78.
1708: „Fóðrast kann viii kýr, iiii úngneyti, xv lömb, xx ær, vi hestar. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga 
nóg. Reiðíngsrista í betra lagi, en selur ábúandi hjer reiðíng, so það megi telja. Skóg brúkar þessi jörð til 
kolgjörðar í allmenníngi sem aðrar í sveitinni. Enginu grandar vatn, sem jetur úr rótina. Vatnsból erfitt 
mjög og þrýtur oft á vetrur og er þá ærið langt að sækja.“ JÁM 151-52.
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ÁR-034:001     Hurðabak     bæjarhóll     bústaður   63°55.381N     20°47.834V
“Gamla bæjarstæðið á Hurðarbaki var á hárri 
hæð norðvestast í Ásunum. Nú, 1992, hefur 
bærinn verið færður suður fyrir Bæjargilið og 
byggt austan til við Gunnhólsbrekkur. Austan 
við íbúðarhúsið var skúr með hlöðnum vegg að 
austan, er stóðst á við vestri vegg á Tröðum [009], 
en gönguhlið þar á milli á hellulagðri stéttinni,” 
segir í örnefnalýsingu. Á bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906 eru 
merkt fimm hús á bæjarhólnum. Gamli bærinn 
stóð rétt sunnan við 20. aldar útihús sem nýtt 
er undir nautkálfa. Ekið er gegnum núverandi 
bæjarstæði til þess að komast að gamla 
bæjarhólnum. Vegurinn liggur til norðurs, niður 
hæðina frá nýja bæjarstæðinu, yfir bæjarlækinn 
og upp á hæðina norðvestar. Nautgripahúsið er 
á gamla bæjarhólnum. Girðing liggur þvert yfir 
suðvesturhlið bæjarhólsins.
Mjög bratt er niður ásinn til norðvesturs. 

Malarhlað liggur nú yfir suðurhluta bæjarhólsins en hinn helmingur hans er í grasivöxnu túni sem enn 
er slegið.
Það mótar fyrir bæjarhólnum á hlaðinu fyrir framan nautgripahúsið, aðrar hliðar eru horfnar. 
Suðvesturhluti hans er einna greinilegastur, í grónu túninu. Hann er 34 x 30 m að stærð, um 1 m á 
hæð og snýr norðaustur - suðvestur. Samkvæmt bæjarteikningunni snéru stafnar bæjarhúsanna til 
suðausturs. Ekki sjást neinar mannvistarleifar á hólnum en malarplan þekur nú (2016) stóran hluta hans. 
Suðvesturhluti hans sem liggur í túninu er greinilegasti hluti hans og þar sést hann best.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 2; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-034:002     heimild   býli
“Hjáleiga hefur hjer verið bygð að fornu heima við bæinn. Hún hefur í auðn legið hjer um undir 30 ár 
... Fóðrast kunni það eina sem heimabóndinn aflagði. Ekki má hjer aftur byggja nema  heimajörðunni til 
skaða,” segir í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Ekki er hægt að staðsetja býlið án frekari 
heimilda en talið hefur verið að minjar 045 hafi til heyrt því. Það eru þó einungis getgátur.
Heimildir: JÁM II, 152.

ÁR-034:003     heimild   túngarður     63°55.359N     20°47.748V
Túngarður er sýndur afmarka suðausturhlið heimatúns Hurðabaks á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906. Hann var neðarlega í brekku, neðst í 
ásnum sem bær 001 var á, fast við traðir 009. Ekki er ljóst hvað réði 
afmörkun túnsins til annarra átta.
Nokkur halli er niður ásinn til suðausturs en minnkar þar sem 
túngarðurinn var. Sléttað tún er austan við áætlaða staðsetningu 
túngarðsins en grasivaxið svæði til vesturs.
Engin ummerki túngarðsins sjást á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingarmanna 1906

ÁR-034:004     náma     mógrafir    
63°55.753N     20°48.381V
Mógrafir eru rúmum 820 m norðvestan við bæ 001 og rúmum 190 
m VNV við mógrafir 059.
Smáþýfður flói. Mosavaxnir lágir hólar eru vestan og austan við 
mógrafirnar.
Mógrafarsvæðið er 70 x 25 m að stærð og snýr norður-suður. Þar 
má greina 5-6 stakar mógrafir sem snúa norður-suður. Bakkar 
grafanna eru 0,3-0,5 m háir og þær eru stórar hver og ein. Grafirnar 

Bæjarhóll ÁR-034:001, horft til NNV.

Mógrafir ÁR-034:004, horft til norðurs.
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eru þurrar, grónar í miðju en moldarflög eru norðar og sunnar.
Hættumat: engin hætta

ÁR-034:005     heimild  landamerki     63°55.873N     20°48.512V
“Þaðan ræður sjónhending í vörðu við Þverlækinn, miðað Ölfusholt austanhallt við túnið á Hesti 
í Hestfjalli, svo ræður Þverlækurinn í Hróarsholtslæk,” segir í örnefnalýsingu. Varðan var um 1 km 
norðvestan við bæ 001 og tæpum 250 m norðan við mógrafir 004.
Smáþýfður flói og mólendi. Svæðið er við mót tveggja skurða og er annar þeirra uppgrafinn lækur. 
Uppmoksturshryggir eru við bakka skurðanna.
Engin ummerki vörðunnar sjást á yfirborði. Henni var líklega raskað við skurðgröft.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 1.

ÁR-034:006     heimild  landamerki     63°56.248N     20°47.444V
“Svo ræður Hróarsholtslækur, unz kemur á eystri bakka hans varða, sem er hornmark á millum 
Gneistastaða og Hurðarbaks,” segir í örnefnalýsingu. Varðan var rúma 1,6 km norðan við bæ 001, þar 
sem Hróarsholtslækur rennur til suðvesturs. Landamerkjaskurður milli Hurðarbaks og Neistastaða 
liggur til suðausturs frá meintri staðsetninguna vörðunnar.
Á svæðinu er þýft og grasivaxið mýrlendi, þó nokkuð þurrara nær keldunni.
Ekki sjást merki um vörðuna á yfirborði
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 1.

ÁR-034:007     gata     leið      63°55.937N     20°48.225V
“Á Hlöðunum er vað yfir Hróarsholtslæk [sjá 027] og fornar götur til Skeggjastaða og kirkjugötur að 
Hraungerðiskirkju, eftir að Hróarsholtskirkja var lögð niður um síðustu aldamót,” segir í örnefnalýsingu. 
Leiðin er sýnd á Herforingjaráðskorti frá 1908 og lá til norðurs frá heimatúninu. Það er hægt að rekja 
leiðina á loftmynd en hún sést illa á yfirborði. Leið 008 lá líklega að hluta til á sama stað.
Lág holt eru á þessum slóðum  með smáþýfðum flóa umhverfis. Leiðin lá eftir holtunum og hverfur í 
flóanum.
Garðlag 057, mógrafir 059, 052 og 056  eru þar sem leiðin lá áður. Líklega lá leiðin fram hjá þessum 
mannvirkjum, nær holti eða ás sem þarna er til vesturs. Leiðin var tæplega 1,2 km á lengd en ekki er 
hægt að greina paldra.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Hkort 1:50000; Ö-Hurðabak og Dalsmynni, 6

ÁR-034:008     heimild  leið      63°55.572N     20°47.933V
“Vestan við Litlagil, austast í Heiðinni, er Engjaklettur, stór blágrýtissteinn. Hjá honum lá engjavegurinn 
utan úr Hólum, vestan við Hurðarbaksvatn,” segir í örnefnalýsingu. Hnit var tekið um 370 m norðan við 
bæ. Ekki sést til leiðarinnar né Engjakletts.
Þýft graslendi með skurðum til suðausturs og –vesturs en Hurðarbaksvatni til norðurs.
Ekki sést til leiðarinnar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 2.

ÁR-034:009     Traðir     heimild  traðir     63°55.376N     20°47.803V
Traðir eru merktar á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og komu að bænum að 
suðaustan. “Förum svo upp úr Kúalág og upp á túnið. Niðurflöt heitir túnið frá Bæjargili austur að 
Tröðum ... Frá austurhorni íbúðarhúss lágu svo Traðirnar niður að Bæjargili ... Traðirnar voru u. þ. b. 
80 metra langar með hlöðnum veggjum beggja megin, að neðan snidduhlaðnir og grasi grónir, en efst, 
fram með kálgarðinum [010], hlaðnir úr grjóti og torfi. Mjór blágrýtissteinn með gati í enda stóð út 
úr hleðslunni á vesturveggnum, hestasteinn ... Traðarhlið var neðst í Tröðunum. ... Traðir munu hafa 
verið fylltar upp og jafnaðar út fyrir 1950,” segir í örnefnalýsingu. Traðirnar lágu þar sem vegur upp að 
nautgripahúsi liggur nú (2016), norðan við núverandi bæjarstæði.
Aflíðandi brekka til suðvesturs, niður Bæjargilið. Malarvegur og grasivaxið tún til beggja hliða. Brekkan 
verður brattari neðar.
Engin ummerki um traðirnar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
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Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 2; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-034:010     heimild  kálgarður     63°55.375N     20°47.831V
“Niðurflöt heitir túnið frá Bæjargili austur að Tröðum [009] og upp að kálgarði, er var fyrir framan 
bæjarhúsin,” segir í örnefnalýsingu. Kálgarðurinn er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906, fast sunnan við bæ 001. Þar er nú girðing og hálfgert rusla- eða geymslusvæði. Þar eru 
símastaurar, hestakerra og gamlir bílar.
Landið hallar lítillega til suðurs niður ásinn og þar eru grasivaxin tún.
Ekki sjást ummerki um kálgarðinn á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 2; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-034:011     Tröð     hleðsla     hesthús    63°55.348N     20°47.749V
“Frá austurhorni íbúðarhúss lágu svo Traðirnar 
[009] niður að Bæjargili, en þar í horninu við gilið 
og Niðurflötina var fjárréttin, og ofan við réttina, 
áfast við hana, var hesthús nefnt Tröð,” segir í 
örnefnalýsingu. Samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingarmanna frá 1906 var réttin/hesthúsið 80-
90 m suðaustan við bæ 001 og rúmum 30 m vestan við 
Tröð 012. Hesthúsið var 7 m norðan við Bæjargilið, 
rétt suðavestan við veginn þar sem girðing liggur nú 
í túninu.
Grasivaxið tún og sléttað er í flatanum sunnan við 
ásinn. Bæjargilið þar sem bæjarlækurinn rennur er 
suðvestan við flatann. Svæðið er þýft.
Þessi mannvirki eru illa varðveitt en í rofi á milli 
þúfna og ræktaðs túns glittir í 5 steina í beinni línu. 
Þetta eru líklega leifar af hesthúsinu, restinni var rutt 
út og sléttað hér yfir.

Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 2.

ÁR-034:012     Tröð     heimild  hesthús     63°35.348N     20°47.709V
Tröð hin eldri var 30 m austan við Tröð 011 og 10 metrum suðaustan við malarveg sem liggur til austurs 
frá bæ 001. Hesthúsið var um 10 m norðvestan við bæjarlækinn
Grasivaxin brekkubrún sem lækkar til suðausturs. Lækur rennur meðfram henni frá austri til vesturs.
Engin ummerki hesthússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 2.

ÁR-034:013     Gvendarbrunnur     heimild  brunnur   63°55.437N     20°47.888V
“Norðan við gamla bæjarstæðið er snarbrött brekka, Brekkan. Neðan undir henni er Gvendarbrunnur, 
en hvort lindin er kennd við Guðmund biskup góða, er ekki vitað, en ekki talið ósennilegt, og víst er, 
að vatnið úr þessari lind var talið hafa lækningamátt. Í búskapartíð Þuríðar Árnadóttur og Guðmundar 
Gíslasonar (d. 1954) 1924-1955 var Gvendarbrunnur virkjaður til heimilisnota og vatninu þrýst upp 
í íbúð og fjós með vatnshrút,” segir í örnefnalýsingu. Brunnurinn var um 115 m NNV við bæ 001 og 
tæpum 80 m norðan við útihús 058. Plaströr gengur út úr brekkubrún neðan við túnið og var brunnurinn 
litlu ofar í túninu.
Sléttað tún. Brött þýfð brekka fyrir ofan (suður-austur) en lægri brekka fyrir neðan (norður-vestur).
Engin ummerki brunnsins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 2.

ÁR-034:014     Vindásflötin     álagablettur    63°55.318N     20°47.917V
“Frá Vindásklettum og heim að Hurðarbaksbænum var lárétt tún milli Brekku og Niðurflatar (u. þ. b. 10 
hesta stykki?), er nefnt var Vindásflötin eða bara Vindás. “Er búið að slá Vindásinn á Hurðarbaki?” var 
spurt í rosaköflum á slættinum. Það var nefnilega trú fólks, að ekki hrektist heyið á Vindásnum. En ekki 

Tröð yngri ÁR-034:011, horft til  norðurs.



19

mátti slá Vindásinn sér, bara til að fá þerri; þá var búið að eyðileggja þennan vonarneista það árið. Það 
varð því að slá Niðurflötina fyrst, þá var komið að Vindásflötinni. En hvað sem öllum álögum líður, þá 
kom það örsjaldan fyrir, að hrektist taða á Vindásnum,” segir í örnefnalýsingu. Vindásklettar eru um 130 
m suðvestan við bæ 001.
Lágir klettar í brekkubrún. Slétt tún er upp af klettunum og að útihúsi þar sem bær 001 stóð.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 2-3.

ÁR-034:015     Fornufjós     heimild     fjós    63°55.408N     20°47.776V
“Austan við bæinn eru Fornufjós, allstór hóll með vallgrónum en þó sjáanlegum húsatóttum,” segir í 
örnefnalýsingu. Um miðja 20. öld, eftir að amma Ólafs Einarssonar, heimildamanns, hætti ábúð var 
byggt hús ofan á Fornufjósum. Það hús var rifið og byggður braggi sem er í notkun. Fornufjós voru 
rúmum 70 m norðaustan við bæ 001 og rúmum 40 m austan við Lindarkofa 017.
Braggi með steyptri stétt framan við (til vesturs) stendur á malarplani. Annað útihús er vestar, grasigróin 
brekka til norðurs og nýplægður akur eða tún til suðurs og austurs.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 3.

ÁR-034:016     Lindarbrunnur     heimild  brunnur   63°55.416N     20°47.834V
“Norðan og neðan við Fornufjós [015] er Lindin og Lindarbrunnur,” segir í örnefnalýsingu. Lindarbrunnur 
var um 60 m suðaustan við Gvendarbrunn 013 og rúmum 60 m norðan við bæ 001.
Þar sem brunnurinn var er moldarflag með smáklöpp og grjóti á dreif. Stórþýft er á svæði um 8 m 
suðvestan við flagið. Aflíðandi, þýfð brekka með sléttu túni er neðan við (að vestan). Útihús eru austar.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 3.

ÁR-034:017     Lindarkofar     heimild    hesthús    63°55.413N     20°47.831V
“Þar [við Lindarbrunn 016] voru líka í eina tíð Lindarkofar fyrir brúkunarhesta, hrúta og lömb (þar var 
svo gott með vatnið),” segir í örnefnalýsingu. Um 60 m norðan við bæ 001 eru útihús og kálgarður merkt 
inn á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, hér er um sama stað að ræða.
Aflíðandi, þýfð brekka með sléttu túni neðan við (til vesturs).  Þar sem brunnurinn var er moldarflag með 
smáklöpp og grjóti á dreif. Stórþýft er á svæði um 8 m suðvestan við flagið.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði. Hvorki markar fyrir hleðslum í þýfi eða grjóti. Þýfða svæðið er 
mögulega eftir yngri uppmokstur.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 3; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna      1906

ÁR-034:018     Gerðið     heimild    tún     63°55.477N     20°47.780V
“Skammt austan við Lindina [á að vera norðan við 016] var Gerðið, hæð í norður- eða norðausturhorni 
á túninu. Að norðan og austan voru túngarðarnir [003], á suðurkantinn brekka með klett eða kletta í 
brúninni; að vestan var svo hlaðinn garður, nú fyrir löngu útjafnaður. Ekki er vitað, hvort Gerðið var 
notað fyrir kvíaær, en er þó trúlegast. Geyma þurfti oft óskilafé, því var svona aðhald nauðsynlegt. Ekki 
er vitað um neinn kofa við Gerðið,” segir í örnefnalýsingu. Gerðið var um 190 m norðan við bæ 001, 
norðarlega á ásnum sem bærinn stóð á. Ekki er vitað hversu stórt svæði Gerðið afmarkaði.
Þýfð brekka með klettum í brún og stórgrýti eða klettum í brekkunni til vesturs. Slétt tún er neðan við 
brekkuna, til norðurs og austurs.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 3.

ÁR-034:019     heimild    rista      63°55.335N     20°48.655V
“Útdalurinn er jafnlendur og hallalítill. Þar er mikið af flóðum og innan um þau mikil og góð reiðingsrista, 
svo að menn hafa haft á orði, að betri finnist ekki á jarðkringlunni. Eitt er víst, að mikið hefur verið 
skorið þar af reiðingi, og var hann mikið eftirsóttur, á meðan baggahestar voru eina flutningatækið. Síðar 
var svo skorið og þurrkað til einangrunar á heilu frystihúsin,” segir í örnefnalýsingu. Svæðið er rúmum 
670 m vestan við bæ 001 og um 350 m  vestan við Grásleppupytt 021.
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Smáþýfð flóð, hálfþurr, með lágvöxnum víðirunnum á dreif.
Engin ummerki um ristu sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 3.

ÁR-034:020     Gunnhólsdý     heimild    vatnsból   63°55.100N     20°48.009V
“Neðan við hólinn [Gunnhól] og lítið eitt vestar er mikil uppsprettulind eða dý, Gunnhólsdý, stærst og efst 
í Dýjakrók, nú í botni á skurði, er grafinn var yfir Dýjakrók. Nöfnin þrjú hér á undan [Gunnhólsbrekkur, 
Gunnhóll og Gunnhólsdý] eru dregin af sama atburði. Unglingsstúlka var að sækja vatn í fötur í 
Gunnhólsdý. Hún var illa klædd, en auðvitað í síðu pilsi, er mikið tók á sig í norðanroki og stórhríð, er 
skyndilega skall yfir, og var þá á móti veðri að sækja. Stúlkan, sem Guðrún hét, nefnd Gunna, hafði ekki 
þrek til að komast á móti þessu áhlaupaveðri og varð úti við Gunnhól,” segir í örnefnaskrá. Gunnhólsdý 
er um 540 m suðvestan við bæ 001 og rúmum 110 ANA við Jarðfallið 024.
Skurður, um 2-3 m djúpur, liggur suðaustur-norðvestur, yfir dýið. Grasigróin, þýfð brekka er til austurs 
en mýrarflatir til vesturs.
Þar sem lindin var er nú skurður og það horfið af yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 4.

ÁR-034:021     Grásleppupyttur     náttúrumin    63°55.281N     20°48.230V
“Þar sem vatnsrennslið úr Framdal mætir Bæjargili, 
er ker eða pyttur, er Grásleppupyttur heitir. Þar var 
afvatnað, grásleppan eða annar fiskur, þegar hægt var,” 
segir í örnefnalýsingu. Kerið er um 370 m suðvestan 
við bæ 001 og 200 m sunnan við áveitu 025. Pytturinn 
er enn varðveittur í litlum læk, fast sunnan við vélgrafin 
skurð.
Smáþýft mýrlendi. Skurður í stefnu austur-vestur, 
liggur við norðurhlið kersins. Tveir lækir renna í kerið, 
annar úr suðvestri en hinn úr suðaustri.
Um 1,5 m eru niður á vatnsyfirborð kersins, sem er 
um 3 m í þvermál en smá slakki er niður að því að 
norðaustan. Lítill foss ofan í kerið myndast af læk sem 
kemur suðaustan frá. Kerið virðist um 1 m djúpt og 
náttúrulegt.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 4.

ÁR-034:022     tóft     fjárskýli      63°56.003N     20°47.219V
Samkvæmt heimildarmanni, Ólafi Einarssyni, er fjárborg tæpa 1,3 km norðaustan við bæ 001, nálægt 

Grásleppupyttur ÁR-034:021, horft til suðvesturs.
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Til vinstri er fjárborg ÁR-034:022, horft til vesturs. Teikning af tóftinni er til hægri.
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landamörkum við Neistastaði ÁR-035. Hún er um 30 metra norðaustan við mörk holts og mýra. Rétt 
austan við fjárborgina liggur raflína frá norðvestri til suðausturs.
Þýfð,  grasigróin og framræst mýri.  Mói er ofar í brekkunni, til suðurs. Aflíðandi halli til norðurs.
Fjárborgin er 10 x 10 m að stærð og er hringlaga. Hún er opin til norðurs og hæð veggja er 0,2 - 0,4 
m. Hún er einföld og innanmál hennar er 3,4 x 3,5 m. Hún er torfhlaðin. Tóftin er mjög þýfð og gróin.
Kindagata liggur yfir suðvesturvegg hennar og út um inngang til norðurs.
Hættumat: engin hætta

ÁR-034:023     Þvottapyttur     lind     þvottalaug   63°55.024N     20°48.058V
“Nokkru vestar [en Engjaklettur og Engjadý], rétt við 
vegbrúnina (gamli vegurinn var á milli Gunnhóls-
brekku og dýjanna) er geysiöflug uppsprettulind, sem 
heitir Þvottapyttur, upphlaðinn af mannahöndum fyrir 
löngu síðan. Þessi lind er nú virkjuð og dælt úr henni í 
tank fyrir vatnsveitu Flóans, þ.e. Neyzluvatn fyrir fólk 
og fénað á þeim bæjum, er standa næst, Hurðarbak, 
Dalsmynni, Neistastaðir [ÁR-035], Miklaholtshellir 
[ÁR-048] o.fl.,” segir í örnefnaskrá. Vatnsbólið er um 
680 m sunnan við bæ 001, neðan brekku vestan við 
nýbýlið Dalsmynni.
Grasivaxnar þýfðar brekkur með mýrarflötum til 
vesturs. Lágur hóll með steypumannvirki er neðan við 
brekkuna og er skurður vestan við hann
Þar sem Þvottapyttur var er nú steyptur kassi, vatnsból 
Dalsmynnis.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 4

ÁR-034:024     álagablettur      63°55.074N     20°48.144V
“Jarðfallið er á milli kerjanna þriggja og Litlholts, þ. e. Litlakers, Miðkers og Stórakers [...] Kerin eru 
stærstu uppsprettulindirnar; í þeim lifa litlir silungar alla tíð. Munnmælin segja, að ekki megi veiða þessa 
silunga, því að jafnmargar kindur farist í dýjunum og silungar, sem veiddir eru,” segir í örnefnalýsingu. 
Jarðfallið er rúmum 620 m suðvestan við bæ 001 og tæpum 120 m norðvestan við Þvottapytt 023.
Mói er á litlu svæði vestan við Jarðfallið en annars er mýrlent umhverfis.
Jarðfallið sést enn, bakkar þess eru 2-3 m háir. Mýrlent er í botni jarðfallsins og rennur lækur eftir því 
endilöngu. Silungur er enn í læknum.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 4-5.

ÁR-034:025     garðlag     áveita      63°55.394N     20°48.052V
“Þá vil ég geta þess, að í tíð Þuríðar 
og Guðmundar hlóð hann þrjú 
áveituhólf í Útdalinn austur með 
Hurðarbaksheiði með hjálp vatns 
úr Framdal, er veitt var þangað með 
smáfyrirhleðslu hólf úr hólfi vestan 
frá. Hólfin voru nefnd Austastahólf, 
Miðhólf og Vestastahólf, en vatnið 
rann fyrst inn í það og var nánast 
tekið við upptök Stórukeldu, þ. e. 
vatn úr Bæjargili og Framdal,” segir 
í örnefnalýsingu. Áveitugarðarnir 
eru um 180 m vestan við bæ 001 
og 200 m norðan við Grásleppupytt 
021.
Smáþýfð mýri. Skurður liggur í 
stefnu norður-suður, fast austan við 
garðana, milli þeirra og holts.

Þvottapyttur ÁR-034:023, horft til NNV.

Áveita ÁR-034:025, horft til vesturs.
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Garður I. Hann er nyrsti þvergarðurinn, er 208 m langur og liggur í stefnu VNV-ASA. Garður II. Hann 
er 70 m sunnan við ASA-enda garðs I. Hann er um 235 m langur í stefnu austur-vestur. Garður III. Hann 
er um 210 m suður af austurenda garðs II. Hann er um 320 m langur og liggur suðaustur-norðvestur.  
Garður IV. Síðasti garðurinn liggur norður-suður, vestan við hina garðana.  Hann er alls um 530 m langur 
og liggur um 170 m í stefnu norður-suður en breytir þá stefnu til suðvesturs-norðausturs. Garðar I og 
II liggja að garði IV en garður III er sunnan hans. Garðarnir eru víðast um 60-100 cm breiðir og 40-50 
cm háir, farnir að hlaupa í þúfur og rofnir á stöku stað. Garður III er útflattari, meira hlaupinn í þúfur en 
hinir og um 1,5-2,5 m breiður.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 5.

ÁR-034:026     heimild    rista      63°55.293N     20°48.911V
“Flóðin fyrir utan Smalholtstagl heita Smalholtsflóð, Miðflóð og Maurholtsflóð. Með flóðum þessum 
hefur alla tíð verið bezta reiðingsristan,” segir í örnefnalýsingu. Ristusvæðið var í víðfermri mýri 
og blautri mýri rúmum 900 m VSV við bæ 001. Ummerki ristunnar eru horfin en Ólafur Einarsson, 
heimildamaður, man eftir að hafa rist torf þarna sem barn.
Mýrin er framræst og flöt. Hún er ennþá rök.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 5.

ÁR-034:027     Brotið     heimild    vað     63°56.050N     20°48.250V
“Rétt vestan við Hlöðin, sem eru hraunhryggur þvert 
í botni Hróarsholtslækjar, rennur Eystri-Þverlækur í 
Hróarsholtslæk. Efst á klapparflórnum, sem nefndur 
var Hlöð, er grynnst að vaða lækinn. Þetta var oft 
notað af göngufólki og nefnt Brotið. (“Ég óð yfir 
lækinn á Brotinu.”),” segir í örnefnalýsingu. Vaðið 
er um 1,3 km norðan við bæ 001 og var notað á leið 
007 .
Smáþýft mólendi er sunnan og norðaustan við 
Hróarsholtslæk en slétt tún norðan við hann.
Lækurinn er um 3-4 m breiður á vaðinu og um 0,2-
0,3 m djúpur. Lækurinn er nokkuð straumharður 
og grýttur í botninn. Um 0,3-0,5 m eru niður á 
vatnsyfirborð.
Hættumat: engin hætta

Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 6.

ÁR-034:028     gata     leið      63°56.016N     20°48.005V
Leið sést um 1,2 km vestan við bæ 001 og um 80 m sunnan við Búrfellslínu 2.

Smáþýfður flói með mosagrónum lágum holtum til 
norðurs og vesturs.
Leiðin sést á um 400 m kafla. Þrír til fjórir mjóir 
troðningar liggja hlið við hlið (suðvestur-norðaustur) 
á alls um 2-4 m breiðu svæði. Við austurhlið markar 
óljóst fyrir brún, um 0,2 m hárri að mestu.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 6.

Brotið ÁR-034:027, horft til norðausturs.

Leið ÁR-034:028, horft til norðausturs.
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ÁR-034:029     Heybandsvegur     gata     leið    63°55.672N     20°47.673V
“Heybandsvegur eða réttaragötur að landinu austan 
Eystri-Þverlækjar voru fyrir austan Hurðarbaksvatn, 
yfir Stekkjarholtið [sjá 031] og yfir gilin fyrir ofan 
brekkur,” segir í örnefnalýsingu. Leiðin hefst rétt 
norðan við girðinguna sem girðir af nyrsta túnið við 
bæ 001. Hún heldur áfram slitrótt áfram í mýrinni 
austan Hurðabaksvatns en hverfur síðan. Leiðin 
birtist aftur við Stekkjarholtið.
Smáþýft mólendi, grasi- og lyngivaxið. Stórþýft og 
hálfblautt mýrlendi er niðri við vatnið. Mikið rof er í 
brekkunum austan Hurðarbaksvatns.
Leiðin liggur yfir alls 850 m svæði og skiptist upp 
í þrjá hluta en hún hverfur að hluta til í mýrinni við 
Hurðarbaksvatn. Syðsti hlutinn liggur í mólendum 
hlíðum við vatnið og þar er hún nokkuð ógreinileg í 
fyrstu. Sá hluti er 135 metrar að lengd og liggur suður 
- norður og er oftast gróinn. Leiðin hverfur í mýrinni 
rétt fyrir neðan stórt rofabarð í hlíðinni. Um 20 m bútur sést í mýrinni til móts við mitt vatnið en hverfur 
svo alveg á 250 m svæði, þar til hún kemur aftur í ljós við Stekkjarholtið. Þar liggur hún upp að tóftum 
031 í holtinu og yfir norðvesturhluta holtsins, þar sem hún beygir til norðvesturs, samhliða Búrfellslínu 
2. Í Stekkjarholtinu er leiðin augljós moldargata, um 0,2 - 0,3 m djúp.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 6.

ÁR-034:030     Mangahóll     tóft     býli     63°55.974N     20°48.132V
“Sunnan við Harðanef, í jaðrinum á 
Mangalautarheiði, er Mangahóll. Austan 
við hólinn er dálítil hvilft eða laut, er 
Mangalaut heitir. En áfram til austurs er 
svo Mangalautarmýri ...Um Mangahól 
eru sagnir, að búið hafi þar einsetumaður, 
sem Magnús hét. Í hólnum eru vallgrónar 
húsatættur, en þó vel sjáanlegar,” segir í 
örnefnalýsingu. Mangahóll er rúmum 1,1 
km norðan við bæ 001, rétt suðaustan af 
mógröfum 052.
Mosagróin holt með smáþýfðum flóa 
í kring. Lágur hóll er á suðausturenda 
holtsins.

Tóftin er á hól með flötum toppi. Hún er torfhlaðin, mjög 
hlaupin í þúfur og er um 4x4m á stærð. Austur- og suðurveggir 
eru skýrastir. Hæð veggja er um 0,2-0,3 m, en breidd um 0,5-
0,7 m. Mögulega mótar fyrir óljósum garði í þúfum umhverfis 
flötina sem tóftin er á. Ekki mótar fyrir opi á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 7.

Heybandsvegur ÁR-034:029, horft til suðurs.
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Teikning af Mangahól.

Mangahóll ÁR-034:030, horft til VSV.
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ÁR-034:031     Stekkatún     tóft     beitarhús    63°55.897N     20°47.583V
“Í Stekkatúni í Stekkjarholti eru gamlar húsarústir og sagnir um, að þar hafi bær verið og heitað 
Steinsholt, enda virðist þar hafa verið ræktað dálítið tún. Grjót er ekki til í holtinu. Stekkjarholtinu 

hallar móti suðvestri niður að Stekkjarmýrarræmunni með vatninu. 
Í Stekkjarholtinu er talað um, að bær hafi verið í eina tíð og ærhús, og í 
örnefnaskrá Jóns Árnasonar föðurbróður míns, er ég [Árni Magnússon] 
styðst við í þessari skrásetningu, sé ég, að síðast hafi verið stekkur þar frá 
Hurðarbaki og stekkjað í Stekkjarholti um síðustu aldamót ... veit nú enginn 
með vissu, en fráfærur tíðkuðust mun lengur en stekkjað var. Sama er að 
segja um tóftarbrotin, þær rúnir verða ekki skýrðar í fljótheitum,” segir í 
örnefnalýsingu. Tóftirnar í Stekkjarholti eru rúmum 970 m norðan við bæ 
001 og tæpum 470 m austan við Mangatóft 030, í sunnanverðu holtinu. Þær 
eru norðan við rafmagnslínu sem liggur þar yfir til austurs.
Þýft og grasivaxið mólendi er í holtinu fyrir norðan tóftirnar en mýri fyrir 
sunnan þær. Rof sést víða í þúfum holtsins.
Minjasvæðið samanstendur af tveimur tóftum, það 44 x 13 m að stærð og 
snýr norður-suður. Sunnar er tóft A. Hún er 10 x 8 m að stærð og snýr norður 
- suður. Hún er opin til suðurs og er einföld. Hæð veggja er 0,2 - 0,6 m að 
utanverðu og þar er vesturveggurinn hæstur. Að innanverður er hleðsluhæð 
0,1 - 0,4 metrar. Vesturveggur hennar er mjög greinilegur en aðrir hlutar eru 
frekar þýfðir. Austurveggurinn er ógreinilegastur og aðeins 0,1 m að hæð. 
Tóftin er torfhlaðin. Tóft B er 5 m norðar og er beitarhús. Hún er 30,5 x 
10 m að stærð og er opin til suðurs. Hún snýr norður - suður og er tvískipt. 
Hólf I er 16 x 2,5 m að innanmáli. Veggirnir eru bæði signir og hrundir inn í 
tóftina. Hæð þeirra er 0,3 - 0,4 m að utanverðu en 0,6 - 0,7 m að innanverðu. 
Hólf II er 9 x 4,5 m að innanmáli og er niðurgrafið. Hæð veggja er 0,2 - 0,4 

m að utan en 0,8 - 1,2 m að innanverðu. Tóftin er torfhlaðin og veggir eru mjög þýfðir, signir og hrundir. 
Víða sést í rof í þúfunum í veggjum tóftarinnar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 7.

ÁR-034:032     Gamla-Stekkjartún     heimild    stekkur
“Þar áður [áður en stekkjað var í Stekkatúni 031] var stekkjað í Gamla-Stekkjartúni í Lágubrekkum,” 
segir í örnefnalýsingu. Lágubrekkur eru þar sem Hnausgata 039 liggur að hluta. Ekki er vitað um tún á 
þessu svæði né tóftir. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja minjastaðinn.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 7.

ÁR-034:033     Neistastaðagötur     gata     leið    63°55.883N     20°46.961V
“Í suður frá Stekkjarholti [sjá 031] eru Háubrekkur, og ofan við þær eru Neistastaðagötur, leiðin milli 

Tóft ÁR-034:031a, horft til norðausturs.
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Tóft ÁR-034:031b, horft til NNV.
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bæja,” segir í örnefnalýsingu. Neistastaðagötur sjást 
ennþá vestarlega á Sólarholti. Þar er lág og í henni er 
ein gata. Leiðinni er viðhaldið með lausagöngu kúa 
og hrossa.
Sólarholt er hátt holt. Þar er gróinn, þýfður mói. 
Holtið hallar hér til vesturs, niður í mýri.
Leiðin hlykkjast til norðausturs frá bæ 001 og sést 
eftir allri vesturbrún Sólarholts. Leiðin er komin í tún 
nær bænum og sést ekki í landi Neistastaða ÁR-035. 
Þar hefur hún líklega sameinast Sólargötum 035:015. 
Ólafur Einarsson, heimildamaður, sagði að göturnar 
hefðu legið þar sem þrýstidælan/vatnsbólið er í landi 
Neistastaða. Neistastaðagötur sjást sem lág í holtinu 
og hefur hún grafist niður með umferð manna og 
dýra. Lágin er 0,5 m djúp og 1-2 m á breidd. Hér og 
þar sést melur og grjót í borni hennar. Leiðina má 
rekja á tæplega 800 m löngum kafla.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 7.

ÁR-034:034     heimild    útihús      63°55.492N     20°47.610V
Um 280 m norðaustan við bæ 001 er útihús merkt inn á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Það er horfið.
Nýplægður akur eða tún. Þýft graslendi í kring.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

ÁR-034:035     Skotmannshóll     sögustaður     samgöngubót  63°55.109N     20°46.205V
“Utan í hæðinni vestur af Bógsaxaheiði er allvænn strýtulaga hár hóll, grasi vaxinn milli bergsnasanna, 
með hvanngrænni fugladritsþúfu á kollinum, augljóst kennileiti, er heitir Skotmannshóll,” segir 
í örnefnalýsingu. “...Skotmannshól; herma munnmæli að maður nokkur hafi skotið þaðan í gegnum 
gluggan í Vælugerði, en slíkt getur enginn, því að 
bærinn er nokkur þúsund álnum austar. Sögnin er 
sennilega óljós minning um það að Örn var eftir 
dráp Önundar dæmdur svo sekur að hann skyldi 
fara óheilagur nema í Vælugerði og í örskotshelgi 
við landareign sína. Var hann drepinn eitt sinn ... og 
töldu menn hann hafa fallið óhelgan, en bróðir hans 
fékk mann sem skaut af boga svo langt, að fall Arnar 
var örskotshelgi,” segir í Íslenskum sögustöðum. Í 
neðanmálsgrein segir ennfremur: “Skotmannshóll 
er skammt fyrir vestan landamörk Vælugerðis. 
Segja munnmæli að þar hafi Örn fallið og þaðan hafi 
Þormóður Þjóstarson skotið inn yfir mörk Vælugerðis 
og helgað þannig Örn. Eru um 40 m frá hólnum að 
landamörkum.» Í grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók 
hins íslenska fornleifafélags frá 1905 segir: «En 
nálægt landamerkjum Vælugerðis að vestanverðu er 
einstakur strýtumyndaður klettahóll, sem heitir Skotmannshóll. Er það naumast vafamál, að hóllinn hefir 
nafn af Þormóði og skoti hans ... Í dálitlu bakkarofi rétt fyrir austan hólinn hafa komið upp mannabein 
[sjá 036]. Ekkert fanst þar annað. Svo voru beinin heilleg, að varla gat verið, að þau hefðu legið í mold 
síðan í fornöld. það er líka sagt, að einu sinni hafi tvö systkin verið tekin af á Vælugerðisþingi fyrir 
barngetnað sín á milli, og hafi þau verið dysjuð nálægt Skotmannshól.» Skotmannshóll er í heiðinni, 
rúma 1,4 km austan við bæ 001 og tæpum 1,2 km norðvestan við Þingdal (Vælugerði) ÁR-036:001. 
Hann er í þýfðu mólendi og sunnan við hann liggur vegslóði frá austri til vesturs.
Þýft mólendi, vaxið mosa og lyngi. Mikið rof er í hólum og börðum í umhverfis hólinn.
Skotmannshóll er um 6 m hár og rís eins og strýta í landslaginu. Efst á honum eru klettar og grasi 

Neistastaðagötur ÁR-034:033, horft til suðvesturs.

Skotmannshóll ÁR-034:035, horft til suðurs.
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vaxin þúfa efst á honum. Hann er meira aflíðandi til austurs og þar í hlíðinni er smávegis flatlendi, um 
10-15 metrum frá strýtunni. Hann er brattur til hinna átta. Skotmannshóll var mikil samgöngubót og 
áningastaður á Ásavegi ÁR-631:002 og frá honum liggja leiðir til allra átta.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 8; KK I, 131; Árbók 1905, 26

ÁR-034:036     Dysin     mannabein     legstaður    63°55.133N     20°46.182V
“Norðaustan við Skotmannshól er hár melur. Í honum fundust mannabein í grjótdys, Dysin á 
Mannabeinsmel,” segir örnefnalýsingu. Í örnefnalýsingu Þingdals segir ennfremur: “Dysin á melnum 
austan við Skotmannshól við gamla Ásaveginn ... sögðu munnmælin, að geymdi bein systkina frá 
Kolsholti, er áttu að hafa framið sifjaspell og verið dæmd til aftöku á Vælugerðisþingi.  Almannarómurinn 
var ekki sáttur við þennan dóm.  Svo þegar beinin komu upp á yfirborðið þrátt fyrir dysjun og endurgröft, 
styrktist þessi trú fólksins.” Í grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1905 
segir: “En nálægt landamerkjum Vælugerðis að vestanverðu er einstakur strýtumyndaður klettahóll, sem 
heitir Skotmannshóll. Er það naumast vafamál, að hóllinn hefir nafn af Þormóði og skoti hans ... Í dálitlu 
bakkarofi rétt fyrir austan hólinn hafa komið upp mannabein. Ekkert fanst þar annað. Svo voru beinin 
heilleg, að varla gat verið, að þau hefðu legið í mold síðan í fornöld. það er líka sagt, að einu sinni hafi 
tvö systkin verið tekin af á Vælugerðisþingi fyrir barngetnað sín á milli, og hafi þau verið dysjuð nálægt 
Skotmannshól.” Í Árbók hins íslenska fornleifafélags árin 1933-36 er sagt frá því að Matthías Þórðarson 
gróf upp beinin sem Brynjúlfur minntist á að beiðni kvenfélagsins úr sveitinni 23. júlí 1935  og voru 
beinin síðan jörðuð 28. júlí sama ár. Í grein Árna Magnússonar í Árnesingi segir ennfremur: “Ég kom 
að þessari dys í kringum 1930. Þá voru beinin ofanjarðar í nokkurskonar grjótlaup, þ.e. hlaðið í kingum 
þau og hellulagðir steinar lagðir yfir, án þess að hvíla á beinunum ... Leggir voru nokkuð heillegir og 
höfuðkúpur voru líkari stórum skeljum en höfuðkúpum ... beinin voru jörðuð eins og til stóð eftir messu 
að Villingaholti.” Dysin var rúmum 1,4 km austan við bæ 001 og 50 m norðaustan við Skotmannshól 
035. Það svæði gengur undir nafninu Mannabeinamelur. Dysin var á þessum mel, þó ekki sé hægt að 
segja með fullri vissu hvar enda voru beinin fjarlægð 1935.
Þýft mólendi, vaxið mosa og lyngi. Rof er í börðum á svæðinu. Flati er efst á melnum en bratt til 
suðausturs. Aflíðandi halli er niður að hólnum.
Ekki sést til minja en beinin voru fjarlægð úr dysinni árið 1935.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 8; Ö-Þingdalur, 2; Árbók 1905, 26;  Árbók      1933-36, 46; 
Árnesingur III, 138-9.

ÁR-034:037     heimild    útihús      63°55.476N     20°47.605V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 260 m norðaustan við 
bæ 001 og um 30 m sunnan við útihús 034. Það er horfið.
Nýplægður akur eða tún. Þýft graslendi er umhverfis það.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-034:038     náma     mógrafir   63°55.905N     20°48.500V
Mógrafir eru um 1,1 km norðvestan við bæ 001 og 
rúmum 50 m norðan við mógrafir 004.
Smáþýfður flói og mólendi er umhverfis mógrafirnar 
en skurðir til vesturs.
Mógrafirnar eru sitt hvoru megin við uppþornaðan 
lækjarfarveg, grafnar inn í bakkana. Grafirnar ná 
yfir svæði sem er 30x10 m á stærð og snýr austur-
vestur. Mógrafirnar eru um 0,5-0,6 m á dýpt, þurrar 
og grasigrónar. Rofabörð eru víða í bökkum.
Hættumat: engin hætta
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 9.

Mógrafir ÁR-034:038, horft til suðvesturs.
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ÁR-034:039     Hnausgötur     gata     leið    63°55.419N     20°46.647V
“Á Láguholtum eru þessi örnefni: Hnausgötur liggja austur yfir 
Láguholtin. Þær liggja yfir djúpa lág og talsvert stóra,” segir í 
örnefnalýsingu. Hnausgötur sjást enn norðaustarlega í landi Hurðarbaks 
og liggja áfram yfir í land Hnauss ÁR-037. Leiðin liggur sunnan við 
náttúrulegt skarð og þar er lágin sem lýst er hér ofar. Í landi Hnauss 
sameinast leiðin Ásavegi 611:002 og fór til norðurs að bænum þar eftir 
leið 037:034 eða 037:029 að öllum líkindum.
Hnausgötur eru uppi á þýfðu og grónu holti. Það er nýtt til beitar.
Leiðin er 1-2 m á breidd og mold er í botni hennar. Þarna er lág og ekki 
mótar fyrir rásum. Leiðin hefur troðist niður í gegnum aldirnar með 
umferð manna og dýra. Leiðin sést á rúmlega 1,1 km löngum kafla í 
landi Hurðabaks.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 9.

ÁR-034:040     Breiðugötur     heimild    leið
“Á Breiðugötum var hádegi frá gamla Hurðarbak, en Breiðugötur 
þekkir enginn, er ég hef spurt,” segir í örnefnalýsingu. Breiðugötur 
voru eyktarmark en samkvæmt Ólafi Einarssyni, heimildarmanni, 
hljóta þær að hafa verið suðvestan við bæ 001. Frekari heimildir þarf 
til þess að staðsetja minjastaðinn.
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði.
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 9.

ÁR-034:041     Stekkjarhóll     þúst     stekkur    63°55.273N     20°47.212V
“Sólarholtsmýri, annað nafn Austurmýri, er næstum 
því lárétt frá Sólarholti suðvestur að Stekkjarhól eða 
Stekkjarholti (M.Á.) og Stekkjarhólskrika,” segir í 
örnefnalýsingu og síðar: “Engar sagnir eru til um, að 
stekkjað hafi verið frá heimabænum við Stekkjarhól. 
Fyrir nálega þremur öldum (sbr. skrá Jóns Árnasonar 
1945) var býli heima við bæinn [hugsanlega sama 
og 002], og er ekki ósennilegt, að stekkjað hafi verið 
frá því við Stekkjarhól.” Stekkjarhóll er um 540 m 
austan við bæ 001 og um 380 m austan við Móhól 
044. Stekkjarhóll er áberandi í landslaginu og blasir 
við frá bænum.
Stekkjarhóll er í grónu, ræktuðu túni sem nýtt er til 
sláttar og beitar.
Stekkjarhóll er 27x18 m að stærð og snýr nálega 
norður-suður. Hann er 0,5- 1 m á hæð, grasivaxinn 
og stórþýfður. Efst á hólnum er þýfið þéttara og 
meira en ekki er hægt að greina mannvistarlög á yfirborði. Víða eru beinir bakkar á hólnum og sumir eru 
allt að 0,5 m á hæð. Það er greinilegt að mannvist er hér undir sverði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 9, 11.

ÁR-034:042     Djúpugötur     gata     leið    63°55.139N     20°46.940V
“Djúpugötur eru á milli Stekkjarhóls og Skarðanna. Djúpugötur lágu yfir Flutningsmýri og Fögrubrekku 
að Þingdal. Um Skörðin liggja einnig fornar götur austur yfir Flutningsmýri og yfir Láguholtin inn á 
Hnauskrika,” segir í örnefnalýsingu. Þær eru sýndar á herforingjaráðskorti frá 1908. Vestasti partur 
Djúpugata er 800 metra frá bæ 001. Þær liggja til suðausturs yfir mólendi en hverfa í uppþornuðu 
mýrlendi efst á heiðinni. Þær koma aftur í ljós þegar mólendið byrjar aftur 315 metra vestan við 
Skotmannshól 035 og liggja upp að honum. Þá klofnar leiðin, nyrðri leiðin liggur að Skotmannshól og 
áfram eftir Breiðugötum ÁR-036:031 að Þingdal. Syðri leiðin sameinast Ásavegi AR-611:002.
Stórþýft mólendi, vaxið lyngi, mosa og grasi. Frekar flatlent, þurrt og stórþýft mýrlendi þar sem gatan 
er horfin.

Hnausgötur ÁR-034:039, horft til 
austurs.

Stekkjarhóll ÁR-034:041, horft til austurs.
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Djúpugötur er ógróin gata sem liggur frá 
túnagirðingum Hurðabaks til suðausturs og yfir 
Flutningsmýri. Leiðin sést á tæplega 520 m lögnum 
kafla og skiptist í tvo hluta þar sem hún hverfur 
algerlega í mýrinni. Vestasti hlutinn er 90 metra 
langur og liggur frá Stekkjarhól 041 og að mýri. 
Eystri hlutinn er 280 metra langur og liggur frá 
endamörkum mýrinnar til ASA að Skotmannshól. 
Göturnar verða grónari þegar nær hólnum og eru 0,2-
0,3 m að dýpt.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 9; Hkort 
1:50000

ÁR-034:043     Stöðullinn     heimild    kvíar    63°55.313N     20°47.766V
“Sunnan við Bæjargilið, á móts við réttina [011] og Tröðina [009], var Stöðullinn,” segir í örnefnalýsingu. 
Stöðullinn var um 140 m sunnan við bæ 001, rétt við stórt rúllustæði, þar sem nú er moldarflag eða 
hestagerði.
Moldarflag er innan girðingar sem notað er sem hestagerði. Þar er nokkuð flatlent, utan girðingar er 
graslendi og bæjargilið.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 10.

ÁR-034:044     Mógrafarbarð     tóft     mógrafir    63°55.339N     20°47.656V
“Suðaustur [suðvestur] á Sólarholtsmýrarbrúninni var Mógrafarbarðið. Talið er, að þar hafi í eina tíð mór 
verið tekinn og þurrkaður. Vitað er, að þarna í Sólarholtsmýrinni er mjög lélegur mór og fáar stungur 
nýtanlegar, varla meira en þrjár. […] Mórinn var þurrkaður á Móhólnum, en Móhóll er vestan við 
Bæjargilið á móti Mógrafarbarðinu,” segir í örnefnalýsingu. Mógrafirnar eru 160 m suðaustan við bæ 
001 og rúmum 40 m suðaustan við Tröð 012. Þarna er sigin tóft, vírgirðing er fast austan hennar. Tóftin 
er uppi á hólbarði, ofan við mótekjusvæðið sem sést ekki á yfirborði.
Mógrafarhóll er suðaustan við Bæjargilið að sögn Ólafs Einarssonar, heimildamanns, og er tóftin á 
honum. Þarna er nú óræktðaður skiki en ræktuð tún eru beggja vegna hans.
Hún er 17 x 16 m að stærð og skiptist í tvö hólf og gryfju sem var gefin bókstafur til aðgreiningar í 
lýsingu þessari. Hólf I er 17x16 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og er nánast ferhyrnt. Norðurhluti 
þess er raskaður og þar er jafnframt op inn í það. Veggirnir eru 0,2 - 0,5 m á hæð og 2 m á breidd. Þeir 

eru hæstir inni í hólfinu. Veggirnir eru þýfðir, grónir 

Djúpugötur ÁR-034:042, horft til austurs.
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og um leið mikið raskaðir. Þeir hafa fallið ofan í Bæjargilið að hluta og eru líklega torfhlaðnir.  Inni í 
hólfinu er fyrrnefndur hóll að norðan og norðaustan, þar er gryfja II. Hún er 5 x 3 m að stærð og 0,3 m 
djúp. Hlutverk hennar er óljóst. Hólf III er í suðvesturhorni tóftarinnar og er opið inn í það að norðan. 
Það er neðan við hólinn, á flötu svæði,  og er 7 x 3 m að innanmáli. Það snýr norðvestur-suðaustur og 
veggirnir eru illa varðveittir. Þeir eru algrónir og 0,3 m á  hæð. Þetta var rétt sé tekið mið af lagi og 
staðsetningu tóftarinnar.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 10-11.

ÁR-034:045     heimild       63°55.319N     20°47.247V
“Frá Mógrafarbarði [044] að Stekkjarhól [041] eru valllendisbörð með vallgrónum húsatættum hér og 
hvar. Engar sagnir eru til um, að stekkjað hafi verið frá heimabænum við Stekkjarhól. Fyrir nálega 
þremur öldum (sbr. skrá Jóns Árnasonar 1945) var býli heima við bæinn [hugsanlega sama og 002], 
og er ekki ósennilegt, að stekkjað hafi verið frá því við Stekkjarhól og einhverjar af hinum vallgrónu 
húsatættum við Stekkjarhól séu bæjarrústir eftir býli þetta,” segir í örnefnalýsingu. Ólafur Einarsson, 
heimildamaður, man eftir nokkrum tóftarbrotum á holtinu rúmum 80 m norðvestan við Stekkjarhól 041 
og tæpum 500 m ASA við bæ 001. Hér er líklega um býlið sem Jón Árnason getur um en ekki er hægt 
að staðfesta að um býli 002 sé að ræða.
Þarna er slétt, ræktað tún. Allar tóftir voru sléttaðar út fyrir nokkrum áratugum. Ólafur mundi ekki 
hversu margar tóftirnar voru eða stærð þeirra.
Engin ummerki býlisins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 11.

ÁR-034:046     Nátthaginn     gerði     nátthagi    63°55.305N     20°47.588V
“Upptök Bæjargilsins voru undan Mógrafarbarðinu 
og rann það norðvestan við Nátthagann, er var þarna 
sunnan Mógrafarbarðs. Nátthaginn hefur trúlega 
verið í kringum hálf dagslátta (dagslátta er 33331/3 
m2). Hann var á rimabarði, hlaðnir veggir úr sniddu 
allt um kring, u. þ. b. 70 cm háir, og girt ofan á með 
tveimur eða þremur strengjum af gaddavír. Þetta er 
eina mannvirkið, er ég man eftir, og sem hefur trúlega 
verið frá fráfærutíð, eftir að hætt var að hafa á stekk 
eða stekkja,” segir í örnefnalýsingu. Nátthaginn er 
250 metra suðaustan við bæ 001 og 40 - 50 metra 
suðvestan við nýlegt hesthús. Liggur í mýrlendi á 
milli tveggja túna.
Þýfð framræst mýri. Tún til norðurs, austurs og 
suðurs.
Minjasvæðið samanstendur af óljósum garðlögum 
sem liggja í rétthyrning í mýrlendinu og sést móta 
fyrir öllum hliðum nema austurveggnum. Það sést glitta í 1 umfar af grjóthleðslum suðvestast á svæðinu 
en þær eru mjög brotakenndar. Garðlögin eru að 
mestu torfhlaðin fyrir utan þar sem sést glitta í steina. 
Þau eru algróin og 0,2 m á hæð.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 11.

ÁR-034:047     Borgarmýrin     tóft     fjárskýli  
63°55.095N     20°47.420V
“Sunnan við Flathól er Borgarmýrin. Hún dregur 
nafn af því, að á henni voru fjárborgir, hringlöguð 
hús, hlaðin í topp til skýlis fyrir beitarfé á vetrum. 
Rústir eftir hús þessi sjást enn þá greinilega,” segir 
í örnefnalýsingu. Tóftin er 630 m suðaustan við bæ 
001, uppi á heiðinni í mólendinu. Hún er 40 metrum 
suðaustan við vírgirðingu umhverfis trjáræktarreit í 

Nátthagi ÁR-034:046, horft til norðvesturs.
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holtinu ofan við núverandi bæjarstæði.
Þýft mólendi, vaxið mosa og lyngi. Sunnan við er þurrt 
mýrarsvæði og norðan við eru tún og trjárækt.
Tóftin er 11 x 8,5 metrar að stærð og snýr austur - 
vestur. Hún er opin til vesturs og er einföld. Innanmál 
hennar er 9 x 4 og hæð veggja er 0,2 - 0,3 m. Hún er 
torfhlaðin og eru veggir orðnir stórþýfðir og má greina 
rof á nokkrum stöðum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 11.

ÁR-034:048     Smalaskáli     þúst     smalakofi    63°54.744N     20°48.529V
“Af Smalaþúfu, sunnarlega á Smalholti, er ágætt skyggni. Ekki er ósennilegt, að margur smalinn hafi 

kastað þar mæðinni og gáð til kinda. Í skrá föður 
míns, Magnúsar Árnasonar, sem skráð er 1914 og 
trúlega hefur komizt í hendur Brynjúlfs frá Minna-
Núpi og því varðveitzt, stendur Smalaþúfa eða 
Smalaskáli. Ekki hef ég trú á, að pabbi hafi farið að 
setja þetta nafn inn í skrána, ef enginn fótur væri fyrir 
því. Þarna var líka ákjósanlegur staður fyrir smalann 
að geyma mal sinn og hafa skjól, af því hvað sást 
vel yfir ærnar í hjásetunni, þegar ánum var haldið til 
haga á hið góða land þarna suðvestan á móti, og að 
í eina tíð hafi verið þarna kofi, er gekk undir þessu 
nafni,” segir í örnefnalýsingu. Smalaskáli er 1,3 
km suðvestan við bæ 001 og um 440 m sunnan við 
Kirkjugötur 049. Smalaskáli sést vel þegar ekið er 
að bænum.
Slétt, ræktað tún er umhverfis Smalaskála til allra 
átta.

Smalaskáli er náttúrulegur hóll en á honum er torfhlaðin þúst. Það glittir í móberg á tveimur stöðum í 
þústinni, það er ekki aðborið. Þústin er 0,2 - 0,3 m á hæð og 2 x 2 m að stærð. Hún er hæst í miðjunni 
og eiga fuglar eflaust sinn þátt í því. Ekki sér til mannvirkja í þústinni en ólíklegt verður að teljast að hér 
hafi verið stór tóft. Afar víðsýnt er frá Smalaskála til allra átta.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 12.

ÁR-034:049     Kirkjugötur     gata     leið  
 63°54.978N     20°48.556V

“Kirkjugötur lágu norðan við Harðavöll í há-vestur 
um Kirkjuskörð. Kirkjugötur eru enn eins og þær 
hafa verið í aldir, liggja norðan við túnið á Smalholti, 
sem búið er að rækta þar,” segir í örnefnalýsingu. 
Kirkjugötur sjást vel á Smalholti og í gegnum 
svokölluð Kirkjuskörð. Leiðin sameinast leið 
611:019, við brú 051. Leiðin sést vel skammt norðan 
við fyrrnefnt tún. Hér er um miklar reiðgötur að ræða 
sem hafa ekki verið ruddar.
Smalholt er gróið og stórþýft. Það er fremur flatt 
og umfangsmikið. Leiðin liggur í lág (skörðum) í 
holtinu og er áberandi þegar að henni er komið.
Leiðin liggur til vesturs skammt  norðan við fjárhús 

Tóft ÁR-034:047, horft til vesturs.

Smalaskáli ÁR-034:048, horft til NNA.

Kirkjugötur ÁR-034:049, horft til vesturs.
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sem tilheyrðu nýbýlinu Dalsmynni. Þar fer leiðin upp á holtið og mótar fyrir grunnu skarði þar. Það er 
um 10 m breitt og viðhaldið af lausagönguhrossum. Leiðin sveigir síðan til VNV og fer niður holtið á 
móts við Smalholtsbrú 051. Leiðin er mjög greinileg og lágin er 0,5-1 m á dýpt, 6-8 m á breidd og gróin. 
Hér og þar mótar fyrir rásum en það er líklega eftir lausagönguhross sem nota leiðina mikið. Þetta var 
fjölfarin leið sé tekið mið af umfangi hennar. Leiðin sést á um 800 m löngum kafla.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 12.

ÁR-034:050     gata     leið      63°55.111N     20°47.979V
“Göturnar heim að Hurðarbaki voru áður en vegurinn, sem nú 
er, var lagður, bein lína frá brautinni norðan við Smalaþúfu, 
yfir Harðavöll á brautina neðan við Gunnhólsbrekkur. Lægð er 
í túninu, þar sem þessar götur lágu,” segir í örnefnaskrá. Leiðin 
sést rúmum 500 m norðan við bæ 001. Hún liggur í brekkurótum 
norðan við Dalsmynni.
Grasi vaxnar þýfðar brekkur eru sunnan við leiðina en skurður 
norðan við.
Leiðin sést á um 425 m kafla í stefnu SSV-NNA. Hún sést sem 
sléttur stallur, um 2-2,5 m breiður, nærri brekkurótum. Leiðin 
er víðast grasi gróin en á köflum eru moldartroðningar eða 
kindagötur eftir henni.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 12.

ÁR-034:051     Smalholtsbrúin     garðlag     brú    63°55.042N     20°49.190V
“Á milli Smalholts og Maurholts var Smalholtsbrúin 
um 30 ára skeið, eða frá því að Volabúið var stofnað og 
til 1932, að núverandi vegur í Villingaholtshrepp kom 
í gagnið. En fram að 1932 var aðeins rudd moldarbraut 
yfir holtin, en upphlaðið yfir mýrarsundin og rjóðrað 
möl yfir. Þetta voru nefndar brýr ... Í minnisbók afa 
míns, Árna Pálssonar, er sá um viðhald og annað 
á þessu, segir “unnið í brautinni”, en “brautin” 
virðist hafa verið aðalnafn þessa mannvirkis,” segir 
í örnefnalýsingu. Smalaholtsbrúin var notuð á leið 
611:019 og sést ennþá í mýrinni rúman 1,2 km 
suðvestan við bæ 001.
Gróin, framræst mýri. Svæðið er flatt og rakt. Það er 
nýtt til hrossabeitar.
Brúin liggur á milli Maurholts og Smalholts í mýri 
sem þar er. Hún er tæplega 290 m að lengd, 3-4 m á 
breidd og liggur norðvestur-suðaustur. Brúin er 0,2-0,3 m á hæð og gróin. Það er rof í henni á nokkrum 
stöðum og það sjást þrjár rásir á brúnni sjálfri. Hér og þar glittir í grjót.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 13.

ÁR-034:052     náma     mógrafir   63°56.013N     20°48.201V
Mógrafir eru rúmum 1,2 km norðan við bæ 001 og 70 m SSA við vað 027,  milli tveggja holta.
Lág holt eru norðvestan og suðaustan við mógrafirnar með smáþýfðum flóa umhverfis.
Mógrafirnar eru á um 120 m löngu og 25 m breiðu svæði, í stefnu norðaustur-suðvestur. Þær samanstanda 
að mestu af litlum hólfum, þau minnstu um 2 m á lengd og 1,5 m á breidd en þau stærstu um 4 m á lengd 
og 3 m á breidd, en umfangsmeiri grafir eru í norðvesturenda. Bakkar grafanna eru um 0,2-0,4 m háir. 
Mógrafirnar eru þurrar og víðast grasi grónar, en gróðurminni blettir eru á stöku stað. Ekki er hægt að 

Leið ÁR-034:050, horft til NNA.

Smalholtsbrúin ÁR-034:051, horft til norðvesturs.
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áætla um nákvæman fjölda þeirra.
Hættumat: engin hætta

ÁR-034:053     varða     samgöngubót     63°55.204N     20°47.216V
Fallin varða er 600 m suðaustan við bæ 001 og 
130 m sunnan við Stekkjarhól 041. Varðan er á 
vallendisbaraði en grjót sést ekki annars staðar í 
sverði í nágrenni hennar. Vegur að mastri er 40 
m austar og vírgirðing álíka langt til norðvesturs. 
Þetta var samgöngubót á Djúpugötum 042 að öllum 
líkindum.
Gróið, þýft holt. Hér og þar eru lágir rimar og lautir. 
Víða sjást götur, bæði fornar og nýjar á þessu svæði 
sem tengjast umferð manna og dýra.
Varðan er hrunin og sést ekki fyrr en að henni er 
komið. Hún er 0,2 m á hæð og 2 m í þvermál. Hún 
er hlaðin úr smáu grjóti og samfallin. Ekki sjást 
greinileg umför í henni.
Hættumat: engin hætta

ÁR-034:054     heimild    legstaður
“En þarna austan til við miðju í Orustudal er til vinstri við veginn [611:019] hringmyndaður rimi, er 
munnmæli herma, að sé dys þeirra annarra en Önundar bílds, er með honum féllu í bardaganum við Örn 
væli í Vælugerði. Er ég fór þarna um með föður mínum eitt sinn, benti hann mér á, hvar grasið á þessum 
rima var miklu dekkra en annars staðar þarna í kring, og er þetta einkennilegt. En nú eru við komin í 
Önundarholtsland, og er þessi rimi í landi þeirrar jarðar,” segir í örnefnalýsingunni Umferðarleiðir um 
Villingahotlshrepp til forna og fram á þennan dag. Ólafur Einarsson, heimildamaður, telur að þessi rimi 
hafi verið í landi Hurðabaks, ekki fjarri landamerkjum við Önundarholt. Þarna er nú malarnáma og dysin 
að öllu líkindum grafin í burtu. Frekari heimildir þarft til þess að staðsetja minjastaðinn með innan við 
50 m skekkju, enda allt eins líklegt að hann sé enn varðveittur austan við malarnámuna.
Engin ummerki um legstaðinn sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna efnistöku
Heimildir: Ö-Umferðarleiðir, 3

ÁR-034:055     heimild    mógrafir     63°55.745N     20°47.607V
Samkvæmt Ólafi Einarssyni, heimildamanni, voru mógrafir við austurbakka Hurðabaksvatns. Mógrafirnar 
voru um 700 m norðan við bæ 001 og 280 m sunnan við stekk 031. Á flatanum við Hurðabaksvatn, 
norðvestan við holtið, er mikið mýrlendi. Mógrafir voru þar þó engin ummerki sjáist um þær lengur.
Þýft og blaut mýrlendi, vaxið grasi. Hurðabaksvatn til vesturs og holt til austurs.
Engin ummerki mógrafanna sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta

Varða ÁR-034:053, horft til norðvesturs.

Mógrafir ÁR-034:052, horft til austurs.
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ÁR-034:056     náma     mógrafir     63°55.824N     20°48.196V
Mógrafir eru rúma 870 m norðan við bæ 001, austan 
við vélgrafinn skurð sem hlykkjast suðaustur-
norðvestur.
Smáþýfður flói. Lágir hólar eru vestan við mógrafirnar 
og deiglend svæði til austurs.
Mógrafirnar ná yfir um 70 m langt og 25 m breitt 
svæði sem snýr norður-suður. Grafirnar ná yfir 
nokkurn veginn samfleytt svæði til suðurs en eru 
hólfaskiptari í norðurenda. Bakkar mógrafanna eru 
um 0,2-0,4 m háir. Mógrafirnar eru þurrar og víðast 
grösugar í botni en moldarflög og rofabörð eru í 
austur- og norðausturhluta.
Hættumat: engin hætta

ÁR-034:057     garðlag       63°55.617N     20°48.009V
Hlaðið garðlag er um 460 m norðan við bæ 001, vestan við 
Hurðarbaksvatn. Mögulega tengist það áveitu 025 en frekari 
heimildir þarf til að staðfesta það.
Þýfður, deiglendur flói vestan við Hurðarbaksvatn. Þetta svæði er 
framræst og nýtt til beitar.
Garðlagið er um 38 m langt, 2 m breitt, 0,3-0,4 m á hæð og liggur 
í boga sem snýr suðaustur-norðvestur. Garðlagið er grasivaxið og 
hlaupið í þúfur. Það liggur yfir þurra rás úr Hurðarbaksvatni og er 
rofinn af henni. Mögulega er um stíflu eða brú að ræða.
Hættumat: engin hætta

ÁR-034:058     heimild    útihús                    
63°55.397N     20°47.910V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
var útihús um 70 m norðvestan við bæ 001. Það var rúmum 70 m 
sunnan við Gvendarbrunn 013.
Sléttað tún í aflíðandi halla. Brattar þýfðar brekkur eru fyrir ofan 
og neðan.
Ekki sést til fornminja á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-034:059     náma     mógrafir   
63°55.721N     20°48.168V
Mógrafir eru um 700 m norðvestan við bæ 001 
og 170 m sunnan við mógrafir 056, vestan við 
Hurðarbaksvatn.
Þýfður flói með vélgröfnum skurði fast til austurs.
Mógrafirnar ná eru á svæði sem er 35x25 m á stærð 
og snýr norður-suður. Grafirnar skiptast í a.m.k. 
fimm hólf með þýfðum hryggjum á milli. Grafirnar 
eru um 0,5 m djúpar, þurrar en graslitlar í botni.
Hættumat: engin hætta

Mógrafir ÁR-034:056, horft til suðvesturs.

Garðlag ÁR-034:057, horft til norðurs.

Mógrafir ÁR-034:059, horft til norðurs.
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ÁR-035     Neistastaðir

1708: 15 hdr. Bændaeign. JÁM II, 152. 1847: 15 hdr. Bændaeign. JJ, 55.
1480: Jarðarinnar er getið í máldaga Hróarsholtskirkju frá um 1480. DI VI, 320. 
1567: Varðveitt er jarðaskiptabréf þar sem Geirmundur Jónsson tekur við Gneistastöðum [nefndir 
Neistastaðir] frá 1567. DI XV, 32.
1708: “Fóðrast kann vii kýr, iiii úngneyti, xx lömb, xx ær, iiii hestar. Afrjett brúkar þessi jörð so 
sem aðrar í sveitinni í almenningi fyrir ofan Eystri Hrepp um lángan aldur átölulaust og tollfrí fyrir 
geldnaut, geldfje og lömb. En þeir sem naut reka í afrjettinn kaupa af einhverjum frómum manni, sem 
næst honum býr, að gæta nautanna, so þau gángi ekki í byðir og gjöri mönnum skaða, vide Sölvholt í 
Hraungerðishrepp. Torfrista og stúnga lök. Móskurður til eldiviðar hefur verið en ekki brúkast í 60 ár 
eður lengur. Skóg segja munnmæli að jörðin eigi austan vert á Fossárdal, sem liggur í almenníngi fyrir 
ofan Eystri Hrepp, í takmörkuðu plátsi, sem kallast Neistastaðatorfa. Það hefur brúkast ýmist frá þessari 
jörðu so sem í óþakklæti en ekki í neinu skyldunafni framar en í almenníngnum.» JÁM II, 150-1. Um 
2010 var reist nýtt íbúðarhús á jörðinni en hún er nýtt undir hrossabeit. 
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ÁR-035:001     Gneistastaðir     bæjarhóll     bústaður   63°56.307N     20°46.486V
“Holtið sem bærinn stendur á heitir Neistastaðaholt, 
en Bæjarhóll er norðaustur af,” segir í örnefnalýsingu. 
Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906 eru fimm hús merkt á bæjarhólnum. Bærinn 
var um 250 m suðaustan við nýlegt íbúðarhús, uppi 
á holtinu. Holtið sem bærinn stóð á er um 15-20 m 
hátt frá vegslóðanum sem liggur við nýja íbúðarhúsið. 
Á bæjarhólnum eru 20. aldar útihús sem nýtt eru sem 
hesthús, en bærinn var nokkrum metrum suðaustan við 
þau. Víðsýnt er yfir sveitina ofan af holtinu. Að sögn 
Soffíu Sigurðardóttur, heimildarmanns, brann bærinn 
árið 1933 og í kjölfarið var bggt nýtt íbúðarhús. Í 
Sunnlenskum byggðum II  segir: “byggt 1933 og 1958 
úr timbri og járni.” Að sögn Soffíu var nýja húsið 
byggt framan við gamla bæinn.
Bæjarstæðið gamla liggur að mestu leyti undir 
malarplani við endann á vegslóða sem liggur upp 
holtið og að hesthúsinu. Bærinn hefur staðið á stalli 
í holtinu. Í norðvestur liggur grösugt óræktað holtið 
áfram upp, brekkan er um 5 m á hæð þar sem tóftin 
kuðungur er (sjá 003) og gengur bæjarhóllinn uppað 
holtinu í norðvestur. Holtið fyrir neðan bæinn er 
grösugt en töluvert bratt er niður.
Bæjarhóllinn er horfinn af yfirborði en er varðveittur 
undir sverði. Ekki sést til fornleifa á yfirborði 
bæjarhólsins vegna sléttunar og malarplans. Hann er 
a.m.k. 20x16 m að stærð og snýr austur-vestur. Þegar 
skrásetjarar voru á ferðinni 2016 var búið að grafa 
djúpan langaskurð í gegnum allan hólinn og raska 
honum mikið. Það sást greinilega í torfveggi, móösku, 
kol og gólf í skurðinum. Skurðurinn var 2-3 m djúpur. 
Hnit var tekið við norðurenda skurðarins.  Skurðurinn 
var 1-2 metrar að breidd, 16 metra langur og snéri norður-suður. Hesthúsið hefur líklega ekki raskað 
mikið bæjarhólnum en lagnir í kring hafa greinilega eitthvað raskað honum.
Hættumat: hætta, vegna framkvæmda
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.;  Sunnlenskar byggðir 
II

ÁR-035:002     heimild  landamerki     63°55.954N     20°46.755V
“Jörð í Villingaholtshreppi ofarlega en vestur við Hraungerðishrepp. Að norðan er lækur, Hróarsholtslækur, 
eða stundum kallaður Neistastaðalækur hér á móti, einnig kallaður Stórilækur. Úr honum austan við 
Mjóubakka, sem er garðlag og þaðan í þúfu á Bósaxaheiði,” segir í örnefnalýsingu. “... frá þessari vörðu 
[006] er garðlag til austurs-landsuðurs upp undir holtin; svo skilur sjónhending austur yfir holtin í þá 
fyrrnefndu vörðu [sjá 037:021]  á Bógsaxaheiði,” segir í örnefnalýsingu Hurðabaks og Dalsmynnis. Hér 
er verið að skrá garðlagið austan við Mjóubakka. Það var á suðvestur landamerkjum jarðarinnar, við 
Hurðabak ÁR-034. Það var um 600 m sunnan við bæ 001 en er horfið, þarna er nú djúpur vélgrafinn 
skurður.
Framræst, smáþýfð mýri. Skurðurinn er 5-6 m breiður og djúpur.
Engin ummerki garðlagsins sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1; Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 1.

ÁR-035:003     Kuðungur     álagablettur     huldufólksbústaður  63°56.323N     20°46.401V
Um 80 m norðaustan við bæ 001 er hólinn Kuðungur, útihús 021 er grafið inn í hólinn að vestan. Um 20 
metrum norðvestan við hólinn liggur vegslóði út á grasivaxið tún norðan og austan hans.
Sunnan og vestan við hólinn eru sléttuð og framræst tún. Klettar eru í hólnum sunnanverðum. Hólinn 

Bæjarhóll ÁR-035:001, horft til norðausturs.

Þykk mannvistarlög sáust í skurðinum yfir bæjarhólinn.
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er vaxinn grasi með mosagróðri. Hann rís hátt í 
landslaginu og útsýni til allrar átta á honum. Hann er 
aflíðandi til norðurs.
Kuðungur er náttúrulegur hóll með klettabelti til 
suðurs. Hann er um 20 m í þvermál, brattur til suðurs 
og aflíðandi til norðurs. Hann liggur í suðaustur-
norðvestur, sú stefna ræðst af landslaginu. Samkvæmt 
heimildarmanni, Soffíu Sigurðardóttir, var hólinn 
huldufólksbústaður. Það var alltaf haldin brenna á 
þrettándanum. Álfarnir fóru af stað á Þrettándanóttunni 
og þá þurftu þeir ljós frá brennunni. Eitt árið þegar ekki 
var haldin þrettándabrenna á hólnum þá brann bærinn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-035:004     tóft     rétt      63°56.377N     20°45.970V
Lítil tóft er hlaðin sunnan í Vörðuási 006, um 440 m 
norðaustan við bæ 001 og rúmum 260 m norðvestan 
við Klemensartóft 016. Tóftin er lítil umfangs og ekki 
ólíklegt að hér sé um verk barna að ræða. Slétt, ræktað 
tún er vestan við holtið sem er á mörkum mýra og 
stærri holta. Hér gæti einnig verið um rétt að ræða en 
staðsetning er afar óhentug til innreksturs.
Vörðuás er lítið, stakstætt holt, fyrir austan bæ 001. 
Á milli þeirra er framræst mýrlendi. Holtið hækkar til 
vesturs og 
klettabelti 
eru eftir 
suðurh l ið 
þess. Holtið 
er gróið að 
hluta og þar 

er mosi og lyng.
Tóftin er 6x2 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún skiptist 
í tvö hólf og er grjóthlaðin úr smáum steinum. Til austurs er 
hólf I. Það afmarkast af hlöðnum vegg til suðurs en klettar 
afmarkar það til norðurs. Klettarnir eru 1-2 m á hæð. Það er 
op til suðvesturs, upp við klettana yfir í hólf II. Veggirnir eru 
1 m á breidd og 0,2 m á hæð. Það er 1-2 umför af grjóthleðslu 
í þeim. Það er 3x1 m að stærð. Hólf II er vestar og stærra. 
Það er 4x2 m að innanmáli en veggirnir eru alveg eins að 
gerð og í hólfi I.  Klettarnir afmarka norðurhliðina. Hluti af 
vesturvegg sést ennþá en aðrir veggir eru horfnir. Op er inn í 
hólfið að vestan.
Hættumat: engin hætta

ÁR-035:005     Kvíaflatir     heimild    kvíar    63°56.367N     20°46.245V
“Norður af Kuðung voru ærhústættur [023] í túninu. Ef haldið er áfram í túninu voru þar Kvíaflatir, nú 
í túni, sunnan undir hæð miðja vegu inn að Vörðuás [006],” segir í örnefnalýsingu. Kvíarnar voru um 
230 m norðaustan við bæ 001 og rúmum 100 m austan við fjárhús 023. Brekka, um 10-15 m á hæð, var 
fast norðan við þær.
Þarna eru nú ræktuð tún til allra átta en brekkan er eini hluti þessa svæðis sem er óröskuð.
Engin ummerki kvíanna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1.

Kuðungur ÁR-035:003, horft til norðurs.

Tóft ÁR-035:004, horft til austurs.
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ÁR-035:006     Vörðuás     varða     samgöngubót   63°56.378N     20°45.945V
“Vörðuás skagar inn í túnið í austur. Er varða á honum; klettar lágir að sunnanverðu,” segir í 
örnefnalýsingu. Vörðuás er rúma 420 m austan við bæ 001 og um 120 m austan við kvíar 005. Ásinn sést 
enn en varðan er horfin. Þarna er nú einungis fuglaþúfa. Varðan var líklega vegvísir á leið ÁR-611:017 
sem lá frá Hnausi ÁR-037 að bæ 001.
Vörðuás er lítið, stakstætt klapparholt, fyrir austan bæ 001. Á milli þeirra er framræst mýrlendi. Holtið 
hækkar til vesturs og klettabelti eru eftir suðurhlið þess. Holtið er gróið að hluta og þar er mosi og lyng.
Engin ummerki vörðunnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1.

ÁR-035:007     Stöðull     þúst     kvíar     63°56.364N     20°46.359V
“Stöðull norðan við ærhúsin [023],” segir í örnefnalýsingu. Stöðullinn var um 150 m norðaustan við bæ 
001 og um 30 m norðan við fjárhús 023. Hér sést enn móta fyrir hól í túninu og líklega var stöðullinn þar.
Slétt, grasivaxið tún. Það er slegið og nýtt til ræktunar. Hóllinn er hringlaga, um 10 m í þvermál og 0,3 
m á hæð.
Engin ummerki kvía sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1.

ÁR-035:008     Neisti     þjóðsaga     legstaður    63°56.434N     20°46.425V
“Norðar og vestar á holtinu er Klofi, klofinn steinn. 
Sunnar og nær bænum steinninn Neisti, talinn vera 
á haug Gneista landnámsmanns (haft eftir Gunnu í 
Kampholti),” segir í örnefnalýsingu. Á þessu svæði 
er stakur áberandi steinn um 210 m norðan við bæinn 
sem svipar til lýsingar. Hann er rúmum 70 m suðvestan 
við Klofa og liggur við brún holtsins.
Mosa- og lyngivaxið holt.  Grenitrjám var nýlega 
plantað í holtinu, þau eru aðeins um 10-20 sm 
græðlingar núna og á ásýnd holtsins því eflaust eftir að 
breytast mikið á komandi árum.
Steinninn er 2x2,2 að stærð og stendur um 1 metra 
uppúr grassverðinum þar sem hann er hæstur. Mikið 
af steinum eru í holtinu en þessi sker sig dálítið út úr. 
Ekkert mótar fyrir legstað á yfirborðinu en þó er ekkert 
hægt að fullyrða um hvað leynist undir grassverðinum.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1.

ÁR-035:009     Réttarkletturinn     tóft     rétt    63°56.374N     20°46.481V
“Enn heimar [en Neisti 008] Réttarkletturinn. Undir honum er fjárréttin,” segir í örnefnalýsingu. 
Réttin er um 120 m norðan við bæ 001 og tæpum 80 m vestan við garðlag 026. Hún er vestan 

Neisti ÁR-035:008, horft til norðurs.
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undir Réttarkletti, upp við 5 metra háa kletta. Norðaustan við réttina er nýlegur sumarbústaður og 
grenitrjáreitur liggur vestur- austur meðfram henni. Um 7 metrum neðar í brekkunni liggur vegurinn 
upp að sumarbústaðnum.
Grasivaxin órækt er undir klettum. Flati er við réttina, brött brekka til vesturs og barrtré til norðurs.
Réttin er 11 x 6,5 m að stærð, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er grjóthlaðin og hleðslurnar 
eru mjög grónar. Hún er hlaðin upp við klettabeltið til suðausturs. Það sést í 1-2 umför á innanverðum 
norðvestur veggnum. Hún er opin til norðausturs og er 9 x 5 m að innanmáli, hæð veggja er 1 m að 
innanverðu en 0,6 m að utan.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1.

ÁR-035:010     Stekkurinn     heimild    stekkur    63°56.538N     20°46.492V
“Norðar og neðar [en réttin 009], niðurundir læk, er Stekkurinn,” segir í örnefnalýsingu. Stekkurinn var 
um 430 m norðan við bæ 001 og 200 metrum norðan við Neista 008. Ekkert sést til stekkjarins nú.
Þarna eru nú sléttuð tún og framræstir skurðir. Trjárækt er norðan við túnin og þar liggur rafmagnsgirðing 
frá austri til vesturs.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1.

ÁR-035:011     Litla-Torfholt     heimild    rista    63°56.381N     20°46.780V
“Niður undir læk, vestur undir Neistastaðavaði [sjá 039:029], er Litla-Torfholt og þar sunnan við Stóra-
Torfholt,” segir í örnefnalýsingu. Af staðsetningu örnefna að dæma er líklegt að torfrista hafi verið 
í mýrum við Litla-Torfholt. Hnit var tekið um 280 m norðvestan við bæ 001, rétt austan við nýlegt 
íbúðarhús á staðnum.
Framræst mýri og votlendi er vestan við Litla- og Stóra-Torfholt. Móar og tún teygja sig frá minjastaðnum 
og áfram í vestur.
Ekki er hægt að sjá merki um torfristuna og ekki er vitað nákvæmlega hvaðan torfið var tekið, en 
líklegast er að það hafi verið á undirlendinu við Torfholtin.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1.

ÁR-035:012     Stekkjarholt     heimild  stekkur    63°56.239N     20°45.789V
Á ljósmynd í eigu Soffíu Sigurðardóttur, heimildamanns er búið að merkja örnefnið Stekkjarholt inn af 
móður hennar. Myndin var tekin um miðja síðustu öld af allri jörðinni. Stekkjarholt er um 580 m ASA 
við bæ 001. Þetta er lítið stakstætt holt á mörkum þurrlendis og mýra. Vélgrafinn skurður er 10-15 m, 
sunnan við holtið.
Stekkjarholt er syðst í röð misstórra holta og er stakstætt. Fyrir norðan og austan er búið að planta mikið 
af barrtrjám og er holtið innan skógræktarsvæðis. Eftir nokkur ár mun holtið ekki sjást vegna skógræktar.
Engin ummerki um stekk sjást á yfirborði og ekki vitað hvar hann var nákvæmlega á holtinu.
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Soffía Sigurðardóttir, ljósmynd.

ÁR-035:013     tóft     beitarhús   
63°56.512N     20°45.800V
Beitarhús eru tæpa 300 m norðaustan við bæ 001 og 
rúma 670 m norðaustan við bæ 001. Þau voru gerð 
á fyrrihluta 20. aldar af afa Soffíu Sigurðardóttur, 
heimildamanns. Hann hét Björn Einarson og var 
bóndi á Neistastöðum frá 1932-1968. Tóftin er höfð 
með vegna forns byggingarlags. Þetta eru beitarhús 
með niðurgrafinni hlöðu en ekki er vitað hvenær þau 
féllu úr notkun.
Tóftin er uppi á holti og er grænt svæði umhverfis 
þau. Þarna eru grónar torfur en inn á milli þeirra er 
rof og blaut svæði. Norðausturhluti Neistastaðalands 
er innan skógræktarsvæðis og er þessi tóft þar. Allt 
umhverfis tóftina er búið að planta trjám, aðallega 

Beitarhús ÁR-035:013, horft til vesturs.
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birki- og barrtrjám.
Tóftin er 25x11 m að stærð, snýr NNV-SSA og 
skiptist í þrjú hólf. Til NNV er hólf I sem er 12x3 m 
að innanmáli. Það er opið til NNV og hlaðinn garði 
liggur eftir því endilöngu. Veggirnir eru 0,5-0,7 m á 
hæð, 2-3 m á breidd og hlaðnir úr torfi og grjóti. Það 
sést glitta í 5-6 umför af grjóti í þeim í gegnum sinu 
en öll tóftin er mjög gróin. Garðinn er 1 m á breidd og 
0,3 m á hæð. Það er hrun úr austurvegg inni í hólfinu. 
Til norðausturs frá hólfinu er aðrekstrargarður og ekki 
ólíklegt að fjárhúsin hafi verið lengri. Hólf II er SSA 
við hólf I. Það er niðurgrafin hlaða. Hólfið er 7x3 m 
að innanmáli og snýr NNV-SSA. Veggirnir eru 1-1,5 
m á hæð að innan en að utan eru þeir einungis 0,2 m á 
hæð. Það glittir í 2 umför af grjóti í gegnum sinu. Hólf 
III er vestan við hólf II. Það e byggt utan á beitarhúsin, 
mögulega skemma eða geymsla. Það er 4x2 m að innanmáli og snýr NNV-SSA. Hólfið er opið til vesturs 
og veggirnir eru 0,4 m á hæð og þýfðir. Veggirnir eru allir mun minni umfangs en í hinum hólfunum.
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar

ÁR-035:014     heimild    túngarður     63°56.361N     24°46.351V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingmanna frá 1906 afmarkaði túngarður norðurhluta 
heimatúnsins. Hann lá til norðvesturs frá holtsbrún, sveigði til vesturs og niður á flatlendi. Þar sveigði 
hann til suðurs. Ekki er ljóst hvað réði afmörkun túnsins til annarra átta.
Þar sem túngarðurinn var er nú slétt, ræktað tún. Ekki sér móta fyrir hrygg í túninu sem gefur legu hans 
nákvæmlega til kynna. Túnið er uppi á holti, þar eru víða náttúrulegir hólar og klettar.
Engin ummerki túngarðsins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingarmanna 1906

ÁR-035:015     Sólargötur     gata     leið     63°55.833N     20°46.425V
“Þar suður af [Neistastaðagili] eru Sólargötur eða 
Hádegisgötur frá Neistastöðum, er liggja upp á 
Sólarholtið,” segir í örnefnalýsingu. Sólargötur lágu 
til suðurs frá bæ 001 og yfir í land Hurðabaks ÁR-
034. Göturnar voru djúpar og fylltust alltaf af snjó á 
veturna að sögn Soffíu Sigurðardóttur, heimildamanns. 
Nú sést einungis syðsti hluti gatnanna, hinum hefur 
verið raskað með margvíslegum framkvæmdum líkt 
og byggingum, skurðagerð og túnrækt. Göturnar lágu 
líklega allt að Vælugerði ÁR-036:001 en nokkrar 
aðrar leiðir [sjá 611:002, 034:039 og 0,34:033) lágu 
þvert yfir Sólargötur á leiðinni þangað.
Sólarholt er gróið vallendisholt. Það er hátt og lágu 
göturnar upp á hæsta hlutann. Þar er nú stórþýft og 
gróið holt.
Leiðin sést ennþá á tæplega 250 m löngum kafla og 
liggja síðan áfram til suðurs yfir í land Hurðabaks. 
Leiðin er 1 m á dýpt, 2-3 á breidd og mold er enn í botni. Leiðin hefur verið rudd  að hluta en annars er 
þetta reiðgötur. Ekki er hægt að greina paldra í henni.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1.

ÁR-035:016     Klemensarholt     tóftir     býli    63°56.303N     20°45.694V
“Miðholt eða Stekkjarholt er frá bæ að sjá í austur, en innarlega á því eru gamlar tættur þar sem talið er 
að maður að nafni Klemens hafi búið og því oft nefnt Klemensarholt,” segir í örnefnalýsingu. Tóft er um 
640 m austan við bæ 001 og 360 m austan við mógrafir 025. Hún er á litlum hól sem er álíka stór tóftinni.
Umhverfis tóftina er landslagið mjög þýft, vaxið sinu og mosa. Rétt norðvestan við tóftina er nýlega 
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búið að plægja jörðina og gróðursetja furutré sem 
eru ekki nema 20-30 cm stór en eiga eftir að breyta 
umhverfinu töluvert þegar fram líða stundir.
Tóftin er 15x11 m að stærð, skiptist 4 hólf og er opin 
til suðsuðvesturs. Hún snýr SSV-NNA. Tóftin er 
torfhlaðin og er hleðsluhæðin 0,2-0,7, hún er hærri að 

utan  og hækkar upp til NNA. Veggir tóftarinnar 
eru 2 metrar að þykkt þar sem þeir eru þykkastir 
og um 1 m þar sem þeir eru þynnstir. Hólf I syðst 
í tóftinni. Það er 5x3 m að innanmáli og opið til 
suðsuðvesturs. Hólf II er norðan við hólf I og 
ekkert op sést þar inn. Það er 4x2 m að innanmáli 
og snýr austur-vestur. Hólf III er norðan við hólf II. 
Það er 5,5x4 m að innanmáli og snýr austur-vestur. 
Ekkert op sést þar inn. Hólf IV er vestan við hólf III. Það er 2,5x2 m að innanmáli og snýr norður-suður. 
Ekkert op sést þar inn heldur. Hólf I hallar niður af hólum.
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1.

ÁR-035:017     Tættur     heimild    fjárhús
“Fyrir innan Neistastaðamýri er Flatholt og austar og norðar koma Bugar, vik inn í þurrlendið, og Tættur 
sem voru gömul sauðahús frá Hjálmholti, þegar þar var sýslumannssetur,” segir í örnefnalýsingu. Þrátt 
fyrir ítarlega leit skrásetjara fundust Tættur ekki. Soffía Sigurðardóttir, heimildamaður, kannaðist ekki 
við tóft á þessum slóðum en móðir hennar merkti grófa staðsetningu örnefna í lýsingu þessari inn á 
loftmynd sem tekin var um miðja síðustu öld. Tættur voru norðaustarlega í landi Neistastaði, nærri 
landamerkjum Hnauss ÁR-037.
Þar sem tættur voru er há brekka sem hallar til norðurs að Hróarsholtslæk, vestan við malarveg að 
Hnausi. Þar er mikil skógrækt og svæðið hefur allt verið plægt upp, líka brekkan. Frekari upplýsingar 
þarf til þess að staðsetja minjastaðinn.
Engin ummerki um tóftina sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 2.

ÁR-035:018     garðlag     kálgarður   
 63°56.301N     20°46.512V

Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæ 
001. Enn sést móta fyrir garðlögum sem gætu 
tilheyrt kálgarðinum og liggja þau upp í holtið sem 
bæjarhóllinn stendur á. Vegurinn upp að Neistastöðum 
liggur um 30 - 40 m sunnan við kálgarðinn.
Holt til austurs og sléttað tún til vesturs.
Fyrir neðan (vestan) holtið sést móta fyrir garðlögum 
sem líklega voru hluti kálgarðinum. Garðlag A er 
vestar. Það er L-laga og myndar óljósan rétthyrning 
með holtinu. Það er 11 x 3 metrar að stærð og snýr 
norður-suður. Það er torfhlaðið og er hæð þess er 
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0,4 - 0,5 m. Garðlagið liggur til vesturs, frá holtinu og 
beygir til norðurs. Það mótar fyrir garðlagi B austan 
við garðlag A, einungis eru um 3 m á milli þeirra. Það 
er 8 m að lengd og 0,5 metrar að hæð.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906.

ÁR-035:019     heimild    útihús      63°56.282N     20°46.504V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 60 m sunnan við bæ 001 
og 20 m vestan við útihús 020. Útihúsið er horfið, það var í kanti núverandi vegar að hesthúsi. Það var 
neðan við bæ 001 á flatlendi þar,
Slétt, grasivaxið tún. Það er í halla til suðurs og suðvesturs. Malarvegur liggur fast sunnan við áætlaða 
staðsetningu útihússins.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-035:020     heimild    útihús      63°56.274N     20°46.488V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 60-70  m sunnan við 
bæ 001 og 20 m austan við útihús 019. Það er horfið, vélgrafinn skurður er 3 m austan við áætlaða 
staðsetningu þess og vírgirðing er þar við.
Gróið, slétt tún. Það er ekki slegið en nýtt til beitar.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-035:021     tóft     útihús      63°56.325N     20°46.411V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 var útihús um 60 
m ANA við bæ 001. Það er grafið inn í hól sem 
kallast Kuðungur [003]. Sunnan við tóftina eru 
klettar og norðvestan við hana liggur slóði upp á 
tún sem er á holtinu.
Sinugróinn hóll með klettabelti að sunnan, sléttuð 

tún bæði fyrir norðan og sunnan hólinn.
Útihúsið er grafið inn í hólinn og er undir þaki. Það 
er 9x8 m að stærð, snýr norður-suður og er opið til 
suðvesturs. Fyrir ofan opið er grænt og grasivaxið 
svæði, það afmarkar líklega stærð útihússins og er 
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þakið. Ekki er hægt að fara inn í húsið, inngangurinn er hruninn. Hleðslur í opinu eru 1,3 - 1,5 metra 
háar. Vatnsdæla er í hólnum sem tengist útihúsinu.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-035:022     heimild    útihús      63°56.332N     20°46.447V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús og kálgarður um 50 
m norðaustan við bæ 001. Minjarnar voru uppi á holtsbrún, fyrir norðan bæ 001. Bæði útihúsið og 
kálgarðurinn eru horfin.
Slétt, ræktað tún er uppi á holtinu. Vegslóði upp á holtið liggur 10 m austan við áætlaða staðsetningu 
útihússins.
Engin ummerki minjanna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-035:023     heimild    útihús      63°56.350N     20°46.364V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 130 m norðaustan við 
bæ 001 og rúmum 70 m norðaustan við útihús 022. “Þar vestur af [Bæjarhól 001] er Kuðungur, hóll uppi 
í brún, sem nú er útflattur í túni. Norður af Kuðung voru ærhústættur í túninu,” segir í örnefnalýsingu. 
Hér er um sama staðinn að ræða. Fjárhúsið var sléttað út fyrir alllöngu.
Slétt, ræktað tún. Víða eru hólrimar og ekki ólíklegt að fjárhúsin hafi verið á einum slíkum.
Engin ummerki fjárhússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Ö-Neistastaðir, 1.

ÁR-035:024     heimild    útihús      63°56.345N     20°46.381V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 120 m norðaustan við 
bæ 001 og 15 m suðvestan við útihús 023. Þetta voru fjárhús sem sléttuð voru fyrir allöngu að sögn 
Soffíu Sigurðardóttur, heimildarmanns. Þarna er nú hóll í túninu og líklega voru fjárhúsin á honum.
Slétt, ræktað tún. Víða eru hólrimar og ekki ólíklegt að fjárhúsin hafi verið á einum slíkum.
Engin ummerki fjárhúsa sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

ÁR-035:025     náma     mógrafir     63°56.248N     20°46.117V
Um 320 m austan við bæ 001 og 240 m vestur af 
Klemensarholti 016 eru mógrafir. Þær eru í mýri 
suðaustan við sléttuð tún og framræsta skurði.
Þýfð og framræst mýri. Hún er flatlend og þar vex 
mikil sina. Vélgrafnir skurðir eru fast til vesturs, 
suðurs og norðurs.
Mógrafirnar eru 10 - 15 talsins og eru í framræstri 
mýri við túnjaðar. Þær eru þurrar og flestar ógrónar, 
þó eru nokkrar sem eru alveg grasivaxnar. Flestar eru 
þær frekar djúpar og sú dýpsta er 1,5 metrar. Þær eru 
ferhyrntar og að mestu leiti stakar, þó eru einhverjar 
sem eru samgrafnar. Svæðið er 28x18 m að stærð og 
myndar 90° horn.
Hættumat: engin hætta

ÁR-035:026     garðlag     vörslugarður     63°56.379N     20°46.340V
Útflatt garðlag sést uppi á Neistastaðaholti, rétt norðan við heimatúnið eins og það er afmarkað á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Garðlagið sést uppi á háholtinu og fjarar út í grónu 
túni.
Slétt, ræktað tún. Hér og þar eru lautir og lágar mishæðir í túninu og garðlagið liggur yfir þær.
Garðlagið liggur til norðausturs frá áætlaðri staðsetningu túngarðs 014 og sést sem beinn bakki í 

Mógrafir ÁR-035:025, horft til norðvesturs.
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túninu. Það sveigir síðan til norðurs og endar á nyrðri 
holtsbrúninni. Garðlagið er 160 m að lengd,  0,2 m á 
hæð, 2 - 2,5 m á breidd og algróið. Hér er annað hvort 
um gamlan túngarð eða vörslugarð að ræða.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-035:027     náma     mógrafir     63°56.372N     20°47.140V
Um 550 m vestan við bæ 001 og 3 m austan við 
Hróarsholtslæk eru tvær mógrafir. Þær eru sunnan 
við stóran bug í keldunni. Þær eru vestan við Litla- 
og Stóra-Torfholt, vélgrafin skurður er þar á milli.
Þýfð, framræst mýri. Vaxin grasi og mosa. 
Hróarsholtslækur er norðvestan við.
Mógrafirnar eru á tvær og 84 m eru á milli þeirra. 
Mógröf A er norðaustar. Hún er stök og er blaut í 
botninum. Hún er ferhyrningslaga, 10x10 m að stærð 
og 1,3 metrar á dýpt. Mógröf B er suðvestar, er stök 
og alveg gróin. Hún er nærri landamerkjum við 
Hurðarbak. Hún er 0,2 m að dýpt og álíka að stærð 
og mógröf A.
Hættumat: engin hætta

ÁR-035:028     gata     leið      63°56.721N     20°44.888V
Um 1,5 km norðaustur af bæ 001 liggur leið yfir 
Bugana. Hún er nokkru vestan við heimreiðina upp 
að Hnausi ÁR-037 og sunnan við þjóðveginn. Mikið 
hefur verið plantað af furutrjám við leiðina. Leiðin 
er sýnd á herforingjaráðskorti frá 1908, hún lá til 
norðausturs af Ásavegi 611:001 að Hróarsholtslæk.
Þýfður grasmói. Mikil sina. Nokkru norðan við 
leiðina hefur verið plantað mikið af barrtrjám sem 
eru að vaxa upp.
Leiðin liggur norðaustur-suðvestur og sést á 100 m 
löngum kafla. Leiðin er með upphlaðin, 3,5 metrar á 
breidd og 0,4 m á hæð. Hún sést í grasmóa skammt 
vestan frá heimreiðinni að Hnausi og liggur þar upp á 
holtið til suðvesturs.
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Hkort 1:50000

ÁR-035:029     frásögn     brunnur     63°56.330N     20°46.389V
Brunnur var í dæld rétt norðan í hólnum Kuðung 003 samkvæmt heimildarmanni, Soffíu Sigurðardóttur. 
Hann var um 50 m austan við bæ 001 og tæpum 30 m sunnan við fjárhús 024.
Brunnurinn var sunnan við mosavaxinn hól með sinu, hann er í órækt. Til norðurs eru slegin tún.
Brunnurinn var byrgður af föður heimildarmanns. Ekkert sést af brunninum lengur nema dældin í grasinu 
en hann er varðveittur undir sverði.

Garðlag ÁR-035:026, horft til norðurs.

Mógrafir ÁR-035:027, horft til norðurs.

Garðlag ÁR-035:028, horft til norðvesturs.
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-035:030     heimild    leið      63°56.412N     20°46.899V
Á Herforingjaráðskorti frá 1908 sést leið liggja til norðvesturs frá heimatúninu og sameinast leið 611:010, 
rétt sunnan við Hróarsholtslæk, hann er á hreppamörkum. Leiðin er horfin  en hún lá yfir Torfholtin að 
öllum líkindum. Leiðarinnar er ekki getið í örnefnalýsingum.
Framræst, ræktuð tún eru þar sem leiðin lá. Íbúðarhús er á Torfholti nú og svæðið einnig nýtt til beitar.
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Hkort 1:50000

ÁR-035:031     gata     leið      63°56.009N     20°45.862V
Á loftmynd sjást götur liggja eftir norðvesturhlið Sólarholts. Göturnar liggja til norðausturs frá 
Sólargötum 015 og sameinast Ásavegi 611:002 við gatnamót hans og leiðar 611:017. Þarna koma því 
þrjár götur saman. Leiðina er hægt að rekja á tæplega 1,2 km löngum kafla á loftmynd. Leiðin var 
ekki rakin á vettvangi og því er ekki hægt að lýsa henni nánar. Hún er skammt sunnan við vélgrafinn 
skurð.  Fyrir miðju leiðarinnar sést önnur leið, leið B, sem liggur til suðausturs, þvert yfir Sólarholtið og 
sameinast Ásavegi 611:002. Þessi leið er stutt, tæplega 200 m.
Hættumat: engin hætta

ÁR-035:032     gata     leið 
“Vestan undir Litla-Torfholti [035:011] lá vegur niður í ferjuna [ÁR-005:009, 611:010] á Þjórsá, og 
aðrar götur  lágu milli Stóra- og Litla-Torfholts, inn holtin og yfir á Gilvað,” segir í örnefnalýsingu 
Neistastaða ÁR-035. Sunnan við Hróarsholtslæk, við hreppamörk Hraungerðis og Villingaholtshrepps 
sjást götur sem liggja í norðurjaðri Neistastaðaholts. Leiðin er ógreinileg og á hluta hennar er búið að 
gera vegslóða. Ekki er ljóst hvert þessi leið lá, mögulega að bæjum fyrir norðaustan.
Neistastaðaholt er hátt og hlíðar þess skornar af læjarfarvegum. Þarna er mikil trjárækt og svæðið tekið 
miklum breytingum.
Leiðin sést hlykkjast austur-vestur, neðarlega í brekkunni. Soffía Sigurðardóttir, heimildamaður, taldi 
þetta vara hliðarveg Ásavegarins ÁR-611:002.
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1.
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ÁR-036     Vælugerði

1686, 10 hdr. Skálholtsstólsjörð. The old Icelandic land registers, 106. 1709, jarðardýrleiki óviss, 
Skálholtsstólsjörð. JÁM II, 172. 1847, 17 2/3 hdr., bændaeign. JJ, 55.
Jarðarinnar er getið í Landnámu: “Baugr hét maðr, fóstbróðir Hængs; hann fór til Íslands ok var enn 
fyrsta vetr á Baugsstöðum, en annan með Hængi ... hans son var Gunnarr ... ok [Hildr dóttir], er átti 
Örn í Vælugerði” ÍF I, 352. Einnig: “Örn í Vælugerði, mágr Gunnars, helt njósnum til Önundar” ÍF I, 
353 og “Önundarsynir tóku beitingamál á hendr Erni, ok var hann svá sekr, at Örn skyldi falla óheilagr 
fyrir Önundarsonum hvervetna nema í Vælugerði og í örskots helgi við landareign sína.” ÍF I, 354 og 
“Örn ór Vælugerði, er fyrr er getit, stefndi Böðvari um sauðatöku.” ÍF I, 375. Þá er jarðarinnar getið í 
Flóamannasögu, ÍS XII, 9.  
1561: Jarðarinnar er getið í sjöttardómi vegna kaplageymslu, DI XIII, 668. 
1563: Jarðarinnar er getið í jarðaskiptabréfi hirðstjóra fyrir hönd konungs við Skálholtsstól, DI XIV, 157.
1981: “Þindalur hét áður Vælugerði en nafni jarðarinnar var brytt í byrjun þessarar aldar og er nafnið 
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Þingdalur fyrst skráð í manntalsgjaldabókum 
1918 og hreppsbók 1917 ... Hér hefur alllengi 
verið þingstaður fyrir hreppinn og er til heimild 
um manntalsþing hér, ársett 1561 ( Ísl. fornbréfas. 
13, bls 668). Þingstaðurinn forni er talinn vera í 
kvos í holtinu austan við bæinn. Þinghús stóð hér 
áður og stendur íbúðarhúsið nú á grunni þess. 
Síðast var haldið þing hér 1947.” SB II, 79.
1708: “Fóðrast kann v kýr, i úngneyti, xv ær, 
xii lömb, iiii hestar. Afrjett ut supra. Torfrista 
og stúnga nýtandi. Reiðíngsrista bjargleg fyrir 
heimilið. Móskurður til eldiviðar hefur verið, 
meinast eyddur. Engjar ekki  nema hvað hent er úr 
hagmýri, spillist þó mjög af peníng annara manna. 
Hætt er kvikfje fyrir afætudýjum og verður oft til 
meins. Vatnsból bregst um vetur og er þá erfitt 
að sækja. Bænum spillir og stór fannlög á vetur, 
sem sliga hús og skemmu viðu.” JÁM II, 172-3. 
Ekki hefur verið ábúð á jörðinni síðustu áratugi 

og búið að skipta henni í nokkra hluta. Þeir eru allir 
nýttir til hrossa- og sauðfjárbeitar. 

ÁR-036:001     Vælugerði     bæjarhóll     bústaður   63°54.546N     20°45.313V
Bærinn er merktur á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906, nánast í miðju 
heimatúninu. Ekki er föst ábúð á jörðinni, hún féll 
úr ábúð eftir 1980. Íbúðarhúsið er byggt 1948 en 
það er illa farið sem og öll önnur hús á jörðinni 
sem byggð voru um miðja síðustu öld. Bærinn á 
bæjarteikningunni, var norðan við íbúðarhúsið en 
það er í suðvesturhorni hólsins. Í bókinni Eyðibýli 
á Íslandi, 7. bindi segir um Þingdal: «Íbúðarhúsið 
stendur á grunni þinghússins […] Síðast var haldið 
þing á Þingdal 1947, en ári síðar var íbúðarhúsið 
byggt. […] Eftir að bærinn fór í eyði var húsið nýtt 
sem hluti af skipulagðri ferð þar sem sagðar voru 
draugasögur og ferðamenn leituðu drauga. Því miður 
var umgegni fólks ekki til fyrirmyndar og fór húsið 
illa á örfáum árum og er nú í slæmu ástandi.” Jörðin 
er í eigu nokkurra aðila og búið að skipta henni niður 

í minni parta. Hún er nýtt til beitar og einhver tún enn slegin. Bærinn var sunnan í stakstæðu holti og 
þaðan er víðsýnt til allra átta. Bærinn var undir háholtinu á sléttu svæði. Stafnar snéru til suðurs og 

kálgarður var sunnan við bæinn.
Bæjarholtið er grasivaxið og slétt. Hluti þess er 
ræktað tún en mikið jarðrask er þar víða. Fyrir vestan 
bæjarhólinn eru nokkur 20. aldar útihús. Vegur liggur 
fast vestan við bæjarhólinn, að húsinu.
Bæjarhóllinn er 28x20 m að stærð, 0,4 m á hæð og 
snýr austur-vestur. Hóllinn er mikið raskaður og sést 
hann illa á yfirborði. Íbúðarhúsið er í suðvesturhorni 
hólsins og traðir 009 lágu fast vestan hans. Til 
norðurs afmarkar brekka hólinn og bærinn var á 
nokkurskonar  stalli, sunnan í holtinu. Til austurs 
rennur bæjarhóllinn saman við slétt tún og erfitt er 
að greina hann á yfirborði vegna rasks og sléttunar. 
Ein tóft (tilheyrandi bænum) sést í brekkunni fyrir 
norðan bæjarhólinn, beint fyrr ofan hann. Hún er 
grafin inn í brekkubrúnina. Tóftin er 5x5 m að stærð, 
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Vælugerði ÁR-036:001, horft  til  norðversturs.
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einföld og snýr NNA-SSV. Hún er opin til suðurs, fram í brekkubrúnina. Veggirnir eru úr torfi og grjóti 
en það glittir eingöngu í grjót í suðvesturhorni. Þeir eru 0,3-0,4 m á hæð og bárujárn er í þakinu. Tóftin er 
full af hruni og ekkert hægt að segja til um innra lag. Tvær lautir/hólf eru einnig á miðjum bæjarhólnum 
en ekkert er hægt að segja til um nánara hlutverk þeirra. Þær eru grónar, mun grænni en restin af hólnum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Eyðibýli á Íslandi 7. bindi, 57

ÁR-036:002     Haugur Arnar     heimild    legstaður
Í sóknunum eru «Fiögur Fornmanna Leidi, nl: Kols á Kolsholte [021:010], Önundar Bilds, á Önundarholti 
[024:002], Hróars a Hröars-holte [028:003] og Arnar á Vælugerde, sem Landn: Part: 4d ummgètur,» 
segir í skýrslu Illuga Hannessonar frá 1820.  Í neðanmálsgrein í FF segir: «Landnáma nefnir ekki legstaði 
þessara manna þótt að hún nefni þá.» Ekki er vitað hvar haugur Arnars er staðsettur. Haugsins er ekki 
getið í örnefnalýsingum né fannst heimildamaður fyrir jörðina.
Heimildir: FF, 193

ÁR-036:003     heimild    landamerki     63°55.129N     20°43.941V
“Hornmark á Flóðamosamýrinni er varða, sem þessar jarðir eiga: Vælugerði, Kampholt [ÁR-038] og 
Egilsstaðir [ÁR-005],” segir í örnefnalýsingu. Varðan var um 1,7 km norðvestan við bæ 001 og 1,3 km 
norðaustan við vörðu 008. Hún er með öllu horfin, þarna eru nú tveir vélgrafnir skurðir á landamerkjum 
og líklega hvarf varðan við þær framkvæmdir.
Þýfð, framræst mýri. Kjarrlendi og sina er áberandi.
Engin ummerki vörðunnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 1.

ÁR-036:004     heimild    landamerki     63°54.670N     20°44.300V
“... þaðan [frá 003] skilur sjónhending í vörðu fram við vatnið, að norðanverðu,” segir í örnefnalýsingu. 
Varðan er horfin í skurð en var rúmum 1 km ANA við bæ 001 og tæpum 390 m norðan við vörðu 005. 
Þingdalsvatn er nánast horfið, allt umhvefis það eru vélgrafnir skurðir.
Djúpur, vélgrafinn skurður er á merkjum milli Egilsstaða ÁR-005 og Þingdals, umhverfis hann er 
stórþýfð framræst mýri.
Ekkert sést lengur til vörðunnar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 1.

ÁR-036:005     heimild    landamerki     63°54.493N     20°44.561V
“... úr henni [004] sjónhending yfir miðju vatnsins í vörðu við Vatnsvikið að framan,” segir í 
örnefnalýsingu. Varðan er horfin í skurð en var tæpa 800 m austan við bæ 001.
Djúpur, vélgrafinn skurður er á merkjum milli Egilsstaða ÁR-005 og Þingdals, til beggja átta er stórþýfð 
framræst mýri.
Ekki sést til vörðunnar lengur.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 1.

ÁR-036:006     varða     landamerki   
63°53.733N     20°45.714V
“ ... svo skilur sjónhending vörðu af vörðu fram 
í vörðu fremst á Flatholti, sem er hornmark fyrir 
Vælugerði og Vatnsenda [ÁR-019], en hliðarmark 
frá Villingaholti [ÁR-018],” segir í örnefnalýsingu. 
Varðan sést vel frá bæ 001 og er rúmum 1,5 km sunnan 
við hann. Þó hún sé ekki há er hún staðsett þannig að 
hún sést vel frá bæjum og götum í nágrenninu.
Ofan á holtinu er þýft mólendi, lyngmói með 
smágrösum. Rofdílar eru í þúfunum. Varðan stendur 
þar sem holtið er hæst. Það sést vel til allra átta ofan 
af holtinu, til Þingdals, Villingaholts og Vatnsenda.
Varðan er torfhlaðin og líkist hundaþúfu. Varðan er Varða ÁR-036:006, horft til suðvesturs.
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1x1 m að stærð við botninn og hækkar upp í strýtu. Hún er um 0,8 m há. Leið 054 liggur framhjá henni.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 1.

ÁR-036:007     varða     landamerki     63°54.139N     20°46.935V
“... svo skilur sjónhending milli Vælugerðis og 
Vatnsenda [ÁR-019] í Markaklett, og úr honum í 
vörðu á Grænsásunum, sú varða er hornmark milli 
Vatnsenda og Önundarholts [ÁR-024] og hliðarmark 
frá Vælugerði,” segir í örnefnalýsingu.  Varðan er 
rúmum 1,1 km suðvestan við Vælugerðiskot 021 og 
1,4 km suðvestan við bæ 001. Varðan er uppi á ásnum 
og núverandi girðing á merkjum er 10 m vestar.
Gróinn mói. Allt umhverfis Grænás er framræst 
mýrlendi. Varðan er á stakstæðum klettaás, nánast 
fyrir miðju hans og sést víða að. Það eru moldarflög á 
ásnum og svæðið er nýtt til hrossabeitar.
Varðan er tofthlaðin og gróin. Hún er 0,4 m á hæð, 1x1 
m að flatarmáli og uppblásið svæði er umhverfis hana. 
Hross híma hér við og svæðið er allt traðkað.
Hættumat: hætta, vegna uppblásturs
Heimildir: Ö-Þingdalur, 1.

ÁR-036:008     Bógsaxavarða     heimild    landamerki   63°55.404N     20°45.427V
“ ... þaðan skilur sjónhending milli Vælugerðis og Hurðarbaks [ÁR-034] í vörðu á Láguholtunum fyrir 
framan Hnauskeldu, sem fjórar jarðir eiga í: Vælugerði, Hurðarbak, Hnaus [ÁR-037] og Kampholt 
[ÁR-038],” segir í örnefnalýsingu. Í örnefnalýsingu Brynjúlfs Jónssonar er varðan nefnd Bógsaxavarða.  
“Landamerkjabréf  fyrir Hurðarbak:  Á Bógsaxaheiði er varða, sem fjórar jarðir eiga í, Hnaus, Kampholt, 
Vælugerði og Hurðarbakur. Þaðan skilur sjónhending á milli Vælugerðis og Hurðarbaks, í Klofstein,” 
segir í örnefnalýsingu Hurðabaks og Dalsmynnis. Samkvæmt heimildum var varðan um 1,6 km norðan 
við bæ 001, þar sem tvær girðingar mætast, en hún er með öllu horfin..
Óræktað land allt um kring, þýft mólendi með mikið af mosa og lyngi. Í norðri má sjá dæld í landslaginu.
Ekkert sést til vörðunnar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 1; Þingdalur BJ, 1; Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 1.

ÁR-036:009     garðlag     traðir      63°54.591N     20°45.570V
“Í norður frá bænum voru traðir með grasi grónum 
snidduveggjum til beggja handa. Þær eru nú 
aflagðar, trúlega eftir 1950,” segir í örnefnalýsingu. 
Traðirnar eru sýndar á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 og lágu að bæ 001 úr 
norðri og áfram til suðurs að kálgarði sunnan við 
bæinn. Malarvegur liggur þarna nú en núverandi 
heimreið að bænum var færð, líklega þegar akfær 
vegur var lagður að bænum um miðja síðustu öld.
Malarvegurinn liggur á milli gróinn svæða og túna 
sem voru slegin en hafa ekki verið í rækt lengi.
Hluti af vesturvegg traðanna er enn varðveittur, aðrir 
hlutar eru komnir undir veginn. Veggurinn er 15 m 
að lengd og liggur til suðausturs frá 20. aldar útihúsi 
sem þarna er. Hann er 3-4 m á breidd, 0,3-1,3 m á 
hæð og gróinn.
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar

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

ÁR-036:010     tóft     útihús      63°54.517N     20°45.597V
Útihús er tæpum 90 m suðvestan við bæ 001 og rúmum 40 m austan við útihús 040. Raflína er 3 

Varða ÁR-036:007, horft til austurs.

Traðir ÁR-036:009, horft til vesturs.
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m suðaustar en raskar því ekki. Útihúsið er líklega 
ekki fornt en fær að njóta vafans og talið hér til fornleifa. Það er ekki sýnt á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906.
Gróið tún. Tóftin er uppi á háholtinu, rúmum 30 m vestan við hús 033.
Tóftin er 7x7 m að stærð, hringlaga og einföld. Að utan eru veggirnir 0,2 m á hæð en að innan eru þeir 
hærri, eða 0,5 m. Tóftin er niðurgrafin og ekki sér móta fyrir opi á yfirborði. Inni í tóftinni er rusl, m.a. 
ketill, bárujárn og dekk.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-036:011     Baðhesthús     heimild    hesthús    63°54.565N     20°45.533V
“Við norðurendann á tröðunum [009] að austanverðu er fjárréttin og hesthús við réttina.  Í gólfi þess 
er steypt baðþró; Baðhesthús,” segir í örnefnalýsingu. Staðsetning Baðhesthúss er sýnd á uppdrætti 
sem fylgir örnefnaskrá. Það var um 40 m norðvestan við bæ 001 og tæpum 20 m austan við traðir 009. 
Staðsetningu í örnefnaskrá og lýsingu ber ekki saman, líklega var það á sama stað og á uppdrættinum.
Búið er að rífa minjarnar og slétta tún þar. Þetta var við norðvesturenda holtsins sem bærinn er á, þar er 
slétt svæði við traðirnar.
Engin ummerki um hesthúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 1.

ÁR-036:012     Kvíahóll     þúst     kvíar     63°54.582N     20°45.495V
“Skammt þar austur af [hesthúsinu 011] á túninu er 
Kvíahóll. (“Komið er heim á kvíaból / kýrnar, féð 
og smalinn”). Þarna gæti hafa verið rétt til aðhalds 
við mjaltir á kvíaám.  Nú er þetta bara ávalabunga, 
sem mjög erfitt er að ráða nokkrar rúnir af,” segir 
í örnefnalýsingu. Þúst sem svipar til lýsingarinnar 
og staðsetningar er 70 m norðan við bæ 001 og 
50 m austan við malarveg sem er yfir tröðum 009. 
Bæjarholtið liggur þarna til norðausturs frá bænum 
en Kvíahóll er innan túns. Þústin er norðvestan í 
holtinu í lítilli lág, þar sem það lækkar niður í átt að 
tröðunum.
Holtið er grasivaxið en ekki slegið, það er nýtt til 
beitar. Norðvestan og suðaustan við það eru ræktuð 
tún.
Þústin er 14x9 m að stærð og um 0,2 m há en þynnist 
út til suðurs og gengur þar inn í holtið. Engin sýnileg 
merki eru um notkun/fornleifar önnur en það sem kemur fram í örnefnaskrá.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 1.

metrar
2,50 5

Tóft ÁR-036:010 Tóft ÁR-036:010, horft til norðvesturs.

Þúst ÁR-036:012, horft til suðausturs.
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ÁR-036:013     Prettir     heimild    brunnur    65°45.569N     20°45.450V
“En við erum stödd á Prettistúni, er dregur nafn af brunni, er Prettir var nefndur.  Hann dró nafn sitt af 
því, að hann vildi allt of oft pretta eigendur sína með vatnsgjöf í þurrkatíð.  En bagalegast var þetta í 
snjó og byljatíð og langvarandi frostum að vetrinum ... Brunnurinn Prettir var staðsettur norðan undir 
hól- eða ásbungunni, er bærinn Þingdalur stendur sunnan undir,” segir í örnefnalýsingu. Staðsetning 
Pretts er sýnd á uppdrætti sem fylgir örnefnaskrá. Hann var um 60 m norðaustan við bæ 001 og tæpum 
90 m suðvestan við þing 017.
Ekki er vitað með vissu hvar brunnurinn Prettur var staðsettur, hann var norðan við bæinn og ekki ýkja 
langt í burtu. Allt þetta svæði er grasivaxið og slétt tún.
Engin ummerki um Prett sjást á yfirborði né vitað hvort að fyllt var upp í hann.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 2.

ÁR-036:014     garðlag     áveita      63°54.277N     20°45.240V
“Laust eftir 1930 lét Tómas bóndi Tómasson mæla fyrir áveituhólfi norðan við Flatholtið. Vatn til áveitu 

á þetta hólf fékk hann með skurði úr Þingdalsvatni 
niður hjá Lambabyrgi [024]. Allt var þetta unnið með 
handverkfærum. Síðan bætti hann við tveimur hólfum 
norðan við Lambabyrgið,” segir í örnefnalýsingu. 
Áveitan nær yfir stórt svæði fyrir suðaustan bæ 
001 og er fast vestan við Lambabyrgi 024. Ekki er 
útilokað að hlutar hennar séu yngri skurðir.
Stórþýfð, framræst mýri. Kjarrgróður vex á stöku 
stað. Víða er enn deiglent.
Áveitan nær yfir svæði sem er 1300x290 m að stærð 
og snýr norðaustur-suðvestur. Ekki er ljóst hvar 
skurðurinn lá úr Þingdalsvatni, yngri skurðir liggja 
þar nú. Hólf 1 er sunnar, vestan við Flatholt. Það er 
310x150 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. 
Flatholt afmarkaði það að austan. Áveitugarðurinn 
er óljós, þarna er búið að plægja yfir og kílræsa. 
Renna liggur til NNA frá hólfi I, að hólfum vestan 

við Lambabyrgi. Þau sjást enn og ekki er búið að raska þeim. Syðra hólfið er 290x140 m að stærð og 
snýr norðvestur-suðaustur. Nyrðra hólfið er minna og afmarkast af vélgröfnum skurði til norðurs, líklega 
yngri. Hólfið er þríhyrningslaga, 280x205 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Garðlögin sem 
afmaka hólfin eru torfhlaðin, 1-2 m á breidd og 0,4 m á hæð. Þau eru víða illa troðin vegna ágangs hrossa 
og rennur meðfram þeim sjást ekki. Þau eru algróin grasi og mosa en víða eru rof.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 5.

ÁR-036:015     brunnur     brunnur     63°54.508N     20°45.531V
“Brunnurinn Prettir [013] var staðsettur norðan undir hól- eða ásbungunni, er bærinn Þingdalur 

stendur sunnan undir.  Í ás þessum mun grunnt á 
blágrýtisklöpp, þó að hvergi sjáist á hana, nema í 
Þingdalsnefinu.  Jarðvegur mettaðist af vatni, er 
síðan sitlaði í lægðir, en hvergi uppspretta.  Þess 
vegna þrutu allir þeir þrír brunnar [016], er ég 
veit um, að grafnir voru og byggðir upp í kringum 
bæinn,” segir í örnefnalýsingu.  Á uppdráttum sem 
fylgja örnefnalýsingu eru Prettir bæði sýndir þar 
sem brunnur 013 var og hins vegar fyrir norðvestan 
Fornufjós 020 (sjá 016). Skrásetjari gekk fram 
á brunn tæpum 70 m sunnan við bæ 001. Ekki er 
ljóst hvort að hann er einn þeirra þriggja Pretta sem 
þekktir eru á jörðinni. Palletta er yfir brunnopinu og 
ekki hægt að sjá ofan í hann.
Grasivaxið, slétt tún er fyrir sunnan bæinn. Það er í 
halla til suðurs, niður í mýri.

Flóðgarður í áveitu ÁR-036:014, horft til norðurs.

Brunnur ÁR-036:015, horft til suðvesturs.
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Pallettan hylur opið alveg en það mótar fyrir hlöðnum vegg meðfram opinu. Þetta svæði hefur allt verið 
sléttað og ekki fannst  heimildamaður sem gat frætt okkur ennfrekar um mannvirki á jörðinni.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 2.

ÁR-036:016     heimild    brunnur
“Brunnurinn Prettir [013] var staðsettur norðan undir hól- eða ásbungunni, er bærinn Þingdalur stendur 
sunnan undir.  Í ás þessum mun grunnt á blágrýtisklöpp, þó að hvergi sjáist á hana, nema í Þingdalsnefinu.  
Jarðvegur mettaðist af vatni, er síðan sitlaði í lægðir, en hvergi uppspretta.  Þess vegna þrutu allir þeir 
þrír brunnar, er ég veit um, að grafnir voru og byggðir upp í kringum bæinn,” segir í örnefnalýsingu. 
Hér er verið að skrá tvo brunna. Ekki er vitað hvar þessi brunnur var staðsettur en líklega voru þeir nærri 
bruni 013, í svokölluðu Prettstúni. Á uppdráttum sem fylgja örnefnalýsingu eru Prettir bæði sýndir þar 
sem 013 er og hins vegar fyrir norðvestan Fornufjós 020, í mýri þar. Frekari heimildir þarf til þess að 
staðsetja þessa brunna með betri vissu.
Grasivaxið, slétt tún er uppi á holtinu, norðan við bæinn.
Engin ummerki um brunna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 2.

ÁR-036:017     Þingdalur     tóft     þingstaður    63°54.603N     20°45.379V
“Austan við Brekkuna tekur við Þingdalurinn, djúpur dalur, luktur á þrjá vegu með sjáanlegum sætaröðum 
til beggja hliða.  Í dalsmynninu er kringlóttur hóll, sem gæti hafa verið dómhringur, því að vitað er, að á 
þessum þingstað voru kveðnir upp líflátsdómar og auðvitað ótal hýðingardómar.  Hins vegar hef ég ekki 
haft aðstöðu eða tíma til að leita slíkt uppi á Þjóðskjalasafninu,” segir í örnefnalýsingu. Þingstaðurinn 
er rúma 160 m norðaustan við bæ 001 og 60 m austan við útihús 041. Þarna er nú skógræktarsvæði em 
umlykur “dalinn” til norðurs og vesturs.
Þingdalur er hvilft eða vik, austast í holtinu sem bærinn er á. Barrtrjám hefur verið platað þarna en 

svæðið er annars gróið og ekki nýtt.
Það er ljóst að þingstaðnum hefur verið raskað nokkuð með trjárækt á síðustu áratugum. Sætaraðirnar 
sem talað er um í örnefnalýsingu er horfnar, tré eru að norðan en til suðurs sést ekki til þeirra enda 
brekkan mun lægri. Dalurinn er um 2-3 m djúpur og gengur til vesturs inn í holtið. Hann er um 35 m 
langur. Í miðju svæðisins er tóft. Hún er 7x5 m að stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er 
0,3-0,4 m á hæð og op er á miðri suðausturhlið. Það vísar úr dalnum. Tóftin er algróin en veggir að 
öllum líkindum úr torfi og grjóti. Þeir eru hærri að utan en innan, þeir sjást vart að innan og eru um 0,1 
m á hæð þar.
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 2.

ÁR-036:018     Gerðið     garðlag     rétt     63°54.620N     20°45.556V
“Norður af Þingdalnum var Gerðið. Suðausturhorn þess var í þúfuna á Þingdalsnefi.  Um Gerðið voru 
hlaðnir veggir úr grassniddu og girðing ofan á með tveimur og sums staðar þremur gaddavírsstrengjum.  

metrar
2,50 5

Teikning af tóftinni í Þingdalnum.Tóft ÁR-036:017, horft til NNA.
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Þrátt fyrir að veggirnir væru hlaðnir að þúfunni á 
nefinu, sást og sést hún greinilega upp fyrir.  Veggir 
ca. 70-100 cm. Ég gizka á, að stærðin á Gerðinu 
hafi verið dagslátta eða 3000-4000 m².  Nokkuð af 
þessum görðum kringum Gerðið, sem var, stendur 
enn.  Notkun á þessu Gerði var tvíþætt.  Úrgangsfé 
frá Taglabrúnsrétt þurfti að geyma í góðu aðhaldi, og 
svo nátthagi fyrir kvíaærnar,” segir í örnefnalýsingu. 
Gerðið var um 100 m norðan við bæ 001, það 
var hlaðið norðan við túngarð 036 og ekki sýnt á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Það er líklega gert eftir þann tíma.
Tún er innan Gerðisins, það er komið í órækt og nýtt 
til beitar. Það hallar til norðurs.
Gerðið er 145x100 m að stærð og snýr norður-suður. 
Það er hlaðið norðan við holtið sem bærinn er á, 
þar er þurrt valllendi. Það afmarkast af hlöðnum 

vallargarði til allra átta nema suðurs, þar var túngarður 036 látin ráða. Veggurinn er 0,5-1 m á hæð, 2 
m á breidd og vírgirðing er ofan á honum. Hér og þar er rof í garðinum, t.d. vegna vegslóða og ágangs 
búfjár. Fjárhús voru síðan byggð um miðja síðustu öld í austurvegg Gerðisins, þau eru gerð úr steypu og 
holsteini. Þau eru hrunin en voru ekki skráð sérstaklega í þessari vinnu.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 3.

ÁR-036:019     Stöðullinn     heimild    kvíar    63°54.578N     20°45.538V
“Förum nú aftur að Baðhesthúsinu [011], en þarna við norðurendann á tröðunum [009] var Stöðullinn.  
Hvað lengi var mjólkað þar, er nú ekki vitað,” segir í örnefnalýsingu. Stöðullinn var rúma 60 m norðan 
við bæ 001 og tæpa 40 m suðaustan við traðir 009. Þarna er lág í túninu og líklega var stöðullinn þar. 
Staðsetning hans er sýnd á uppdrætti sem fylgir örnefnalýsingu. Ekki er vitað hvort að hlaðnar kvíar 
voru þar eða ekki.
Slétt, grasivaxið tún. Það er nýtt til beitar og komið í órækt. Holtið sem bærinn stendur suðvestan í, er 
fast austan við áætlaða staðsetningu stöðulsins.
Engin ummerki stöðuls sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 3.

ÁR-036:020     Fornufjós     tóft+garðlag     fjós    63°54.581N     20°45.592V
“Suðvestan við Baðhesthúsið [011] og vestan traða [009] voru Fornufjós.  Engar tóftir eru þar lengur,” 
segir í örnefnalýsingu. Fornufjós eru tæpum 90 m norðvestan við bæ 001 og rúmum 180 m vestan við 
Þingdal 017. Vegslóði liggur frá hlaðinu á bænum og áfram í norður og fer hann 10 m norðaustan við 
minjarnar. Þær eru á milli 20. aldar útihúsa til norðurs og suðurs.
Tóftin er norðanlega í heimatúninu, með sléttuð tún til norðvesturs og suðausturs. Dæld er suðvestan við 

Fornufjós ÁR-036:020, horft til suðurs.
Tóftin í Fornufjósum ÁR-036:020.

Garðlag ÁR-036:018, horft til norðausturs.
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tóftina og enn dýpri lægð rétt sunnan við hana.
Minjarnar samanstanda af tóft og hringlaga gerði umhverfis hana. Í lýsingu þessari er þeim gefin 
bókstafur til aðgreiningar. Svæðið allt er 34x29 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Tóft A er 
í miðjunni. Hún er 11x10 m að stærð og er einföld. Hún er 7x5 m að innanmáli og snýr í norðvestur-
suðaustur eins og svæðið allt. Hún er opin til suðvesturs. Veggirnir eru 2-3 m að breidd og um 0,5 m að 
hæð þar sem þeir eru hæstir. Gerði B er umhverfis tóftina. Veggirnir eru 5-6 m á breidd og 1 m á hæð til 
norðvesturs. Gerðið var opið til suðvesturs eins og tóftin.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 3.

ÁR-036:021     Vælugerðiskot     bæjarstæði     býli   63°54.444N     20°45.726V
Í Sunnlenskum byggðum II segir um Vælugerðiskot: «Vælugerðiskot stóð suðvestan við Þingdal og þar 
eru nú fjárhús þaðan. Kotið er talið stofnað 1884 á 
fjórðungi úr landi Vælugerðis. Jörðin hefur verið í 
eyði frá 1945 en þá keypti Samúel Jónsson í Þingdal 
kotið og lagði það aftur til heimajarðarinnar.» 
«Vælugerðiskot  var suðvestast í túnhalanum.  Þar 
eru nú fjárhús.  Heyhlaðan á sama stað, austan 
fjárhúsa.  Austan hlöðu var bæjarhúsið, timbur 
á steyptum kjallara,» segir í örnefnalýsingu. 
Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906 eru merkt þrjú hús á bæjarstæðinu. 
Vælugerðiskot er um 250 m suðvestan við bæ 
001 og 40 m suðvestan við útihús 037. Bærinn var 
austan við núverandi hlöðu, þar yfir er líklega hluti 
af fjárhúsunum.
Slétt tún sem nýtt er til beitar. Túnið er óslétt og 
hlaupið í þúfur. Bærinn snéri stöfnum til suðvesturs 
en ekki er mikilla mannvistarlaga að vænta enda 
búseta ekki löng svo vitað sé.
Bæjarstæðið er mikið raskað, vegna fjárhúsa sem voru reist við útihúsin og lýst er hér ofar. Hlaðan er 
sú sama og notuð var frá bænum, aðrar byggingar eru yngri.  Fjárhús er yfir staðnum sem bærinn var 
á. Bæjarstæðið er um 36x22 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Óljóst mótar fyrir hrygg niður 
hólinn sem bærinn var á, líklega var hann hluti af kálgarði 033. Hryggurinn er um 20x15 m að stærð og 
0,5-1 m á hæð. Þarna er hóllinn sléttur og hallar til SSV. Við hlöðuna er mikið brak og eins og fyrr segir 
fjárhús þar sem bærinn var. Bærinn var reistur á hól, ekki er hægt að greina uppsöfnuð mannvistarlög 
þar.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: SB II, 80; Ö-Þingdalur, 3; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-036:022     heimild    rista      63°54.940N     20°44.185V
“Austur frá vatninu [Þingdalsvatni] er Flóðamosamýrin ... Á þessu mýrarsvæði var sums staðar ágæt torf- 
og reiðingsrista, enda var það notað af flestum meira eða minna fram til 1950,” segir í örnefnalýsingu. 
Gengið var um Flóðamosamýrina en engin ummerki fundust um torfristu. Ólíklegt er að svo sé, torfrista 
skilur eftir sig lítil ummerki í umhverfinu sem eru fljót að hverfa aftur. Flóðamosamýri er merkt 
norðan við bæinn á uppdrætti sem fylgir örnefnalýsingu og náði yfir hluta af landi nokkurra jarða, m.a. 
Kampholts ÁR-038 og Egilsstaða ÁR-005. Ekki er vitað hvar ristan fór fram en hnit var tekið 1,3 km 
NNA við bæ 001.
Framræst mýri, stórþýft með mikilli sinu.
Torfrista hefur verið víða á landinu en engar minjar um slíkt fundust á svæðinu.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 3

ÁR-036:023     gata     leið      63°54.967N     20°45.263V
Leið liggur til NNA af Breiðugötum 031, til beitarhúsa 044. Leiðina er hægt að rekja í gegnum ræktuð 
tún norðan við bæ 001 og nánast alveg að beitarhúsunum.
Stórþýfð heiði, á svokölluðu Hrafnsholti. Svæðið er vaxið mosa og grasi.
Leiðin sést sem lág syðst, næst bæ 001. Hún liggur eftir austuranverðu Hrafnholti og fer eftir brún þess 

Bæjarstæði Vælugerðiskots  ÁR-036:021, horft til suðausturs.
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allt að beitarhúsunum. Hún sést sem 1-2 paldrar og 
hlykkjast í holtinu. Leiðin er um 850 m að lengd og 
hlykkjast NNA-SSV.
Hættumat: engin hætta

ÁR-036:024     Lambabyrgi     tóft     fjárhús 63°54.261N     20°45.224V
“Fyrir sunnan Þingdalsbæinn er tóftarbrot, er heitir Lambabyrgi.  Þarna hafði Tómas Tómasson, maður 
Bjarteyjar Halldórsdóttur, sauði sína, en þau bjuggu í Þingdal frá því um 1923 til 1943.  En af hverju 
nafnið Lambabyrgi er dregið, hefur mér ekki tekizt að grafa upp. Líklegast má telja, að á meðan fært 
var frá, hafi sá háttur verið á hafður, að í stað þess að leggja strax í rekstur með lömbin, hafi verið setið 
yfir ánum fyrir norðan bæ, en lömbunum þarna niður frá, og þau byrgð inni í þessum kofa eina eða tvær 
nætur, áður en þau voru rekin á fjall. Þetta eru bara mínar ágizkanir, en ég tel þetta líklegt, því að lagt var 
mikið upp úr því að róa lömbin fyrstu tvo sólarhringana, einkum með því að láta þau ekki rása,” segir 
í örnefnalýsingu. Fjárhúsið er 650 m sunnan við þingstað 017 og 600 m suðaustan við bæ 001. Niðri á 
flatanum, í mýrinni, er lítill sumarbústaður og malarvegur að honum. Lambabyrgi er 150 m norðaustan 
við bústaðinn.

Stórþýfð, framræst mýri. Rof er í þúfum í tóftinni. Kjarrgróður er umhverfis tóftina.
Tóftin er 15 x 9 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Tóftin er torfhlaðin og mjög hrunin þannig 
að lítið er eftir af uppistandandi veggjum, þeir eru 0,1 m að hæð. Tóftin er tvískipt. Hólf I er norðvestar. 
Það er 10 x 3 m að innanmáli og snýr eins og tóftin. Hólf II er suðaustar og er 5 x 3 m að stærð. Það snýr 
eins og tóftin. Hér og þar innan tóftarinnar liggja hellusteinar, sumir upp á rönd. Veggirnir afmarkast 
helst við þýfða bakka og mikla grænku innan hennar. Umhverfis tóftina eru ummerki um torftöku, torf 
sem gæti hafa verið notað til að byggja tóftina. Op er til norðvesturs, úr hólfi I.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 4.

ÁR-036:025     náma     mógrafir     63°54.112N     20°46.168V
“Gillægð eða Gilbotn er við upptök Gilsins.  Neðan við Gillægðina var tekinn mór.  Mór var tekinn í 
Þingdal fram yfir 1940.  Við Gilið var allgott mótak og þykkt.  Mig minnir, að talað væri um sex til átta 

Lambabyrgi ÁR-036:024, horft til suðurs.
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Teikning af Lambabyrgi.

Leið ÁR-036:023, horft til suðvesturs.
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stungur og 
tvær til þrjár í ruðning ofan af.  Eygerður Tómasdóttir og Bjarteyjar 
man mótöku þarna (fædd 1929).  Hafa varð pall í miðri hæð grafar 
til að kasta á,” segir í örnefnalýsingu. Mógrafirnar eru um 1 km 
suðvestan við bæ 001, austan við Gilið þar sem það skiptist í tvær 
kvíslir.
Þýfð, framræst mýri, flatlent austan við en lítið gil alveg til vesturs.
Minjasvæðið samanstendur af stóru mógrafasvæði, einni stakri 
mógröf og tveimur móstæðum. Svæðið er 70 x 35 m stórt og 
snýr norðvestur-suðaustur. Í lýsingu þessari er minjunum gefin 
bókstafur til aðgreiningar. Mógrafir A ná yfir 34 x 24 m stórt 
svæði og eru suðaustast á svæðinu. Þær dýpstu eru um 2 m á dýpt. 
Sumar mógrafirnar eru grónar en aðrar ógrónar, sumar eru votar 
í botni og aðrar blautar. Þýfðir bakkar eru á milli þeirra og sumar 
renna saman í stóra mógröf og erfitt að sjá mörk á milli þeirra. Þær 
eru gróflega 20 talsins. Tóft B er móstæði, norðvestarlega á tungu 

milli giljanna. 
Þar er 7 x 5 m 
að stærð og snýr 
austur-vestur. 
Það er líklega 
einfalt og opið 
til austurs. Það 
er torfhlaðið 
og algróið sem 
gerir það óljóst. 
Mógröf C er stök, 12 m austan við móstæði B og er við 
eystra gilið. Móstæði D er 15 m sunnan við móstæði B. 
Það er 4 x 3 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. 
Hæð veggja er 0,2 m og ekki sést op þar inn. Það er 
torfhlaðið og algróið.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 5.

ÁR-036:026     tóft     fjárhús      63°54.149N     20°46.668V
“Markaklettur er fyrir vestan Gilið á mörkum við Vatnsenda [ÁR-019]. Norður af Markakletti er Völlur 
... Norður af Vellinum er fjárhústóft frá Vælugerðiskoti [021],” segir í örnefnalýsingu. Tóftin er 1,2 km 
suðvestan við bæ 001 og 400 m vestur af mógröfum 025. Yfir hana miðja liggur rafmagnsgirðing. Hjá 
fjárhústóftinni er hlaðinn garður sem er ferhyrningslaga og sunnan við syðsta horn hans er önnur tóft 
sem gæti verið af eldra fjárhúsi. Hér neðar er þessum mannvirkjum gefin bókstafur til aðgreiningar.
Fjárhúsin eru á hrygg á annars flötu svæði. Hærri hæð er um 100 m suðvestar, svæðið er allt mjög þýft. 
Allt umhverfis er þýfð, framræst mýri.
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Tóft B

Tóft C

Mótóftir ÁR-036:025.

Mógrafir ÁR-036:025, horft til norðausturs.

Móstæði ÁR-036:025b, horft til norðurs. Móstæði ÁR-036:025d, horft til suðvesturs.



56

Minjasvæðið er alls 96 x 47 m að stærð og samanstendur af tveimur 
tóftum og vallargarði. Tóft A er fjárhús og niðurgrafin hlaða. Tóftin er 21 
x 19 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Veggjahæð er 0,5 - 0,6 m 
að utan og 1 m að innan. Tóftin skiptist í fjögur hólf. Hólf I er suðvestast. 
Það er 11 x 3 m að innanmáli og þar sjást 1-2 umför af steinhleðslum í 
suðvesturvegg. Það er opið til suðvesturs. Hólf II er norðan við hólf I. 
Það er 5 x 2,5 m að innanmáli og er niðurgrafið. Veggjahæð er 1 m að 
innan. Hólfið er algróið og engar grjóthleðslur sjást þar. Ekki er hægt 
að greina op á yfirborði enda var þetta hlaðan. Hólf III er suðaustan við 
hólf I. Það er 3,5 x 2,5 m að innanmáli og er algróið. Veggjahæð er 0,2 
m. Ekki sést op á yfirborði. Hólf IV er norðan við hólf III, þau eru ekki 
sambyggð. Það er 9 x 9 m að innanmáli og er skeifulaga út frá hólfi II, 
til austurs. Veggjahæð er 0,2-0,3 m. Vallargarður B liggur til suðvesturs 
og suðausturs frá tóft A og er ferhyrningslaga. Garðurinn er 1-3 m að 
breidd og mest 1 m á hæð. Í norðvesturhorni er hann að miklu leyti 
uppblásinn og moldarflag þar sem hann hefur staðið. Hann er algróin 
en víða eru rof í honum. Utan við garðinn, í suðurhorni, er tóft C sem er 
14x8 m að stærð. Hún er L-laga, einföld og opin til suðausturs. Veggir 
hennar eru 1,5 m að breidd á flestum stöðum og hæðin um 0,7 m norðan 
megin. Tóftin gæti verið af eldra fjárhúsi á staðnum.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 5.

ÁR-036:027     Taglabrúnsrétt     tóftir     rétt    63°54.774N     20°46.224V
“”Á Taglabrún er fallin fjárrétt, sem var skilarétt fyrir Villingaholtshrepp.” Þetta er orðrétt úr örnefnaskrá 
Samúels [Jónssonar, f.1905] ... Úr Fjallskilareglugjörð frá 1886, bls. 14. 28. grein: “Öll sveitarfélög 

Vallargarður ÁR-036:026b, horft til suðvesturs.
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Tóft ÁR-036:026a.

Tóft ÁR-036:026c, horft til vesturs.

Tóft ÁR-036:026a, horft til vesturs. 
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Tóft ÁR-036:026c og vallargarður b
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milli Þjórsár og Hvítár hafa sína skilarétt, sem öll óskil í hreppnum skulu rekin til við hverja almenna 
smölun, sem gjörð er eftir veturnætur ... Villingaholtshreppur í Vælugerði” ... Hvergi kemur fram nafn á 
réttinni.  Í umræðum og daglegu tali var hún kölluð Taglabrúnsrétt. Í auglýsingum og uppboðsgjörðum 
ritað Vælugerðisrétt. Svo þegar landnámsjarðarheitinu var illu heilli breytt, varð þetta að Þingdalsrétt. 
Réttir þessar, sem voru nú í eina tíð tvær (hrossarétt nokkrum metrum austar eða norðaustar), voru 
hlaðnar úr mýrarkökkum, stæðileg mannvirki þrátt fyrir byggingarefnið, og að sjálfsögðu vel gripheldar.  
Réttir þessar nutu líka þeirrar virðingar að bera þrjú nöfn, eins og áður er sagt. Nú er aðeins tóftarbrot 
á Taglabrún, er minnir á það tímabil, er menn komu gangandi hvaðanæva úr sveitinni með kindahóp 
á undan sér til og frá Taglabrúnsrétt, annan hvorn þriðjudag eftir veturnætur. Að vorinu var réttað í 
Taglabrúnsrétt að minnsta kosti tvisvar á hverju vori,” segir í örnefnalýsingu. Taglabrúnsrétt er 80 m 
sunnan við rétt 028 og tæpum 720 m norðvestan við bæ 001.
Réttin stendur framst á Taglabrún sem er lítið holt í sléttu landslagi. Umhverfis er þýft mólendi og er 
brún holtsins að blása upp og orðin að mestu eitt moldarflag. Sunnan við hana er framræst mýri og heiði 
norðanvið. Brúnin er 2 m há og aflíðandi.
Tóftirnar eru fjórar, á svæði sem er 52x38 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Lýsingin hefst til 
suðausturs, þar er tóft A. Hún er einföld og með hálflokuðu opi til suðurs. Hún er 16x12 m að utanmáli 
og 6x12 m að innanmáli, veggirnir eru 3 m á breidd og 0,5-0,6 m á hæð þar sem þeir eru hæstir. Tóftin 
er torfhlaðin og snýr í norðvestur-suðaustur. Tóft B er austust, um 15 m norðaustan við tóft A. Hún er 
10x6 m á stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,3 m á hæð og 2-2,2 m á breidd. 
Þeir eru torfhlaðnir, það sér hvergi glitta í grjót í rofum. Tóftin er gróin að innan, samfallinn og þýfð. 
Það mótar óljóst fyrir opi í suðausturhorni en það er jafnframt lág í veggjum til SSV. Tóftin er sigin og 
óljós. Tóft C er fast norðaustan við tóft A, á milli hennar og tóftar B. Hún er 18x10 m að stærð, einföld 
og snýr norðaustur-suðvestur. Það er op til SSV, veggirnir eru 0,3-0,5 m á hæð, hæstir að norðan. 
Veggirnir eru þýfðir og grónir. Ekki sér móta fyrir hólfum eða annarri skiptingu innan tóftarinnar. Tóft 
D sést ekki á yfirborði en hana er hægt að greina á loftmyndum. Skásetjari staðsetti tóftina á vettvangi 
eftir loftmyndinni en þar er einungis óljós hóll á brekkubrún. Á loftmyndinni er tóftin 6x5 m að stærð 

metrar
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Tóft A

Tóft B

Tóft B

Teikning af Taglabrúnsréttum ÁR-036:027

Tóft ÁR-036:027a, horft til suðvestur.

Tóft ÁR-036:027b, horft til norðurs.

Tóft ÁR-036:026c, horft til norðurs.
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og snýr norður-suður. Hóllinn sem þarna er 0,3 m á hæð og sker sig lítt frá öðrum hólum á svæðinu en 
þarna er mannvist sé tekið mið af loftmyndinni.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 6-7

ÁR-036:028     tóft     rétt      63°54.813N     20°46.192V
“Réttir þessar, sem voru nú í eina tíð tvær (hrossarétt nokkrum metrum austar eða norðaustar) [sjá 
Taglbrúnsrétt  027], voru hlaðnar úr mýrarkökkum, stæðileg mannvirki þrátt fyrir byggingarefnið, og 
að sjálfsögðu vel gripheldar,” segir í örnefnalýsingu. Um 50 m norðaustan við Taglsbrúnrétt 027 og 740 
metrum norðvestan við bæ 001 var tóft sem hefur verið hrossaréttin.

Réttin er í þýfðu mólendu holti, töluvert af sinu er á svæðinu. Svæðið er nýtt til hrossabeitar.
Tóftin er einföld 10x6 m að utanmáli og 2x4 m að innanmáli. Hún er torfhlaðin og sigin. Veggirnir eru 
2 m þykkir og 0,2-0,4 m að hæð. Þeir hafa líklega hrunið til vesturs og þar fellur veggurinn inn í óljóst 
þýfi. Op er til norðausturs og snýr tóftin til suðausturs-norðvesturs.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 7.

ÁR-036:029     Stekkatún     tóftaþyrping     stekkur   63°54.942N     20°45.573V
“Í háaustur frá Samúelslind er Hrafnsholt. Á því eru þessi örnefni: Suðvestast á því Stekkatún ....  Í 
Stekkatúni sér ekki lengur fyrir stekknum sem slíkum.  Þar hefur verið byggt eitthvað annað síðar, sem 
nú er gleymt,” segir í örnefnalýsingu. Í Stekkatúni eru þrjár tóftir og þrjár þústir. Þetta eru beitarhús, 
fjárrétt en ekki er hægt að greina hlutverk hinna minjanna. Ekki er vitað hvar stekkurinn var nákvæmlega, 
hann var líklega á sama stað og einhver tóftanna. Stekkatún er 100 m vestan við vörðu 061 og um 800 m 
norðan við bæ 001.  Malarnáma er skammt sunnan við minjarnar og vegslóði liggur fast austan við þær, 
þetta var aðalleiðin að bænum fram yfir miðja síðustu öld.

Tóft ÁR-036:029b, horft til norðurs.Tóft ÁR-036:029a. horft til austurs.

Tóft ÁR-036:028, horft til norðurs.
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Tóft ÁR-036:028.
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Tóftirnar eru á vesturbrún holts. Þar 
er stórþýfður mói, mosi er áberandi. 
Tóftirnar og þústirnar skera sig úr vegna 
grænku, heiðin er gráleit og mosavaxin að 
öðru leiti.
Minjarnar eru á svæði sem er um 
100x100 m að stærð. Tóft A er nyrst og 
var að öllum líkindum fjárrétt. Hún er 
20x8 m að stærð, snýr austur-vestur og 
skiptist í tvö hólf, aðrekstrargarður liggur 
til vesturs frá norður-langvegg. Ekki er 
útilokað stekkurinn sé hér undir. Hólf 1 
er vestar. Það er 6x4,5 m að innanmáli 
og snýr austur-vestur. Op er á miðri 
vesturhlið en veggjahrun er þar fyrir. 
Veggirnir eru torfhlaðnir, 0,3-0,5 m á hæð 
og algrónir. Þeir eru þýfðir en að innan 
er hólfið slétt og gróið. Veggirnir eru mun 
brattari að utan en innan. Annað op er á 
miðjum austurvegg, yfir í hólf 2. Það hólf 
er umfangsmeira, líklega var þak þar yfir. 
Það er 4x4 m að innanmáli og veggirnir 
um 0,5 m á hæð. Þeir eru algrónir og 
mun hærri en veggirnir í hólfi 1. Þeir 
eru nánast ofan á veggjum í hólfi 1 og 
mögulega um tvö byggingarstig að ræða. 
Aðrekstrargarðurinn er 6x2 m að stærð 
og liggur austur-vestur. Hann er 0,5 m á 
hæð og algróinn. Tóft B er tæpum 50 m 
sunnan við tóft A og er fjárhústóft. Hún er 
17x9 m að stærð og snýr vestur-austur. Veggirnir eru 0,4 m þar sem þær eru hæstir, 2-3 m á breidd og 
mjókka til vesturs. Tóftin er torfhlaðin og skiptist í tvö hólf með opi til suðvesturs. Hólf I suðvestar, þar 
er 6x2,5 m að innanmáli og var fjárhús. Hólf II er norðaustar og var hlaða. Það er 8x6 m að innanmáli 
og niðurgrafið í miðju. Það er 1,1 m djúpt þar sem það er dýpst. Op er á tóftinni til vesturs. Tóft C er 45 
m sunnan við tóft A, fast norðvestan við tóft B. Hún er afar sigin og líkist einna helst þúst. Það er ekki 
fyrr en komið er að henni sem veggir sjást. Tóftin er 14x7 m að stærð, snýr austur-vestur og skiptist í 
tvö hólf. Vesturhluti tóftarinnar skagar til vesturs, fram úr brekkunni sem hinar minjarnar eru á. Þar er 
tóftin ábeandi að utan. Þar mótar jafnframt fyrir hólfi 1. Það er 6x2,5 m að innanmáli og jarðvegsbálkur 
þar fyrir miðju. Að innan eru veggirnir 0,2 m á hæð en að utan eru þeir 0,3 m. Hólf 2 er austar og er lítið 
annað en þúst. Það hólf er uppi á holtinu og er 10x4 m að stærð og snýr norður-suður. Það mótar fyrir 
hólfinu sem þýfi uppi á þústinni. Hún er 0,2-0,4 m á hæð, hæst til vesturs.  Þúst D er 15 m austan við tóft 
B. Hún er 7x7 m að stærð, stórþýfð og gróin. Hún er 
hæst fyrir miðju. Þar er hún 0,5 m á hæð en brúnir 
hennar eru skýrar, ekki síst vegna gróðurfars. Þúst 
E er 11 m suðvestan við þúst D. Hún er 13x5 m að 
stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er stórþýfð 
og 0,5 m á hæð. Þústin er mun grónari en nánasta 
umhverfi og lag hennar bendir til þess að fjarhús sé 
að ræða. Þýfðir bakkar eru uppi á tóftinni, mögulega 
ummerki um veggi. Þúst F er austan við veslóða, um 
45 m suðaustan við þúst D. Hún er 6x5 m að stærð 
og snýr austur-vestur. Þetta er græn þúst á blásnu 
svæði, uppi á holtinu en hinar tóftarnar eru á brún 
þess. Svæðið hefur gróið upp aftur. Þústin er 0,5 m á 
hæð og mold sést í rofi þar.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 9-10.

Tóft ÁR-036:029c, horft til VNV.
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ÁR-036:030     Ærhústættur     tóft     fjárhús    63°55.123N     20°45.242V
“En sunnan við Hrafnsholtið er valllendisland, eða land, er gömlu mennirnir kölluðu “milli mýrar og 
valllendis”.  Á þessari spildu eru Ærhústættur frá Þingdal, húsin lögð niður laust fyrir 1940,” segir í 
örnefnalýsingu. Tóftin af fjárhúsunum er rúmum 1 km norðan við bæ 001 og 330 m norðaustan við götu 
050. Troðningur 052 liggur þangað sem er líklegast haldið við af hestum í seinni tíð
Tóftin er staðsett í mólendi, lyngi og mosavöxnu. Landið austan við hana er hærra, líklegast vegna þess 

að vestan við hefur verið mýri.
Tóftin er 18x12 m að stærð (16x8 m að innanmáli) og skiptist í tvö hólf. Tóftin er grasi- og mosavaxin.  
Hún snýr norðaustur-suðvestur og er opin til suðvesturs. Veggirnir eru 2 m á breidd á flestum stöðum og 
torfhlaðnir. Þeir eru 0,4 m á hæð til norðvesturs. Ekki er greinileg hólfaskipting en mishæðir eru innan 
í tóftinni sem gefur það til kynna. Í norðausturenda er hún töluvert djúp, um 1,2 m, og þar var líklega 
niðurgrafin heyhlaða. Lítið garðlag liggur á milli veggja til suðvesturs. Það er torfhlaðið, 1-1,5 m á 
breidd, 9 m langt og 0,3-0,8 m hátt. Hlaðan var líklega 7x7 m að innanmáli og fjárhúsin 10x5 m sé tekið 
mið af mishæðum innan í tóftinni.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 10.

ÁR-036:031     Breiðugötur     gata     leið    63°54.804N     20°45.448V
“Breiðugötur heitir frá því skammt norðan við 
Baðhesthús [011] og norður undir Stekkatún [029],” 
segir í örnefnalýsingu. Sá bútur sem eftir er liggur frá 
tóft 029B og hverfur undir vegslóða 80 m suðaustan 
við rústina. Ekki er að sjá nein merki um göturnar 
eftir það, leið 051 er að öllum líkindum í framhaldi 
af þeim. Sá endi sem liggur við tóftina er um 670 m 
norðaustan við bæ 001 rétt aftan við holtið sem tóftir 
029 eru á og nálægt vegslóða sem liggur í norður 
frá bænum. Leiðin er sýnd á herforingjaráðskorti frá 
1908, hún lá til norðurs frá bæ 001, og sveigði til 
norðvesturs að Skotmannshól ÁR-034:035. Þetta var 
aðalleiðin að bænum, allt þar til núverandi heimreið 
var gerð eftir miðja síðustu öld.
Göturnar eru staðsettar í þýfðu holti og liggja útfrá 
því í mosa og lyngivöxnu mólendinu þar sem sést í 
rofdíla hér og þar.

Breiðugötur lágu frá bænum (tröðum 009) og að fjárhúsi 029B en aðeins lítill spotti sést ennþá. Mikið 
af leiðinni liggur eflaust undir malarslóða sem var lagður þarna yfir. Það má greina Breiðugötur á 80 m 
löngum kafla, þar sést grasi- og mosavaxinn slóði og er hann 0,2-0,3 m á dýpt og 0,2-0,5 m á breidd.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 10; Hkort 1:50000

Breiðugötur ÁR-036:031, horft til austurs.

Fjárhús ÁR-036:030, horft til norðurs.
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Teikning af tóft ÁR-036:030.
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ÁR-036:032     Boðunarrimi     heimild    tjaldstæði   63°53.936N     20°45.613V
“Vestan við Flatholtið er Þrætubrún. ... Þarna er einn smárimi, Borðunarrimi,” segir í örnefnalýsingu. 
Í svörum við spurningum Örnefnastofnunar segir ennfremur: “Já það var föst venja [að engjafólk hafi 
borðað á Boðunarrima]. Einnig tjaldaði engjafólk þar, eftir að hægt var að veita sér þann munað.” 
Borðunarrimi er innan áveitu 014, um 1,1 km sunnan við bæ 001 og 250 m norðaustan við tóft 053. 
Staðsetning hans er merkt inn á uppdrátt sem fylgir örnefnalýsingu.
Svæðið er nú innan afgirts sumarbústaðarlands og nýtt til beitar og skógræktar. Ekki var hægt að greina 
rima á yfirborði enda er svæðið mjög gróið.
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Þingdalur, 4; Ö-Þingdalur, sp. og svör, 3.

ÁR-036:033     heimild    útihús      63°54.526N     20°45.553V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 40 m suðvestan við bæ 
001. Þar stendur nú fjós sem byggt var á 20. öld og sést því ekkert til tóftarinnar lengur.
Innan heimatúns, malarplan og 20. aldar fjós.
Ekki sjást ummerki um útihúsið á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-036:034     heimild    kálgarður     63°54.532N     20°45.513V
Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 fast sunnan við bæ 001. 
Kálgarðurinn var stór og var í brekku niður holtið og bæjarhólinn. Líklega var einungis bæjarhlaðið á 
milli húsanna og kálgarðsins.
Slétt, ræktað tún sem nýtt er til beitar. Það er í halla til suðausturs og suðurs.
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-036:035     kantur     kálgarður     63°54.433N     20°45.729V
Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæjarhól 
Vælugerðiskots 021. Samkvæmt bæjarteikningunni 
var kálgarðurinn um 280 m suðvestan við bæ 
001. Þar er flatlendisbútur með löngum hrygg 
í suðvesturendanum, um 20 m suðvestan við 
Vælugerðiskot sem stóð á litlu holti.
Grasigróið og sléttað tún.
Kálgarðurinn sést sem kantur. Hann er ekki áberandi 
í landslaginu en afmarkast þó af þessum litla 
kanti sem sést ágætlega ef staðið er uppá holtinu. 
Kálgarðurinn var um 15x12 m að stærð þó breidd 
hans sé illgreinanleg.

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

ÁR-036:036     garðlag     túngarður   
 63°54.597N     20°45.606V

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906 sést túngarður afmarka tún Þingdals til allra átta 
nema norðvesturs, ekki er ljóst hvað réði afmörkun 
túnsins þar. Túngarðurinn afmarkaði einnig tún 
Vælugerðiskots 021 að sunnan og þvergarður skildi 
á milli túna bæjanna. Túngarðurinn sést enn að 

Kantur ÁR-036:035, horft til suðausturs.

Túngarður ÁR-036:036, horft til suðvesturs.
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stórum hluta en ekki er um sömu útgáfu túnsins og sést á bæjarteikningunni að ræða. Það er komin 
túngarður fyrir norðvestan bæinn og sést hann enn. Það er einnig hægt að rekja túngarðinn á loftmynd 
fyrir suðaustan bæinn, í framræstum túnum. Þar er hann horfinn á yfirborði sem og þvergarðurinn sem 
skildi á milli bæjanna.
Innan túngarðsins er gróið tún. Það er ekki slegið heldur nýtt til beitar. Utan hans eru framræstar mýrar 
og minni tún. Holtið sem bærinn er á ,er innan túngarðsins, nánast að öllu leyti.
Túngarðurinn afmarkar svæði sem er 570x270 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Túngarðurinn 
er varðveittur fyrir norðan bæ 001 og liggur austur-vestur allt að tröðum 009. Austurhlutinn er komin 
undir útihús sem líklega voru byggð um miðja síðustu öld. Túngarðurinn sést aftur austan við traðirnar 
og hlykkjast þar austur-vestur norður fyrir þingstað 017. Þar liggur hann til norðausturs og sveigir 
til suðurs. Þar hverfur hann við vélgrafinn skurð en á loftmynd var hægt að rekja hann áfram allt að 
vélgrafnum skurði. Þar hverfur hann og var líklega grafinn í burtu. Þetta er túngarðurinn sem sést á 
bæjarteikningunni, þ.e. norðaustan og austan við túnið. Hann er 2-4 m á breidd og er 0,3-0,5 m á hæð. 
Ofan á honum er á köflum fallin vírgirðing. Hann er algróinn og hvergi glittir í grjót í honum. Hann er 
að öllum líkindum torfhlaðinn. Það er búin að slétta yfir hluta hans en það hefur ekki valdið teljandi 
skemmdum á honum. Eftir að bæjarteikningin var gerð hefur þvergarður verið hlaðinn fyrir þingstað 
017, hans sést liggja þar til suðurs og hverfa við vélgrafinn skurð. Eldri túngarðurinn er þarna enn, 
skammt austar. Fyrir norðvestan við bæinn er yngsti hluti túngarðsins. Hann liggur til suðvesturs frá 
eldri túngarðinum og sveigir til suðurs á móts við Vælugerðiskot. Á honum er enn girðing en umfang 
hans er meira en eldri túngarðsins.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingarmanna 1906

ÁR-036:037     tóft     útihús      63°54.457N     20°45.690V
Tóft er 220 m suðvestan við bæ 001 og 40 m norðaustan við Vælugerðiskot 021. Hún er í suðurhlíð holtsins, 
norðan við Vælugerðiskot 021, innan afgirts hólfs. Hún var innan túns sem tilheyrði Vælugerðiskoti og 
líklega nýtt frá þeim bæ.
Gróið tún, vaxið grasi. Lítil hæð í túninu.

Tóftin er 8 x 6 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Hún er opin til suðurs. Tóftin er 4 x 2 að 
innanmáli og hæð veggja er 0,3 - 0,4 m. Hún er torfhlaðin og sigin.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-036:038     tóft     útihús      63°54.424N     20°45.657V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingarmanna frá 1906 var útihús 50-60 m norðaustan við 
Vælugerðiskot 021 og 250 m suðvestan við bæ 001.  Hún er enn varðveitt.
Tóftin er í grasigrónu, sléttuðu túni.
Tóftin er 7x7 m að stærð og útflött, veggirnir standa rétt svo um 0,1 m upp úr grasrótinni þar sem hún er 
hæst. Hún er ógreinileg til vesturs og op er á henni til suðausturs. Hún er einföld og 5x5 m að innanmáli, 
veggir hennar eru 1,5-2 m á breidd og torfhlaðnir.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

metrar

50 10

Teikning af útihúsi ÁR-036:037. Útihús ÁR-036:037, horft til suðurs.
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ÁR-036:039     heimild    útihús      63°54.473N     20°45.648V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús frá Vælugerðiskoti 021 á 
holtsbrún rúmum 80 m norðaustan við bæ 021 og rúmum 40 m norðaustan við útihús 037.
Þarna er gróið tún nýtt til beitar.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingarmanna 1906

ÁR-036:040     heimild    útihús      63°54.539N     20°45.660V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 115 m vestan við bæ 
001, í jaðri heimatúnsins. Þessi merking á útihúsinu á bæjarteikningunni er óljós, það er á sama stað og 
afmörkun túnsins er sýnd sem og hæðamæling. Þetta fær þó að njóta vafans og talið hér til fornleifa.
Útihúsið var í mörkum holts og mýra, þar er nú girðing sem afmarkar beitarhólf fyrir hross. Þarna er 
sléttað tún sem komið er í órækt.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingarmanna 1906

ÁR-036:041     tóft     útihús      63°54.589N     20°45.447V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingarmanna 1906 var útihús 100 m NNA við bæ 001 og 30 
m norðan við tóft 042. Austan við útihúsið er Þingdalur, sem bærinn dregur nafn sitt af, og þar er lítill 
skógrækt.
Gróið, slétt tún. Það er vaxið grasi sem ekki er lengur slegið. Tóftin er uppi á háholtinu, dalurinn til 
austurs.
Tóftin er 11x8 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og er algróin. Hún er tvískipt og eru bæði hólfin 

Tóft ÁR-036:038, horft til suðurs.

metrar

50 10

Teikning af tóft ÁR-036:038

Útihús ÁR-036:041, horft til vesturs.
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50 10

Teikning af tóft ÁR-036:041
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opin til vesturs. Hólf I er 6x2,5 m að innanmáli og hæð veggja er 0,2-0,3 m. Hólf II er 5x3 m að 
innanmáli og hæð veggja er 0,2-0,3 m. Austurveggurinn er frekar óskýr. Um 1 m austan við tóftina er 
lítil dæld.  Þetta er óljóst tóftarbrot, 4x3 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Innanmál hennar  er 
1,2x1 m og hæð veggja er 0,1 m. Dældin/tóftin er mjög óljós og sést aðallega sökum grænku í túninu.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-036:042     tóft     útihús      63°54.573N     20°45.461V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingarmanna 1906 var útihús 70 m norðan við bæ 001. Þar 
er enn greinileg tóft, aðeins 20 m suðvestan við tóft 041. Báðar eru þær uppá holti norðan við bæinn.
Grösugt holt, til austan og vestan við það eru sléttuð tún. Holtið hefur ekki verið sléttað og er ekki slegið.

Tóftin er 19x18 m að stærð, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Á henni er op til suðvesturs og hún 
er 7x3 m að innanmáli. Til norðausturs er stór þúst sem liggur upp við tóftina og gæti verið annað hólf, 
en ómögulegt er að sjá það á yfirborði. Tóftin er torfhlaðin, veggirnir eru 3 m á breidd og 0,5 m háir þar 
sem þeir eru hæstir.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-036:043     þúst     útihús      63°45.558N     20°45.368V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingarmanna frá 1906 var útihús 70 m austan 
við útihús 042 og 110 m norðaustan við bæ 001. 
Þarna er enn þúst, við austurenda á vélgröfnum 
skurði og sunnan við holtið sem bærinn dregur nafn 
sitt af. Þústin er fyrir neðan holtið á sléttlendi.
Þústin er í grasivöxnu, sléttu túni við skurð, landið 
hefur verið framræst.
Útihúsið var sléttað og aðeins þessi þúst eftir. Hún 
er 12x9 m að stærð og 0,2 m á hæð þar sem hún er 
hæst til suðurs
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingarmanna 1906

ÁR-036:044     tóft     fjárhús      63°55.113N     20°45.089V
Tóft er 1,1 km norðan við bæ 001 og um 110 m austan við tóft 030, á holti fyrir norðan bæ 001. 
Akfær vegslóði liggur um 20 m vestan við tóftina á svæði sem kallast “milli mýrar og vallendis” í 
örnefnalýsingu. Á herforingjaráðskorti fá 1908 er sýnt beitarhús nokkuð austar, í mýrinni. Það er afar 
ólíklegt að tóft hafi verið þar, það er líklega þessi tóft sem er sýnd á kortinu.
Þessi tóft er neðan við holtsbrún, mýri er suðaustan hennar. Nánasta umhverfi tóftarinnar er gróið en 

Þúst ÁR-036:043, horft til suðurs.

Útihús ÁR-036:042, horft til norðurs.

metrar

50 10

Teikning af tóft ÁR-036:042
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annars er það stórþýft holt, mosi og sina er þar áberandi.
Tóftin er 21x13 m að stærð, snýr norður-suður og skiptist í þrjú hólf. Lýsing þessi hefst til suðurs, í hólfi 
1. Það er 12x5 m að innanmáli og snýr norður-suður. Það er opið til suðurs. Veggirnir eru torfhlaðnir, 
0,2-0,5 m á hæð en austurvegur er einna greinilegastur. Veggirnir eru útflattir og það hefur hrunið inn í 
hólfið að hluta. Eftir því endilöngu liggur hlaðinn garði.  Hólf 2 er norðan við hólf 1. Þetta er niðurgrafin 
hlaða. Hún er 7x5 m að innanmáli og snýr norður-suður. Ekki er að sjá op inn í hana á yfirborði. Veggirnir 
eru 0,3-0,4 m dýpri en í hólfi 1. Hlaðan er grafin inn í holtið til norðurs. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð 
að utan en 0,7 að innan. Ekkert grjót sést í þeim. Hólf 3 er austan við hólf 1. Það er 4x3 m að innanmáli 
og snýr norður-suður. Það er opið til suðurs. Veggirnir eru mun þýfðari hér en í hinum hólfunum. Þeir 
eru 0,5 m á hæð.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Hkort 1:50000

ÁR-036:045     náma     mógrafir     63°54.289N     20°45.248V
Mógrafir eru um 530 m sunnan við bæ 001 og 8 m 
norðan við Lambabyrgi 024. Áveitugarður í áveitu 
014 liggur þvert í gengum svæðið sunnanvert.
Framræst mýri. Hún er smáþýfð og nýtt til 
hrossabeitar.
Mógrafirnar eru á svæði sem er 31x37 m að stærð og 
snýr norður-suður. Þær eru 10 talsins, fremur þurrar 
og renna saman. Þær eru 5x2 m að stærð og 0,2-0,3 
m á dýpt. Ein mógröfin sker sig úr, hún er ennþá 
blaut og um 1 m á dýpt.
Hættumat: engin hætta

ÁR-036:046     heimild    huldufólksbústaður
“ í bókinni Ábúendatal í Villingaholtshreppi eftir Brynjúlf Ámundason frá Kambi er sagt, að árið 1866 
flytji að Vælugerði Sigurður Arnbjörnsson. […] Þegar Sigurður […] kom að Vælugerði, var svo mikið 
af alls konar sögnum um það, sem ekki mátti, álagahroða. Sigurður taldi útilokað að búa undir því 
hörmungarfargi, er þessu fylgdi. Hann tók þann kostinn að láta, sem hann vissi ekki um neitt af þessu. 
Lítið var einnig um, að orð væri haft á þessu á heimilinu. Á þann hátt tókst Sigurði að hreinsa þetta 
algjörlega af jörðinni á þeim 17 árum sem hann bjó þar. […] Ég spurði föður minn um þetta, þá sjaldan 
hann hafði orð á þessu. Aðeins eitt sagði hann um þetta […] “Aldrei mátti láta torfu yfir allan heysláttinn. 
Hvernig heldur þú, að heyin hefðu litið út eftir suma stórrigningarkaflana? Ég var það raunsær, að við 
þetta hefði ég ekki getað hugsað mér að búa.” Ég spurði einnig, hvort ekkert óvænt hefði komið fyrir. 
“Nei, en Sigurður var talin óheppinn með skepnur.” Ekki er vitað hvar þessi álagablettir voru eða hvers 

Tóft ÁR-036:044, horft til norðurs. 
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metrar

50 10

hola

Teikning af tóft ÁR-036:044

Mógrafir ÁR-036:045, horft til suðvesturs.
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kyns þeir voru. En þeir voru greinilega fjölmargir smkv. þessari lýsingu. Frekari heimildir þarf til þess 
að staðsetja þá.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur sp og sv, 4.

ÁR-036:047     tóft     útihús      63°54.561N     20°45.481V
Útihús er 40 m norðaustan við bæ 001 og 30 m vestan við útihús 042. Tóftin er uppi á holtinu norðaustan 
við bæinn. Um 6 m sunnar  verður holtið mjög bratt niður í Þingdalinn sjálfan.
Gróið, sléttað tún. Það er grasivaxið og ekki er lengur slegið. Tóftin er uppi á háholtinu, dalurinn til 
austurs.

Tóftin er 10x9 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er nánast hringlaga, opin til suðurs og 
einföld. Innanmál hennar er 4x4 m og hæð veggja 0,3 - 0,5 m. Hún er hæst til suðurs.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-036:048     tóft     útihús      63°54.440N     20°45.649V
Útihús er rúma 60 m austan við Vælugerðiskot 021 og 220 m suðvestan við bæ 001. Það var innan túns 
sem tilheyrði Vælugerðiskoti en ekki sýnt á bæjarteikningu danskra landmælingamanan frá 1906 og 
líklega ekki í notkun þá. Tóftin er á flatlendi fyrir sunnan holtið sem bæirnir eru á.
Slétt tún. Það er í órækt og nýtt sem beitarhólf fyrir hross. Vegur sem gerður var að Þingdal um miðja 
síðustu öld er 10 m austar.

Tóftin er 7x5 m að innanmáli, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Op var líklega til suðvesturs en 
horfið af yfirborði. Veggirnir eru 1 m á breidd, 0,2-0,3 m á hæð og algrónir sinu.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

metrar
2,50 5

Teikning af tóft ÁR-036:048. Tóft ÁR-036:048, horft til NNA.

Útihús ÁR-036:047, horft til norðurs.
metrar

50 10

Teikning af útihúsi ÁR-036:047.
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ÁR-036:049     tóft     útihús      63°54.520N     20°45.582V
Tóft er rúmum 70 m suðvestan við bæ 001 og 13 m norðvestan við útihús 010. Rafmagnsstaur er 7 m 
norðvestar. Tóftin er ekki sýnd á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og líklega ekki í 
notkun þá. Tóftin fær að njóta vafans og talin hér til fornleifa.

Tóftin er innan heimatúnsins, á milli Þingdals og Vælugerðiskots 021. Hún tilheyrði Þingdal, hún er 
austan þvergarðsins sem aðgreindi heimatún bæjanna.
Tóftin er hringlaga og 5x5 m að stærð. Hún er einföld og ekkert op sést þar inn. Hún er niðurgrafin, 2x2 
m að innanmáli og veggirnir eru 0,3-1 m á hæð. Þeir eru líklega torfhlaðnir.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-036:050     gata     leið      63°54.975N     20°45.468V
Gamlar götur eru samsíða vegslóða sem liggur í norður frá tröðum 009 og austan við Breiðugötur 031. 
Leiðin liggur yfir Hrafnholt, yfir Ásaveg 611:001 og hverfur við mýri, skammt sunnan við Ásaveg 
611:002 í landi Hnauss ÁR-037.
Leiðin er í mólendi. Þar er þýfður mosa- og 
lyngivaxinn mói með rofdílum og rofsvæðum.
Leiðin er tröðkuð að hluta og er um 0,2 m djúp 
með moldarbotni. Hún skiptist í 4 rásir og er 3 m 
á breidd, liggur áfram yfir land Hurðarbaks og 
að Ásavegi 611:001. Götunum er viðhaldið af 
lausagönguhrossum sem eru í geymd á svæðinu 
í landi Þingdals. Leiðin var ekki öll rakin en á 
loftmynd sést að hún er rúmlega 1 km að lengd og 
liggur norður-suður.
Hættumat: engin hætta

ÁR-036:051     varða     samgöngubót   
63°54.986N     20°45.447V
Varða er um 820 m norðan við bæ 001 og 100 m ANA 
við Stekkatún 029. Varðan er á suðurhluta Hrafnsholts 
og sést víða að. Hún var líklega samgöngubót á leiðum 
051 og 52, vegamót þeirra eru skammt sunnar. Leið 
050 er 30 m vestar og leið 052 er rúmum 30 m austar.
Varðan er á stórþýfðu holti, hún er í aflíðandi halla til 
suðurs. Holtið er stórt og um 10 m hátt. Hlíðar þess 
eru aflíðandi.
Varðan er 3x2 m að grunnfleti, hlaðin út torfi og grjóti. 

Útihús ÁR-036:049, horft til norðurs.

metrar
2,50 5

Teiknig af tóft ÁR-036:049.

Leið ÁR-036:050, horft til austurs.

Varða ÁR-036:051, horft til suðausturs.
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Grjóthrun er til suðurs og grjótið í vörðunni er aðflutt. Svona grjót er ekki á þessu svæði. Varðan er 0,5 
m á hæð og algróin, það sést glitta í grjóthrunið en ekki skýr umför.
Hættumat: engin hætta

ÁR-036:052     gata     leið      63°55.112N     20°45.258V
Leið sést liggja til norðausturs yfr Hrafnsholt, frá 
Breiðugötum 031 að beitarhúsum 030. Leiðin sést 
vel og er viðhaldið af lausagönguhrossum. Þetta 
bendir til þess að beitarhúsin hafi verið í notkun áður 
en akfær vegur var lagður þangað. Leiðina er hægt 
að rekja nánast frá bænum að beitarhúsunum. Tvær 
útgáfur leiðarinnar sjást, akfær slóði og reiðgötur 
nokkuð vestar.
Hrafnsholt er gróið og stórþýft. Það er nýtt til 
hrossabeitar.
Leiðin er einföld, 0,3-0,4 m á breidd og 0,2-0,4 
m á dýpt. Mold er í botni hennar og hún hlykkjast 
norðaustur-suðvestur eftir holtinu. Leiðin sést á 
tæplega 440 m löngum kafla.
Hættumat: engin hætta

ÁR-036:053     tóft     fjárhús      63°53.814N     20°45.760V
Tóft er tæpum 1,4 km norðan við bæ 001 og tæpum 150 m norðan við vörðu 006. Hún er nú innan 
landamerkja Villingaholts ÁR-018 en með tilkomu vélgrafinna skurða færðust merkin til vesturs og þau 
höfð bein. Tóftin er 5-7 m austan við landamerkjaskurðinn, vestan við Flatholt.  Sé tekið mið af lagi 
tóftarinnar er líklegt að hér sé um fjárhús að ræða.
Gróinn mói. Svæðið er framræst og þar eru áveituskurðir og -garðar sem tilheyrðu áveitu 014. Svæðið 
er stórþýft og nýtt til beitar.
Tóftin er sigin, þýfð og óskýr. Hún er 13x8 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún skiptis í tvö 
hólf en ekki er ólíklegt að þau hafi verið fleiri. Umhverfis tóftina er þýft svæði, það er mun þýfðara en 

móinn umhverfis. Hólf 1 er suðaustast. Það er 6x3 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Það er 
opið til suðvesturs. Veggirnir eru 2-2,5 m á breidd og 0,3 m á hæð. Þeir eru algrónir, stórþýfðir og líklega 
torfhlaðnir. Þeir eru fallnir inn í hólfið og skilin á milli hólfa eru óljós. Fyrir framan hólfið er stórþýft 
svæði, mögulega annað hólf. Hólf 2 er norðvestan við hólf 1. Það er 2x2 m að innanmáli og algróið. Ekki 
er hægt að greina op á yfirborði þarna inn. Veggirnir eru 2,5 m á breidd, 0,3 m á hæð og algrónir. Þeir eru 
bogadregnir að utan til norðvesturs. Til suðurs eru þýfðir bakkar, mögulega annað hólf.
Hættumat: engin hætta

ÁR-036:054     gata     leið      63°53.760N     20°45.660V
Gamlar götur liggja frá austri til vesturs, yfir Flatholt. Göturnar liggja að vörðu 006 í vestri og yfir í land 

Fjárborg ÁR-036:053, horft til suðvesturs.
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Þúfur

Teikning af fjárborg ÁR-036:053.

Leið ÁR-036:052, horft til SSV.
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Villingarholts. Leiðin er 1,5 km sunnan við bæ 001. 
Ekki eru til neinar heimildir sem geta leiðarinnar.
Leiðin liggur uppá holti, Flatholti, í þýfðu mosagrónu 
mólendi. Þar er talsvert rof á milli þúfukollana.
Leiðin er um 0,4 m á breidd og 0,3 m á dýpt og þar 
má greina 1-2 rásir. Það er hægt að rekja hana á um 
180 m löngum kafla.
Hættumat: engin hætta

ÁR-036:055     tóft     heystæði    63°54.135N     20°46.084V
Norðaustan við gilið á móts við mógrafir 025 er ferhyrningslaga tóft sem engar heimildir eru til um. Hún 
er 90 m suðvestan við bæ 001 og 150 m norðan við malarveg sem liggur að bænum.

Tóftin er í smáþýfðum móa, mýrlendum með litlum mýrarflákum, mosa og sinu.
Tóftin er 15x11 m að stærð og er einföld. Tóftin snýr norður-suður og ekkert op sést þar inn. Veggirnir 
eru um 3 m breiðir og ekki hærri en 0,2 m þar sem þeir eru hæstir. Að innanmáli er hún 10x8 m. Tóftin 
líkist einna helst heystæði eða rétt.
Hættumat: engin hætta

ÁR-036:056     heimild    þingstaður     63°54.539N     20°45.534V
Í Sunnlenskum byggðum II segir: «Þingstaðurinn forni [sjá 017] er talinn vera í kvos í holtinu austan við 
bæinn. Þinghús stóð hér áður og stendur íbúðarhúsið nú á grunni þess. Síðast var haldið hér þing árið 
1947.» Húsið stendur enn en liggur undir skemmdum enda hefur ekki verið föst ábúð á jörðinni síðustu 
20 ár eða svo. Íbúðarhúsið er byggt 1948 en ekki er vitað hversu stórt þinghúsið var.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: SB II, 79.

ÁR-036:057     garðlag     tún      63°54.627N     20°45.382V
Fast norðaustan við túngarð 036, norðan við Þingdalsnef og austan við Gerði 018, mótar fyrir öðru túni 
með vallargarði umhverfis. Það er hlaðið utan við heimatúnið og er yngra, ekki er ólíklegt að það sé frá 
sama tíma og Gerði 018. Tveir hlutar vallargarðsins eru varðveittir.
Garðlögin eru í grónu túni sem er norðan við holtið sem bærinn stendur á. Það er framræst en túnin eru 
ekki nýtt lengur nema til beitar.
Svæðið er mikið raskað, vegna sléttunar og ágangs búpenings. Ekki er ljóst hversu stórt svæði 

Leið ÁR-036:054, horft til austurs.

Tóft ÁR-036:055, horft til norðurs.
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Teikning af heystæði ÁR-036:055.
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túngarðurinn afmarkaði, hluti hans var að öllum 
líkindum sléttaður. Túngarður A er vestar. Hann er 47 
m langur og liggur til norðurs frá Þingdalsnefi. Hann 
sveigir  til norðausturs og hverfur í túnið. Hann er 0,2-
0,3 m á hæð, 1 m á breidd og torfhlaðinn. Túngarður 
B er 26 m austar. Hann er 5 m á lengd, 2 m á breidd 
og 0,3 m á hæð. Aðrir hlutar hans hafa verið sléttaðir 
í tún.
Hættumat: engin hætta

Garðlag ÁR-036:057, horft til norðausturs.
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ÁR-037     Hnaus

1708, jarðardýrleiki óviss, Skálholtsstólseign. JÁM II, 177. 1847, 17 2/3 hdr., bændaeign. JJ, 55.
“Hnaus er nú í hópi margra eyðijarða í Villingaholtsherppi. Ábúenda skipti voru þar tíð eftir 1940 og þar 
til jörðin fór í eyði.” Ö-Hnaus, aths., 1. 
1981: “Hnaus var í eyði frá 1962. ...Jörðin var samþykkt af Landnámsstjóra til endurbyggingar 29. apríl 
1981. Rafmagnsleysi stendur ábúð  nú fyrir þrifum.” SB II, 82.
1708: “Fóðrast kann vii kýr, i úngneyti, xii lömmb. Rosnu fje og hestum er vogað einúngis á útigáng, 
sme hjer er í betra lagi. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga mjög lök. Móskurður til eldiviðar hefur verið, 
brúkast ei. Skóg brúkar jörðin í almenníngi ut supra. Engjar þær einar, sem hent er undan peníngafótum 
í hagmýri. Hætt er kvikfje fyrir afætudýjum og so fyrir grafkeldum og lækjum. Vatnsból bregst um 
vetur og verður oft að því mein og nytbrestur.” JÁM II, 177. Búið er að skipta jörðinni í nokkra hluta, 

gömul bygging sem stendur enn 
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ÁR-037 Hnaus

Teikningin er byggð á bæjarteikningu frá árinu 1906
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íbúðarhús eru á þeim öllum en ekki er búskapur þar. Jörðin er nýtt til beitar og skógræktar.

ÁR-037:001     Hnaus     bæjarhóll     bústaður    63°56.030N     20°44.458V
Fimm hús eru merkt á bæjarhól Hnauss á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Bærinn var uppi á lítilli hæð, NNV við núverandi 
íbúðarhús. Heimreið liggur sunnan við bæjarhólinn. 
Það er ekki föst ábúð á Hnausi, jörðinni er skipt upp 
í nokkra hluta og eru íbúðarhús/heilsárshús á þeim 
öllum. Þrjú þeirra eru innan heimatúnsins.
Bæjarstæðið er uppi á lítilli hæð með klettum efst til 
norðurs. Malarhlað er á hólnum og mikil skógrækt er 
á svæðinu til suðurs.
Ekki sést greinilegur bæjarhóll á svæðinu. Þrjú 
íbúðarhús eru skammt sunnar en bærinn er sýndur á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Á hæðinni eru einnig tvær skemmur, sú vestari nærri 
því þar sem bærinn stóð áður. Grónir bakgarðar og 
trjárækt er umhverfis húsin en malarhlað sunnan og 
suðaustan við bæjarstæðið. Mikið hefur verið plantað 

af trjám (greni, öspum og birki) kringum íbúðarhúsin. Þar sem nú er bílastæði, norðan við austasta 
íbúðarhúsið var samkvæmt Per [eftirnafn vantar], fjós og hlaða þegar hann kom hingað 1976. Hlaðan 
var fokin en fjósið stóð enn, gert úr sléttuðum olíutunnum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-037:002     Fornufjós     heimild    fjós
“Fornufjós fyrir vestan traðirnar [003], þar sem skógræktin er núna,” segir í örnefnalýsingu. Ekki er 
vitað hvar Fornufjós voru staðsett né hvar traðirnar lágu að bænum. Það er skógrækt víða í kringum 
bæinn en líklega var fjósið vestan eða suðvestan við bæinn, innan heimatúnsins. Þarna er kálgarður 022 
og þrjú heilsárshús inn á milli skógræktarinnar. Ekki er að sjá hól þarna og frekari heimildir þarf til þess 
að staðsetja minjastaðinn.
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Hnaus, 1.

ÁR-037:003     heimild    traðir
“Fornufjós [002] fyrir vestan traðirnar, þar sem skógræktin er núna,” segir í örnefnalýsingu. Ekki er 
vitað hvar traðir 003 lágu að bænum og þær ekki sýndar á gömlum kortum. Þjóðleið 611:017 lá fyrir 
norðan heimatúnið og ekki ólíklegt að traðirnar hafi komið að bænum að norðvestan. Frekari heimildir 
þarf til þess að staðsetja traðirnar.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hnaus, 1.

ÁR-037:004     brunnur     brunnur   
63°56.020N     20°44.366V
“Vakarklettur sunnan frá bænum í túninu. Er 
kletturinn neðst í túninu. Brunnur mun vera fyrir 
ofan klettinn,” segir í örnefnalýsingu. Í viðbótum við 
örnefnalýsinguna segir ennfremur: “Stefanía í Þingdal 
segir mér, að brunnur muni vera fyrir ofan klettinn.  Ég 
hef um þetta eldri sögn, eða frá Bjartey Halldórsdóttur, 
er hún var að alast upp í Hnausi.  Þá var þarna 
óvirkjuð uppspretta, er aldrei fraus (kaldavermsl), 
vök við klettinn.” Brunnurinn er rúmum 70 m austan 
við bæ 001 og 80 m suðaustan við Vakarklett 005. 
Hann er innan bakgarðs núverandi íbúðarhúss sem 
byggt var 1985, nokkuð neðar í brekkunni, suðaustan 
við skógræktarsvæðið í garðinum.

Bæjarhóll ÁR-037:001, horft til norðvesturs.

Kofi er yfir brunni ÁR-037:004.
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Svæðið er að mestu grasivaxið en einnig eru þar lauftré og barrtré. Landið hækkar til norðvesturs
Lítill kofi er yfir brunninum. Samkvæmt Per, heimildamanni, var brunnurinn eitt sinn hlaðinn en nú 
(2016) sjást engar hleðslur heldur aðeins steyptur hringur efst sem hulinn er með spónaplötu.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hnaus, 1; Ö-Hnaus, viðb., 1

ÁR-037:005     huldufólksbústaður     huldufólksbústaður  63°55.989N     20°44.300V
“Vakarklettur sunnan frá bænum í túninu. Er 
kletturinn neðst í túninu. Brunnur [004] mun vera 
fyrir ofan klettinn. Stefanía [Eiríksdóttir] segir svo 
frá að börn hafi eitt sinn heyrt mannamál í klettinum 
og hlaupið þá í burtu og ekki komið þar oftar,” segir 
í örnefnalýsingu. Huldufólksbústaðurinn í klettinum 
er 140 m suðaustan við bæ 001 og tæpum 80 m 
suðaustan við brunn 004. Hann er nokkru sunnar en 
lauftrjáreiturinn í brekkunni fyrir neðan bæ 001 og 
neðan við klettinn er framræstur skurður.
Bratt og mikið klettabelti sem er grasivaxið efst á 
jafnsléttu og neðst í túninu.
Klettarnir eru mjög brattir og eru um 5-8 m háir.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hnaus, 1.

ÁR-037:006     Grafarhóll     náma     mógrafir    63°56.093N     20°44.256V
“Grafarhóll eru klettar fyrir framan Kúalautina,” 
segir í örnefnalýsingu. Í viðbótum við örnefnalýsingu 
segir ennfremur: “Grafarhóll er klettar fyrir framan 
Kúalautina.  Ég hringdi til Stefaníu og innti hana 
frekar um þetta örnefni, er ég fékk spurningalistann.  
Hún taldi þetta geta verið dregið af mógröfum, en 
vildi samt ekki fullyrða það.” Örnefnið Grafarmýri 
er á lista yfir örnefnið í Hnausi e. Eirík Gíslason. 
Mógrafirnar eru 200 m austan við bæ 001, þar eru í 
mýrinni framræstir skurðir. Þær eru 20-30 m austan 
við túnið, í þýfðri framræstri mýri.
Þýfð, framræst mýri sem er grasi- og kjarrivaxin.
Mógrafirnar eru að hluta til horfnar í skurði vegna 
framræsingar í mýrinni. Svæðið er 70x30 m að stærð 
og snýr NNV-SSA. Þær sem enn sjást eru 1,5 metrar 
að dýpt og blautar í botninum. Það er óvíst hversu 
margar þær eru endar eru þær flestar samsíða og 
grafast hver ofan í aðra.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hnaus, 1; Ö-Hnaus, viðb.,1; Ö-Hnaus, E.G.,1.

ÁR-037:007     tóftir     fjárhús    63°56.680N     20°43.782V
“Á milli Stórholts og Fjárhúsáss er allstórt sund,” segir í örnefnalýsingu. Örnefnið Fjárhúsmýri er á lista 
yfir örnefni í Hanusi e. Eirík Gíslason. Fjárhúsin eru á Fjárhúsás líkt og örnefnið gefur til kynna. Þar eru 
tvær tóftir,  rúma 1,3 km norðaustan við bæ 001 og 900 m norðan við mógrafir 032. Fjárhúsin eru vestar 
og hesthús austar.
Tóftirnar eru í grónum móa. Víða eru mýrasund á milli lágra ása. Mýrarnar eru rakar en holtin stórþýfð og 
mosavaxin. Um 2-3 m hátt, hálfgróið klettabelti er norðvestan við tóft B en lítil grasflöt beint suðaustur 
af.
Svæðið er 73x25 m á stærð og snýr austur-vestur. Vestar er tóft A. Hún skagar fram úr suðurbrekku 
holtsins og er 24x16 m að stærð og snýr norður-suður. Hún skiptist í tvö hólf og hefst lýsingin að sunnan 
í hólfi 1. Það er 14x11 m að innanmáli og opið til suðurs. Inni í hólfinu eru tveir hlaðnir garðar, hvor 
um sig er 0,1-0,2 m á hæð og það sést glitta í eitt umfar af grjóthleðslu. Ekki er útilokað hér hafi verið 

Vakarklettur ÁR-037:005, horft til norðurs.

Mógrafir ÁR-037:006, horft til austurs.
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ennfrekari hólfaskipting en timbur notað til þess. Veggirnir eru 2-3 m á breidd, hlaðnir úr torfi og grjóti 
og eru 0,5-0,7 m á hæð. Þeir eru hæstir að innan. Að utan eru þeir horfnir á köflum. Að innan sjást mest 
4 umför grjóthleðslu en mikið er tekið að hrynja úr þeim. Að sunnan eru veggir tóftarinnar umfangslitlir, 
líklega vegna þils sem þar hefur við. Hólf 2 er norðar og er hlaða. Hún er 12x4 m að innanmáli og snýr 
austur-vestur. Veggir eru 0,7-1,5 m á hæð og hér og þar glittir í gjót í þeim án þess að greinileg umför 
sjáist. Þeir eru 0,3 m á hæð að utan. Ekki er ljós hvort að hlaðan var niðurgrafin, gólfhæð er sú sama og í 
hólfi 1. Að auki er hún full af rusli. Fyrir sunnan tóftina er “stallur” eða upphækkun og ekki er ljóst hvort 
þar eru uppsöfnuð mannvistarlög án frekari rannsókna. Tóft B er 40 m austar. Tóftin er hlaðin úr torfi 
og grjóti. Hún er grasi- og mosagróin en sjá má í grjót víða að innanverðu. Tóftin er um 11x7 m á stærð, 
snýr norðaustur-suðvestur og er fast upp við klettabelti til norðvesturs. Breidd veggja er víðast um 1,5 

m en mest um 2 m. Hæð veggja er um 0,5-1,2 m. Í tóftinni eru 2 hólf, bæði með inngang að suðausturs. 
Hólf I, líklega gerði, er um 4,5 m á lengd og 3,5 m á breidd að innanmáli og er hæð veggja víðast nær 50 
cm. Hólf II er norðaustan við hólf I. Það er 3,5 m á lengd og 2 m á breidd að innanmáli en veggir hafa 
hrunið talsvert inn. Hæð veggja er víðast nær 1,2 m og eru leifar af járnplötum í vesturhorni.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hnaus, 2; Ö-Hnaus, E.G., 1.

ÁR-037:008     Sverristættur     heimild    fjárhús   63°56.229N     20°44.069V
“Sverristættur eru í holtinu næst bænum, beint að sjá í bæinn frá fjárhúsunum,” segir í örnefnalýsingu. 
Í viðbótum við örnefnalýsinguna segir ennfremur: “Sverristættur: Samúel og Stefanía telja þetta vera 
fjárhústættur.  Sverrir Magnússon og kona hans, Guðrún Eiríksdóttir, búa í Önundarholti 1829-31 og 
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Tóft ÁR-037:007b, horft til suðausturs. Tóft ÁR-037:007a, horft til austurs.
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flytja þá að Hnausi og búa þar til 1846.  Örnefnið trúlega frá þessum tíma.” Ekki er vitað nákvæmlega 
hvar tóftin var, en líklegasti staðurinn er holt rúmum 480 m norðaustan af bæ 001.
Efst á holtinu til norðausturs er smáþýfð grasflöt, annars stórþýfðari lyngmói.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hnaus, 2; Ö-Hnaus, viðb. 1.

ÁR-037:009     Gamla-Stekkatún     tóft     stekkur   63°56.259N     20°44.547V
“Gamla-Stekkatún er fyrir vestan túnið, þar sem gamli nátthaginn [010] var,” segir í örnefnalýsingu. 
Tóft er um 420 m norðan við bæ 001, inni í skógræktarsvæði, norðvestan við malaveg sem liggur 
gegnum skógræktina. Tóftin er innan nátthaga 010.
Tóftin er á skóglausri, smáþýfðri aflíðandi brekku. Allt umhverfis hefur verið plantað greni, öspum og 
birki.

Tóftin er um 11,5 x 7,5 m á stærð. Hún er grasigróin og hlaupin í þúfur. Breidd veggja er um 1,5-3 m 
og hæð um 0,4-1 m. Tvö hólf eru greinanleg í tóftinni, annað (I) um 4x4 m að innanmáli en hitt (II) er 
sunnan við, um 1,5x1 m að innanmáli. Enginn inngangur er greinanlegur á hólfunum.
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Hnaus, 2.

ÁR-037:010     garðlag     nátthagi     63°56.303N     20°44.545V
“Gamla-Stekkatún [009] er fyrir vestan túnið, þar sem gamli nátthaginn var. Hann var niður undir 
Litlagilinu sem rennur frá túninu og niður í læk, dálítið austan við 
þar sem heimreiðin er núna,” segir í örnefnalýsingu. Nátthaginn er 
rúmum 500 m norðan við bæ 001. Tóft 009 er innan nátthagans.
Aflíðandi brekka, brattari til suðausturs. Svæðið er grasi- og 

Tóft ÁR-037:009, horft til norðurs.
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mosavaxið en víðast er búið að planta í brekkuna trjám (greni, öspum og birki).
Nátthaginn er ferhyrndur og snýr NNA-SSV. Norðurhlið er um 60 m löng en austurhlið um 185 m. 
Skurður er þar sem vesturhlið hefur líklega verið og suðurhlið fannst ekki í fyrir skógi.  Garðurinn er 
víðast um 0,5-0,8 m breiður og 0,2-0,4 m hár. Hann er torfhlaðinn, vaxinn grasi og mosa. Garðurinn er 
víða rofinn, að hluta til vegna malarvegar sem liggur að húsum í byggingu.
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Hnaus, 2.

ÁR-037:011     Kirkjugötur     heimild    leið    63°56.458N     20°44.791V
“Kirkjugötur frá Hnausi til Hraungerðiskirkju, út yfir Hnausholt,” segir í örnefnalýsingu. Kirkjuflöt er 
840 m norðan við bæ 001, þar er nú gamall sumarbústaður. Mikill garðrækt og stígagerð hefur farið fram 
við sumarbústaðinn. Hann stendur 30 m norðvestan við heimreiðina upp að Hnausi, áður en beygt er til 
suðurs upp að bænum. Kirkjuflötin er ekki langt frá landamerkjum við Neistastaði ÁR-035.
Mikil skógrækt er á svæðinu og þar eru bæði lauftré og barrtré. Annars er svæðið að mestu grasi-, lyngi- 
og mosavaxið. Kirkjuflöt liggur í smá halla til suðausturs.
Ekki sést til minja en leiðin var samsíða núverandi heimreið norðaustur-suðvestur og þaðan yfir í 
Hraungerði ÁR-039. Leiðin gæti hafa verið hluti af Ásaveginum sem liggur einnig á þessu svæði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hnaus, 2.

ÁR-037:012     Grænaborg     heimild    fjárskýli
Örnefnið Grænaborg er á lista yfir örnefni í Hnausi e. Einar Gíslason. Í viðbótum við örnefnalýsinguna 
segir: «Grænaborg er án efa leifar af fjárborg.» Ekki er vitað hvar þetta örnefni er að finna í landi Hnauss. 
Það er líklega norðan við bæinn, í ásum og holtum þar sé tekið mið af upptalningu í örnefnalýsingu. 
Skrásetjarar gengu vel yfir svæðið norðan við bæ 001 og fundu ekki fjárborg við yfirferð sína. Jafnframt 
voru loftmyndir skoðaðar án þess að finna tóft sem passar við þessa lýsingu. Frekari heimildir þarf til 
þess að staðsetja minjastaðinn.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hnaus, E.G., 1; Ö-Hnaus, viðb., 2.

ÁR-037:013     heimild    rista      63°55.954N     20°44.892V
“Reiðingur og heytorf var skorið á mýrinni fyrir suðvestan bæinn.  Húsatorf var aftur á móti skorið sem 
næst þeim kofa, er verið var að gera við eða endurbyggja.  Ef veggir voru byggðir úr kökkum, var torf 
lítið notað við veggjagerðina nema efst.  Allir veggir voru tyrfðir að ofan með grastorfi og látið halla vel 
út af þeim, svo vatn gengi síður niður í vegginn,” segir í viðbótum við örnefnalýsingu. Hnit var tekið í 
mýri, tæpum 400 m suðvestan við bæ 001. Líkt og segir hér ofar var torf skoðið víða og engin ummerki 
þess sjást í landi Hnauss.
Fyrir suðvestan bæ eru framræstar mýrar og holt á milli þeirra. Mýrarnar eru ennþá deiglendar og nýttar 
til beitar.
Engin ummerki torfristu sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hnaus, viðb., 2.

ÁR-037:014     Ærhúsdæla     örnefni     fjárhús
Örnefnið Ærhúsdæla er á lista yfir örnefni í Hnausi 
e. Bjarteyju Halldórsdóttur. Ekki er vitað hvar 
Ærhúsdæla var staðsett né fjárhúsin. Ekki er talið 
að þetta sé eitt af þeim fjárhúsum sem skráð voru á 
vettvangi. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja 
minjastaðinn.
Heimildir: Ö-Hnaus, B.H., 1.

ÁR-037:015     Vörðuás     varða     samgöngubót 
 63°56.507N     20°43.876V

Örnefnið Vörðuás er á lista yfir örnefni í Hnausi e. 
Bjarteyju Halldórsdóttur. Varða er um 330 m sunnan 
við fjárhús 007 og um 1 km norðaustan við bæ 001. 
Vörðuás er stakstæður, í framræstri mýri, varðan er 

Varða ÁR-037:015, horft til norðurs.
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líklega samgöngubót á leið 016 en hún liggur að fjárhúsum 007. Það er ekki þekkt önnur varða á jörðinni 
og yfirferð örnefna í örnefnalýsingu leiðir einnig hingað.
Vörðuás er stakstætt holt í mýri. Það er lágt að norðan en gróið.
Varðan er 2x2 m að grunnflararmáli og grjóthlaðin. Hún er hrunin, þarna er nú hrúga sem er um 0,1-,2 
m á hæð. Grjótið er tekið úr holtinu.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hnaus, B.H., 1.

ÁR-037:016     Djúpugötur     gata     leið    63°56.666N     20°43.781V
Örnefnið Djúpugötur er á lista yfir örnefni í Hnausi 
e. Bjarteyju Halldórsdóttur. Djúpugötur lágu frá 
bæ 001 að fjárhúsum 007, nyrsti hluti þeirra er enn 
varðveittur. Þær sjást liggja til norðurs í holtum þar 
en hverfa í mýrar. Þær tvístrast eitthvað á leiðinni.
Þýfður, grasi- og lyngivaxinn mói. Mikið af hólum, 
hæðum, dældum og lágum er á þessu svæði.
Djúpugötur eru stígur sem liggur frá bæ 001 
og að fjárhúsum 007, á Fjárhúsási. Þar sést enn 
djúpur kindastígur en leiðinni er viðhaldið af 
lausagönguhrossum. Leiðin sést á um 640 m löngum 
kafla.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hnaus, B.H., 1.

ÁR-037:017     heimild    landamerki     63°57.106N     20°43.087V
Í landamerkjabréfi Hnauss frá 1886 segir: «Frá Gilvaði [078:014] ræður lækurinn upp að þúfu sem er 
hlaðin á syðri bakka lækjarins.» Svæðið er á merkjum Hnauss og Bitru ÁR-078, um 2,3 km norðaustan 
við bæ 001 og um 80 m sunnan af þjóðvegi.
Hróarsholtslækur rennur hér til suðvesturs. Skurður hefur verið grafinn frá læknum til suðurs, á merkjum. 
Við lækjarbakkann er smáþýfi og víðikjarr.
Ekki sést til fornleifa.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Landamerki Hnauss, 1886. no. 116.

ÁR-037:018     heimild    landamerki
Í landmerkjabréfi Hnauss frá 1886 segir: «Kampholt. Frá nefndum takmörkum ræður keldan (Aðalkeldan) 
alla leið í hlaðna þúfu við Breiðukeldu.” Þúfan var á austurmerkjum Hnauss og Kampholts ÁR-038 en 
ekki er vitað nákvæmlega hvar.
Ekki sést til vörðunnar. Grafinn hefur verið skurður á merkjum og er mögulegt að hleðslan hafi eyðst 
við þær framkvæmdir.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Landamerki Hnauss, 1886, no. 116.

ÁR-037:019     Borgarholt     örnefni     fjárskýli
Örnefnið Borgarholt er á lista yfir örnefni í Hnausi e. Eirík Gíslason. Ekki er vitað hvar Borgarholt er 
staðsett en að öllum líkindum er þó um sama stað og Grænuborg að ræða. Þetta þarfnast staðsfestingar 
og frekari heimilda.
Heimildir: Ö-Hnaus, E.G., 1.

ÁR-037:020     heimild       63°56.795N     20°44.532V
Við yfirferð loftmyndar frá 1950 sem er í eigu Soffíu Sigurðardóttur, heimildamanns, sést hringlaga tóft 
um 50 m vestan við tóft 007 og rúmum 1,4 km norðan við bæ 001. Tóftin líkist fjárborg á loftmyndinni 
en sést ekki á yfirborði nú. Hún er nærri Gilvaði 078:014, við landamerki Bitru ÁR-078 og Neistastaða 
ÁR-035.
Ekki er vitað af hverju tóftin sést ekki á yfirborði. Þarna er smá þurr blettur milli tveggja holta að austan 
og vestan. Svæðið við Mókeldu, sem er á hreppamörkum, er blautt og landið sígur þar niður. Tóftin var 

Djúpugötur ÁR-037:016, horft til suðvesturs,
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í viki til suðurs en gæti hafa orðið undir sigi úr holtsbrúninni. Þar er búið að plata öspum í þyrpingu.
Engin ummerki tóftarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Soffía Sigurðardóttir, ljósmynd.

ÁR-037:021     heimild    landamerki     63°55.603N     20°46.016V
“Suðvesturlína úr Bósaxarhornmarki [sjá ÁR-036:008] úr vörðu í háholtum, sem er hornmark frá 
Neistastöðum en Hliðarmark frá Hurðarbaki,” segir í örnefnalýsingu Hnauss sem gerð er af Bjartey 
Halldórsdóttur árið 1945. Þessi varða er horfin en var um 1,5 km suðvestan við bæ 001 og rúmum 1,1 
km suðvestan við ristu 013.
Þar sem varðan var er hornmark þriggja jarða og girðingar koma nú þar saman. Allt umhvefis eru ræktuð 
og óræktuð tún en í landi Hnauss er mólendi.
Engin ummerki vörðunnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hnaus BH, 2

ÁR-037:022     heimild    kálgarður     63°56.023N     20°44.463V
Kálgarður er merktur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fast sunnan við bæ 001. 
Kálgarðurinn var rétt við íbúðarhús Gísla Baldvins Björnssonar, um 13 m SSV við bæ 001.
Íbúðarhúsið er í aflíðandi brekku sem hallar til suðurs. Trjám hefur verið plantað á svæðinu, einkum 
greni en einnig öspum og birki.
Ekki sést til fornminja á yfirborði. Samkvæmt Per [eftirnafn vantar] voru ummerki um kálgarðinn þegar 
hann kom að Hnausi árið 1976, nærri þar sem greni var plantað við íbúðarhús Gísla. Kálgarðurinn var 
torfhlaðinn en engin ummerki voru um grjót. Áður en hús Gísla var byggt var gerð rétt á þessum stað, 
hún er einnig horfin.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-037:023     tóft     útihús      63°55.927N     20°44.519V
Útihús er merkt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, í suðvesturhluta heimatúnsins. 
Það var um 200 m suðvestur af bæ 001 og 10-15 m suðvestan við túngarð 024b. Það er enn varðveitt, 
tóftin er nokkuð neðarlega í túninu sem hallar til suðausturs. Brekkubrúnin er 15 m suðaustan við það.
Tóftin í jaðri sléttaðs túns sem hallar niður á við, til suðausturs. Um 5 m suðaustan við það er brött brún 
brekkunnar. Svæðið í kringum tóftina er grasivaxið og þar er mikið af brennisóley.
Útihúsið er 18 x 8 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Tóftin er opin til suðausturs og er tvískipt. 
Hólf I er 6,5 x 2,5 m að innanmáli og hæð veggja er 1 m þar sem hún er hæst að innan en 0,6 m að 
utan. Hólf II er 3,5 x 2,5 m að innanmáli og er mun óljósara heldur en hitt hólfið, raunar eins og dæld. 
Hleðsluhæð er mest 0,3 m að innan og 0,1 m að utan, hleðslurnar eru mun signari er í hólfi I. Þetta 
er fjárhús, lag tóftarinnar bendir til þess. Fjárhúsið er torf- og grjóthlaðið. Það sjást engin  ummerki í 
veggjum um grjóthleðslur en þrír steinar liggja í hruni innan þess.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.
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Teikning af tóft ÁR-037:023. Útihús ÁR-037:023, horft til vesturs.
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ÁR-037:024     garðlag     túngarður     63°56.069N     20°44.382V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 var túngarður við 
austur- og norðurhliðar túnsins, ekki er ljóst hvað 
réði til annarra átta. Túngarðurinn er varðveittur í 
tveimur hlutum, um 100 m norðaustan við bæ 001 og 
gengur upp að klettunum í hólnum fyrir ofan bæinn, 
fyrir ofan girðinguna í túninu. Þar sem túngarðurinn 
byrjar til norðurs er skógrækt í jaðri túnsins. Hluti B 
er 10 m suðvestan við fjárhús 023.
Svæðið er að mestu grasivaxið en þó vex þar einnig 
kjarrgróður. Lauf- og barrtrjárækt er bæði fyrir 
sunnan og norðan hólinn sem nyrðri hlutinn liggur 
á. Syðri hlutinn (024b) liggur í þýfðum móa þar sem 
landið hallar til suðausturs.
Túngarðinum er gefin bókstafur til aðgreiningar í 
lýsingu þessari. Nyrðri hlutinn fær bókstafinn A og 
syðri hlutinn B. Minjasvæðið er 350 x 150 m að 
stærð en 306 m eru á milli túngarðanna tveggja. Túngarður A liggur 100 m fyrir norðaustan bæ 001 
í klettunum í hólnum. Þaðan liggur hann milli tveggja kletta og heldur svo áfram til norðurs austast á 
klettabeltinu. Hann hverfur við skógræktarsvæði norðvestan við klettinn. Hann er nokkuð siginn og 
aðallega hlaðinn úr torfi en má þó sjá glitta í einn stein syðst í honum þar sem hann hefur verið rofinn 
af túnasléttun. Í öðru rofi norðar sést þó að hann er aðeins torfhlaðinn. Túngarðurinn er 55 m langur og 
1,5 m breiður. Hleðsluhæð hans er 0,2 - 0,4 m. Túngarður B  er sunnar í heimatúninu. Hann er alls 60 m 
langur og 2 metra breiður. Hleðsluhæð er 0,7 metrar þar sem hann er hæstur. Jarðvegur hefur rofnað á 
nokkrum stöðum í túngarðinum. Hann liggur norðaustur - suðvestur.
Hættumat: engin hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-037:025     heimild    útihús      63°55.948N     20°44.584V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús, utan túns, um 130-140 m 
VSV við bæ 001. Miðað við staðsetningu tófta 023 og túngarðs 024 er líklegri staðsetning um 190 m 
suðvestan við bæ 001, í vesturhorni túns.
Slétt ræktað tún í halla til suðausturs. Öspum hefur verið plantað meðfram norðvestur og suðvesturhliðum 
túnsins.
Ekki sést til fornminja á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-037:026     frásögn     huldufólksbústaður    63°56.059N     20°44.403V
Samkvæmt Per (eftirnafn vantar) er huldfólk í 
Höfða. Hæsti punktur holtsins norðan við bæinn 
kallast Höfði. Þar eru klettar að austan og lág 
hamrabelti.
Höfði er 3-5 m á hæð og er náttúrulegt klapparholt. 
Það er gróið og hér og þar eru rof og klettar.
Hættumat: engin hætta

Túngarður ÁR-037:024, horft til vesturs.

Höfði ÁR-037:026, horft til norðvesturs.
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ÁR-037:027     hleðsla     heygarður     63°56.039N     20°44.459V
Hleðsla liggur til suðvesturs, niður Höfða, fast 
norðvestan við bæ 001. Hér er líklega um hluta af 
heygarði sem var norðvestan við bæ 001 en öll 
bæjarhúsin eru horfin og því ekki hægt að staðfesta 
það. Hleðslan sést vel þegar ekið er að húsum á 
Hnausi.
Fyrir sunnan hleðsluna er núverandi bæjarstæði 
Hnauss, þrjú heilsárshús, skemma og skógrækt. Uppi 
á Höfðanum er óræktað tún sem í grunninn er gamla 
heimatúnið.
Hleðslan er rúmlega 20 m löng, 1,5 m á breidd og 
liggur austur-vestur. Hún er 0,5 m á hæð og algróin. 
Hleðslan liggur niður aflíðandi brekku til vesturs 
en til austurs endar hún við kletta uppi á Höfða. 
Í austurenda mótar óljóst fyrir annari hleðslu eða 
hólfi, það er samt afar óskýrt og gæti einnig verið 
veggjahrun.

Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-037:028     frásögn     útihús      63°56.022N     20°44.417V
Samkvæmt Per [eftirnafn vantar] var lítil tóft við íbúðarhús hans (austasta íbúðarhúsið) þegar hann 
kom árið 1976. Tóftin um 40 m suðaustan við bæ 001, Per lét bílhræ ofan í tóftina og mokaði yfir. 
Grjóthleðsla, hlaðin af Per, er vestan við svæðið þar sem tóftin var.
Svæðið er í aflíðandi halla til suðurs, vaxið sóleyjum. Birki, öspum og greni hefur verið plantað umhverfis.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-037:029     gata     leið      63°55.915N     20°44.595V
Samkvæmt Gísla B. Björnssyni, heimildamanni, 
lá leið eftir Bæjarásnum endilöngum. Suðurhluti 
gatnanna var plægður nýlega og hvarf við þær 
framkvæmdir. Ekki er ljóst hvert leiðin lá, líklega 
sameinaðist hún þjóðleiðum suðvestar eða var 
engjavegur.
Suðurhluti Bæjarássins er plægður og tún yfir nyrðri 
hluta hans, það var hluti gamla heimatúnsins. Í 
miðjunni er óraskað svæði, þar er stórþýfður mói.
Leiðin er horfin í heimatúninu og syðst á Bæjarásnum. 
Hún sést þó á loftmyndum, það er stutt síðan 
svæðið var plægt. Leiðin sést liggja til suðvesturs 
frá heimatúninu, þar mótar fyrir hlöðnum veggjum 
meðfram henni og hún virðist vera plægð niður. 
Leiðina er hægt að rekja á loftmynd, þar er hún um 
480 m löng og liggur til suðvesturs frá heimatúninu. 
Þar sem heimatúnið endar, sést veggjarbrot eða kantur 

vestan við götuna. Hann er 1 m á hæð að austan en lægri til vesturs, eða 0,4 m. Veggurinn er algróinn og 
þýfður. Veggurinn fjarar út og leiðin er 2,5-3 m á breidd, í henni má greina 2 paldra.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-037:030     tóftir     fjárhús    63°56.092N     20°44.181V
Tvær signar tóftir eru 250 m norðaustan við bæ 001, skammt norðaustan við heimatúnið. Tóftirnar eru 
við mýrardrag, framarlega í brekku sem hallar til suðausturs. Skammt suðaustar er náttúrulegt holt. Sé 
tekið mið af lagi og gerð tóftanna er um fjárhús að ræða. Tóftirnar eru á merkjum holts og mýra.
Gróinn, stórþýfður mói. Til norðvesturs og vesturs er mýri og til austurs er brött brekka að deiglendi.
Tóftirnar eru á svæði sem er 24x12 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Tóft A er suðvestar. Hún 
er 8x6 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Tóftin er einföld og er hlaðin á lágum hól. Veggirnir 
eru stórþýfðir, þeir eru 0,3-0,4 m á hæð og algrónir. Þýfðir bakkar afmarka þá að hluta. Það er bratt til 

Hleðsla ÁR-037:027, horft til austurs.

Leið ÁR-037:029, horft til norðausturs.
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austurs, niður frá tóftinni. Inni í tóftinni er stórþýfi/
þúfa og hvergi mótar fyrir opi á yfirborði. Tóft B 
er 6 m norðaustar. Hún er 11x10 m að stærð, snýr  
norðaustur-suðvestur og skiptist í þrjú hólf. Syðst er 
hólf 1. Það er 5x2 m að innanmáli og snýr norðaustur-
suðvestur. Það er opið til suðurs og veggirnir eru 
algrónir og óskýrir. Hólf 2 er norðar og er 3x2 m að 
innanmáli. Það snýr norðaustur-suðvestur, veggirnir 
eru 0,3 m á hæð og stórþýfðir og þýfðir. Hólf 3 er 
austast. Það er illa varðveitt og óskýrt á yfirborði. 
Veggirnir afmarkast af þýfðum bökkum, 0,2 m á hæð 
og op er til suðvesturs.
Hættumat: engin hætta

ÁR-037:031     tóft       63°56.384N     20°43.570V
Tóft er tæpum 980 m norðaustan við bæ 001 og 400 m norðvestan við Kampholt ÁR-038. Hún er uppi á 
litlum ás til móts við Kampholt og milli þeirra liggur lítill dalur. Rofabarð er í ásnum suðaustanverðum.
Þýfður mói, mosa-, grasi- og lyngivaxinn. Landið lækkar til suðaustur niður í dalinn.
Tóftin er 6 x 5 m að stærð og snýr austur - vestur. Hún er opin til vesturs og er einföld. Innanmál hennar 
er 2,5 x 2 m. Veggir hennar eru óljósir í þýfinu á svæðinu en það sést móta fyrir stærri og veglegri þúfum 
í smáþýfðra landslagi í kring. Kindagata liggur yfir suðurvegg tóftarinnar. Hleðsluhæð veggja er 0,4 - 
0,6 m og hún er torfhlaðin. Hluti af tóftinni er líklega horfinn í rof sem er í brekkunni suðaustan við hana 
og er suðurveggur hennar því ógreinilegur. Norðurveggurinn er hinsvegar vel greinilegur. Erfitt er að 
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Tóftir ÁR-037:030.

Tóft ÁR-037:030b, horft til norðvestur.

Tóft ÁR-037:031, horft til suðurs.
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Teikning af tóft ÁR-037:031.

Tóft ÁR-037:030a, horft til ANA.
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segja til um hvort að eitthvert örnefnanna í örnefnaskránni eigi við þessa tóft þar sem að enginn núlifandi 
heimildamaður (2016) þekkti til örnefnanna á svæðinu.
Hættumat: stórhætta, vegna rofs

ÁR-037:032     náma     mógrafir    63°56.195N     20°44.048V
Mógrafir eru rúmum 450 m norðaustan við bæ 001 
og 65 m suðaustan við vörðu 008. Mógrafirnar eru á 
milli tveggja ása eða holta, í mýrardragi þar.
Stórþýfður mói. Hér og þar eru mýrarsund, 
mógrafirnar eru í einu slíku.
Mógrafirnar eru á svæði sem er 30x20 m að stærð og 
snýr norðaustur-suðvestur. Það er 0,3-0,4 m á dýpt og 
innan þess mótar fyrir nokkrum, litlum mógröfum. 
Erfitt er að áætla nákvæman fjölda. Þær eru grónar og 
deiglendar. Ein og ein þeirra er ennþá blaut.
Hættumat: engin hætta

ÁR-037:033     tóft     fjárhús      63°56.605N     20°43.493V
Fjárhús 033 eru um 1,4 km norðaustan við bæ 001 og 520 meturm norðan við tóft 031. Þau liggja í 

suðaustur hlíðum áss sem er sunnan við Fjárhúsásinn.
Stórþýfður mói þar sem vex mikill mosi og gras og 
smávegis kjarrgróður. Hlíðin sem fjárhúsin standa á er 
nokkuð flatlend en hallar þó lítillega til suðausturs.
Minjasvæðið samanstendur af tveimur tóftum, A og B. 
Það er 33 x 24 m að stærð og snýr norðvestur - suðaustur. 
Tóft A er vestar. Hún er 13 x 7,5 m að stærð og snýr 
norðaustur - suðvestur. Hún er opin til suðvesturs og er 
torfhlaðin. Hæð veggja er 0,70 - 0,8 m að innan og 0,2 - 
0,5 m að utan. Tóftin er tvískipt. Hólf I er sunnar. Það er 
langt og mjótt, 4,5 x 1,5 m að innanmáli. Hólf II er 3 x 3 
m að innanmáli. Tóft B er 7 m austar. Hún er 21 x 12 m 
að stærð og snýr norðvestur - suðaustur. Hún er opin til 
suðausturs og skiptist upp í fjögur hólf. Hólf I suðvestast. 
Það er 6 x 2 m að innanmáli og hæð veggja er 1 m að 
innan en 0,3 - 0,5 m að utan. Í suðaustur-enda hólfsins má 
greina 2 umför af steinum í veggnum. Hólf II norðvestan 

Tóft ÁR-037:033a, horft til norðausturs. Tóft ÁR-037:033b, horft til austurs.
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Tóftir ÁR-037:033.

Mógrafir ÁR-037:032, horft til suðvesturs.
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við hólf I. Það er 7 x 8 m að innanmáli og hæð veggja er 0,3 - 0,4 m. Ógreinilegt op er frá hólfi II yfir 
í hólf III í norðaustur horni þess. Hólf III er austan við hólf II. Það er 4,5 x 2 m að innanmáli og hæð 
veggja er 0,3 - 0,4 m. Opið er til suðurausturs frá hólfi III inn í hólf IV, það er suðaustar. Hólf IV er 6 x 5 
m að stærð og hæð veggja er 0,3 - 0,4 m. Það er opið til suðausturs. Tóftin torfhlaðin að hluta, hólf I var 
bæði torf- og grjóthlaðið. Það er ástæða þess að veggirnir eru hærri en hinna hólfanna. Gæti verið seinni 
tíma viðbygging við eldri fjárhús.
Hættumat: engin hætta

ÁR-037:034     gata     leið      63°56.101N     20°44.952V
Leið lá á milli Neistastaða ÁR-035 og Hnauss. 
Hluti hennar sést um 420 m vestan við bæ 001, rétt 
norðvestan við veginn þar sem hann klofnar, annað 
vegurinn fer til austurs að bæ en hinn áfram til 
sauðausturs
Mikil skógrækt, aðallega barrtré, eru á svæðinu og 
er landið vaxið kjarri og lyngi. Landið hækkar til 
norðvesturs en verður flatlent ofar í brekkunni þar 
sem leiðin liggur til Neistastaða.
Leiðin liggur rétt fyrir ofan veginn að bænum og 
liggur í gegnum skógræktarsvæðið. Hún sést sem 
0,3- 0,5 m djúp kindagata. Leiðin endar í skógrækt 
sem liggur alveg upp að landamerkjagirðingunni 
við Neistastaði í norðvestur. Leiðin innan lands 
Hnaus er 190 m löng en hún heldur áfram inn á land 
Neistastaða.
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar

ÁR-037:035     gata     leið      63°56.750N     20°43.362V
Leið sést liggja austan undir náttúrulegum ás, hún liggur norðaustur-suðvestur. Leiðin sést einna best 
fyrir miðjum ásnum en fjarar út í mýri til beggja 
enda. Ekki er vitað hvert hún lá en hún er ekki sýnd 
á gömlum kortum.
Stórþýfður mói þar sem vex mikill mosi og gras og 
smávegis kjarrgróður er austan í holtinu en það er 2-5 
m á hæð. Mýrin er framræst og deiglend.
Fjölmargir paldrar sjást austan við ásinn, 
norðaustarlega í landi Hnauss, nærri landamerkjum 
við Bitru og Kampholt. Ekki er ljóst hvert leiðin lá 
en hún sést illa á loftmynd og fjarar út í mýri nyrst í 
landi Hnauss. Leiðin liggur eftir rima, á mörkum móa 
og mýra. Paldrarnir eru 10-15 talsins og liggja fast 
undir ásnum. Þær eru 10-20 m á breidd og greinilega 
fjölfarnar. Paldrarnir eru grónir en viðhaldið af 
lausagönguhrossum. Mögulega var þetta leið að 
Bitru en ekki er ljóst hvar var farið yfir Mókeldu sem 
er á hreppamörkum. Leiðina er hægt að rekja á um 
200 m löngum kafla.
Hættumat: engin hætta

Leið ÁR-037:034, horft til vesturs.

Leið ÁR-037:035, horft til suðausturs.
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ÁR-611     Fornleifar á fleiri en einni jörð í Villingaholtshreppi

Fornleifar sem ná yfir meira en eina jörð í hinum forna Villingaholtshrepp.

ÁR-611:010     Vælugerðissund     heimild    leið    63°55.074N     20°44.450V
“Áður en Þjórsárbrúin kom, var fjölfarin ferðamannaleið ofan eða neðan Þingdalsvatns.  Leiðina ofan 
vatns frá Egilsstaðaferju [Ár-005:009]  kölluðu Rangvellingar Vælugerðissund,” segir í örnefnalýsingu 
Þingdals. Leiðin lá norðan við Þingdalsvatn en sést ekki, göturnar hafa sokkið í mýrina. Hnit var tekið í 
landi Þingdals, rúmum 1,3 km suðvestan við bæ ÁR-036:001.
Framræst mýri.
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Þingdalur, 3.;

ÁR-611:016     heimild    leið       63°56.131N     20°46.862V
“Vestan undir Litla-Torfholti [035:011] lá vegur niður í ferjuna [ÁR-005:009, 611:010] á Þjórsá, og aðrar 
götur [035:032] lágu milli Stóra- og Litla-Torfholts, inn holtin og yfir á Gilvað,” segir í örnefnalýsingu 
Neistastaða ÁR-035. Þessi leið, lá til suðurs frá Gilvaði og sameinaðist Ásavegi 002, skammt norðan 
við Skotmannshól. Þaðan var farið eftir leið 036:031 að Þingdal ÁR-036 og til austurs eftir leið 010 að 
Egilsstöðum. Allar þessar leiðir eru sýndar á herforingjaráðkorti frá 1908.
Leiðin lá vestan við Litla-Torfholt, upp á Sólarholt. Brekkan en löng, aflíðandi og mýrlendi. Þetta svæði 
er framræst og nýtt til beitar.
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Neistastaðir, 1; Hkort 1:50000

ÁR-611:017     gata     leið      63°56.192N     20°43.927V
Á herforingjaráðskorti frá 1908 er merkt leið sem 
lá til suðvesturs frá Kampholti ÁR-038, að Hnausi 
ÁR-037 og áfram til vesturs að Neistastöðum ÁR-
035. Þar sameinaðist hún leið ÁR-035:015, skammt 
norðvestan við heimatúnið.  «Kerlingarklif er klifið 
beint vestur af Kampholtstúninu,» segir í örnefnaskrá 
Hnauss. Hér er um sömu leið að ræða.  Klifið er um 
530 m norðaustan við Hnaus en einnig er hægt að 
greina leiðina á fyrir vestan bæinn. Leiðin sést ekki í 
landi annarra jarða.
Klifið er um 30 m breitt skarð í hlíð. Hálfgrónir 
klettar eru sitt hvoru megin. Mólent er í skarðinu og 
upp með því.
Um skarðið liggja bæði grónir paldrar og nokkrir 
nýlegri reiðslóðar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Hnaus, 1; Hkort 1:50000

ÁR-611:018     heimild    leið      63°50.296N     20°46.739V
Samkvæmt herforingjaráðskorti frá 1908 lá leið frá Skúfslæk ÁR-015, austan við Gafl ÁR-013 og yfir í 
Gaulverjabæjarhrepp. Leiðin er horfin og sést ekki í landi þessarra jarða.
Norðurhluti leiðarinnar er undir Hamarsvegi 308 en til suðurs eru óræktuð tún.
Engin ummerki um leiðina sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta

ÁR-611:020     gata     leið        63°55.356N     20°45.739V
Í landi Þingdals ÁR-036 og Hnauss ÁR-034 eru greinilegar götur, líklega er þetta þvergata á milli 
Ásavegar 001 og 002.

Leið ÁR-611:017 í landi Hnauss ÁR-037. Horft er til ANA.
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Leiðin sést vel í mosavaxinn og stórþýfðri heiði. Það 
má greina tvo gróna paldra en leiðinni er viðhaldið af 
lausagögnuhrossum í landi Þingdals. Í landi Hnauss er 
skógrækt.
Hættumat: engin hætta

ÁR-611:030     gata     leið      63°54.832N     20°48.988V
Götur liggja til suðurs frá leið 019, skammt suðaustan við Smalholtsbrú 036:051 og sameinast Ásavegi 
002 í landi Önundarholts ÁR-024.
Leiðin er greinileg á Smalholti en hverfur í framræst tún í landi Önundarholts. Þarna má greina 2 paldra 
sem viðhaldið er af lausagönguhrossum á báðum jörðum.
Hættumat: engin hætta

ÁR-611:031     heimild    leið      63°50.665N     20°44.922V
Á Herforingjaráðskorti frá 1908 er leið sýnd liggja til suðvesturs frá Syðri Gróf ÁR-016, að Mýrarvaði 
016:023, á Skúfslæk. Leiðin lá þaðan til VNV að Mýrum ÁR-012  og sameinaðist leið 018, austan við 
Gafl ÁR-013.
Í landi Syðri Grófar eru ræktuð tún. Í landi Mýra og Gafls eru framræstar mýrar og óræktaðir rimar.
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Hkort 1:50000

Leið ÁR-611:020, horft til norðurs.
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ÁR-083     Traustholtshólmi

1686, Traustholt er þá í einkaeign. The old Icelandic land registers,102. 6 hdr 1708. Traustholtshólmi var 
talinn fimmti hluti jarðarinnar Traustholts sem hafi öll verið 20 hdr. JÁM II, 5. 1847. Bændaeign. JJ, 57. 
1547: Jarðarinnar er getið í bréfi um sakferli Halls í Traustholti ofl. sem varðveitt er í bréfabók Gizurar 
biskups Einarssonar, DI XI, 579. 
1558: Kaupbréf fyrir parti úr jörðinni er varðveitt, DI XIII, 342.  

“Traustholtshólmi var í byggð fram um 
1880, en meðan hann var í byggð þá var 
aðaljörðin land það, sem nú er Hólmasel.  
Útifénaður, hross og fé var alltaf haft 
úti í seli á veturna og farið yfir ána 
daglega að gegna því.  Byggð hófst ekki 
í Hólmaseli fyrr en eftir 1880 að Sveinn 
Sigurðsson byggir þar upp og bjó hann 
þar til dauðadags.” Ö-Traustholtshólmi, 1.   
“[Traustholt] er nú ekki til en talið er að það 
hafi staðið á því landi sem nú er umflotið 
af Þjórsá og kallast Traustholtshólmur.  
Hvort áin hefur runnið öll austan við 
Hólmann eftir að land byggðist eru ekki 
öruggar heimildir um en líklegt má það 
þó teljast. ... [síðasti ábúandinn] mun vera 
Magnús Guðmundsson kvæntur Sigríði 
Gísladóttur.  Þau búa hér 1845-1879.”  
Ásgeir Pétursson og Dýrleif Árnadóttir 
keyptu hólmann um 1940 og reistu 

þar sumarhús sem enn stendur. “Fullyrða má að á landnámstíð og allt fram undir 1600 hafi verið í 
Gaulverjabæjarhreppi stór jörð, Traustholt. Það býli er nú ekki til en talið að það hafi staðið á því landi 
se, nú er umflotið af Þjórsá og kallast Traustholtshólmur. Hvort áin hefur runnið öll austan við Hólmann 
eftir að land byggðist eru ekki öruggar heimildir um en líklegt má það teljast. Vitað er á 16. öld er jörðin 
Traustholt til og þá sjálfseingarjörð, en breyting hefur orðið í lok 17. aldar því þegar JÁM er skráð og 
vottuð 1703  segir svo: “þessari jörð er sundur skipt í fimm parta og sundurdeilda bæi.”” SB II, 125. Nú 
er dvalið í hólmanum allt árið um kring og unnið að uppbygginu á ferðaþjónustu. 

ÁR-083:001     Traustholtshólmi     bæjarhóll     bústaður   63°48.078N     20°43.957V
Tóft síðasta torfbæjarins sést enn fast suðvestan við sumarbústaðinn.  
Hann er líklega byggður á norðurhluta bæjarstæðisins, á 
bæjarhólnum.
Bæjarstæðið er nyrst á hrygg sem liggur á ská þvert yfir hólmann, 
frá SSV til NNA, og hefur túnið verið á honum.  Bærinn hefur 
snúið móti suðaustri. Talsvert rask hefur verið í kring um 
sumarbústaðinn.  Hann er steyptur og hefur verið grafinn pallur 
inn í hólinn til að koma honum fyrir.  Neðan við bústaðinn og 
bæjartóftina hafa verið gerðir stallar fyrir trjágróður og kálgarða.  
Mun það allt úr tíð Ásgeirs Péturssonar og Dýrleifar Árnadóttur 
(c. 1940-1990).
Bærinn stendur framan í náttúrulegum hól en engin veruleg 
bæjarhólsmyndun er greinileg utan við bæjartóftina sjálfa.  
Hún sendur lægra en gerðið 009 sem gæti verið byggt á eldri 
bæjaleifum.  Álitlegur hóll er einnig yst á bakkanum, um 20 m 
norðan við sumarbústaðinn.  Bæjartóftin er öll vel gróin en á stöku  
stað glittir í grjót. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

Bæjarhóll ÁR-083:001, horft til norðausturs.

I

II

III

IV

Teikning af bæ ÁR-083:001.
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ÁR-083:002     garðlag     hrossaborg     63°48.004N     20°44.501V
Krossgarður er sunnantil á hólmanum, um 460 m sunnan við bæ 001 og rúmum 30 m sunnan við garðlag 
003.  Þetta var skjól fyrir hesta.  Hann er um 40 m austan við árbakkann.
Grasmói, ofantil á sléttu og lágu nesi sem er syðstu hluti hólmans.
Hleðslan er krosslaga skjól fyrir hesta, hlaðið úr torfi og standa hleðslurnar vel. Skýlið er 8x8 m að stærð 
og veggir 1,6 m á hæð. Hundaþúfa er ofan á fyrir miðju.

Hættumat: engin hætta

ÁR-083:003     garðlag     vörslugarður     63°48.012N     20°44.466V
Vörslugarður liggur þvert yfir vestanverðan hólmann, 
rúma 430 m suðvestan við bæ 001 og rúma 30 m 
norðaustan við krossgarð 002.
Garðurinn er byggður sunnan við deiglendisrima 
sem liggur þvert yfir hólmann þar sem hann byrjar 
að mjókka verulega.  Garðlagið þræðir þar bakka og 
mishæðir.
Hlykkjóttur garður, um 1 m breiður og mest 0,7 m 
hár en víðast lægri. Hann er rúmlega 100 m langur 
og liggur norður-suður.
Hættumat: engin hætta

ÁR-083:004     gerði     kálgarður   
63°48.104N     20°44.308V
Suðvestantil á hryggnum sem bærinn og túnið eru á, 
um 290 m suðvestur af bæ 001, er kálgarður.  Hann er 
um 30 m norðvestan við vestustu barrtrén í brekkunni.
Í grasbrekku móti suðri.  Valllendi umhverfis
Ferkantað gerði og hefur efnið í veggina verið tekið 
innan úr því en botninn er sjónarmun lægri en móinn 
í kring.  Norður- og suðurhliðar ganga um 3 m lengra 
til austurs en austurhliðin. Um 20 m norðar, þar sem 
byrjar að halla niður af til norðurs (niður í Hrafnavík) 
er hnúður og hryggur frá honum til norðurs niður 
að bakkanum sem gætu verið mannaverk. Um 20 m 
norðaustan við þann hnúð er annar sem stendur hærra 
og gæti verið sléttuð tóft.  Annars eru víða smáhólar 

Garðlag ÁR-083:003, horft til vesturs.

Krossgarður ÁR-083:002, hoft til suðurs.

metrar

50 10

Teikning af hrossaskýli ÁR-083:002

50 10

Kálgarður ÁR-083:004
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á hryggnum sem bærinn og túnið eru á, sem sumt 
gætu verið mannvirkjaleifar en er líklega flest grónir 
sandhólar.
Hættumat: engin hætta

ÁR-083:005     tóftir     kálgarður     63°48.094N     20°44.195V
Kálgarður er tæpa 200 m suðvestur frá bæ 001 og tæpa 100 m norðaustan við kálgarð 004. Hann er 
minni og ávalari, en svipaður að gerð.

Í grasbrekku móti suðri.  Valllendi umhverfis
Ferkantað gerði, það er 13x13 m að stærð.  Norðan við það er tóft, 6 x 6 m, sem virðist eldri.  Botninn í 
gerðinu er sjónarmun lægri en móinn í kring og hefur efnið í veggina verið tekinn innan úr því.
Hættumat: engin hætta

ÁR-083:006     tóft+garðlag     útihús     63°48.061N     20°44.147V

Kálgarður ÁR-037:004, horft til suðurs.

Kálgarður ÁR-083:005, horft til vesturs.

metrar

50 10

Teikning af kálgarði ÁR-083:005.

Minjar ÁR-083:006, horft til austurs.

metrar

50 10

Teikning af útihúsi ÁR-083:006.
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Tóft er tæpa 160 m VSV af bæ 001 og rúma 70 m suðaustan við kálgarð 005. Hún er sunnarlega á 
eyjunni.
Tóftin er neðst í aflíðandi grasbrekku, sunnan við dæld milli hólsins sem bærinn stendur á og hryggjarins 
sem kálgarðarnir 004 og 005 eru á.  Í henni virðist hafa verið uppblástur en þar er nú vel gróið valllendi.  
Neðan við er deiglendi með víðikjarri.
Tóftin er aflöng, einföld og snýr austur-vestur. Hún er 10x6 m að stærð og veggirnir eru 0,3 m á hæð. 
Hún opnast fram í gróinn bakka til austurs. Um 10 m sunnan við tóftina er þúst sem gæti verið tóft. Á 
loftmynd sér móta fyrir garðlagi, mögulega túngarði, sem liggur til norðurs frá tóftinni, hún er líklega 
byggð ofan á því. Garðlagið er 240 m að lengd og hlykkjast norðaustur-suðvestur, á mörkum gróins túns 
og vallendis. Það er 5 m á breidd og algróið. Það liggur til norðurs frá tóftinni, og beygir í 90° til austurs. 
Þar er op á garðinum, líklega lágu traðir þar í gegn. Það þarfnast þó frekari staðfestingar.
Hættumat: engin hætta

ÁR-083:007     gerði     stekkur      63°48.109N     20°44.118V
Gerði er um 140 m VSV við bæ 001 og 70 m norðaustan við kálgarð 005. Það er talsvert fornlegra en 
kálgarðar 004 og 005.
Í grasbrekku mót norðri, í dálitlum hvammi ofan við árbakkann þar sem lent er. Gerðið myndar stall í 
brekkunni og er ekki halli innan í því.  Birki og víðikjarr á veggjum að hluta.

Ferhyrnt gerði, sokkið og hleðslur orðnar óreglulegar á köflum. Það er 15x12 m að stærð og snýr norður-
suður. Dyr eru austantil á suðurhlið og lítið hólf eða eldri tóft austan við austurvegg.  Lítið hólf gæti 
verið í suðaustur-horni og mætti giska á að þetta hafi verið stekkur.
Hættumat: engin hætta

ÁR-083:008     tóft     útihús      63°48.120N     20°44.141V
Tæpum 30 m vestan við gerði 007, uppi á brekkubrún er tóft.  Hún er um 170 m VNV frá bæ 001.

Á 

Tóft ÁR-083:008, horft til vesturs. Teikning af útihúsi ÁR-083:008.

Tóft ÁR-083:007, horft til austurs.

metrar

50 10

Teiikning af útihúsi ÁR-083:007
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brekkubrún, í grasmóa.  Neðan og norðan við grashvamminn sem þessi tóft og gerðið 007 eru í, er 
víkin sem lent er í en norðan við hana tekur við lágt nes sem er nyrsti hluti hólmans og eru á því grónir 
sandskaflar en annars deiglendisgróður með birki og víðihólmum inn á milli.
Tóftin er 7x4 m að stærð, einföld tóft og opnast undan brekkunni til austurs. Veggirnir eru 1 m á hæð 
og algrónir.
Hættumat: engin hætta

ÁR-083:009     gerði     heygarður     63°48.096N     20°43.971V
Um 20 m norðvestur af bæ 001, uppi á hólnum þar sem hann er hæstur, er stór og djúp gryfja og hlaðinn 
garður í kring.
Gryfjan er á eða ofan við bæjarhólinn.  Gamalt tún í kring en innan í gerðinu er þétt hvannstóð.
Ferkantað gerði, um 16x16 m að stærð, með um 3 m breiðum veggjum.  Það er hlaðið í kringum gryfju 
sem er mest um 3 m djúp miðað við hæstu veggi gerðisins.  Þeir eru um 1 m háir miðað við túnið í 

kring.  Dyr gætu verið í suðurhorni og lítil tóft útúr í norðurhorni.  Neðan við suðurhornið eru hleðslur 
og sömuleiðis gæti verið hleðsla vestan við suðvesturhlið gerðisins, samhliða því, en þar er alldjúp 
dæld meðfram gerðisveggnum.  Hleðslugrjót sést að innanverðu en veggirnir hafa skriðið mjög ofan í 
dældina.  Mögulega heygarður á norðvesturhluta bæjarhólsins.
Hættumat: engin hætta

ÁR-083:010     Álfabrekka     örnefni     huldufólksbústaður  63°48.082N     20°43.914V
“Fyrir austan bæinn var snarbrött brekka niður að ánni, sem hét Álfabrekka.” segir í örnefnalýsingu.  
Brött brekka er niður að ánni austan og norðaustan við bæinn, um 40 frá bæjartóft 001.
Brött grasbrekka á um 5 m háum árbakka.  Vel gróin en neðan við eru sandeyrar.
Brekkan er norðurendinn á hryggnum sem bærinn stendur á.
Hættumat: engin hætta

Gerði ÁR-083:009, horft til VSV.
metrar

50 10

Heygarður ÁR-083:009.

Útihús ÁR-083:011, hoft til austurs.

metrar

2,50 5

Útihús ÁR-083:011.
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Heimildir: Ö-Traustholtshólmi, 1

ÁR-083:011     tóft     útihús      63°48.048N     20°43.969V
Tóft er við árbakkann, um 60 m sunnan við bæ 001.  Hún er á kafi í birkikjarri. Sé tekið mið af staðsetningu 
hennar er um útihús að ræða.
Slétt grasflöt á árbakka.  Rabarbarabeð er fast austan við flötina.
Þetta er einföld tóft sem er opin til suðurs, á vesturhlið. Hún er 6x5 m að stærð og veggirnir eru 0,7 m 
á hæð.
Hættumat: engin hætta

ÁR-083:012     gryfja     brunnur     63°48.058N     20°43.968V
Brunnur er 40 m sunnan við bæ 001 og 18 m norðan við tóft 011.
Brunnurinn er neðan við bæjarbrekku, tún í kring.
Um 3 m djúp gryfja, um 2x1 m að stærð.  Frá botni er um 1 m 
niður á hringlaga hleðslu og var grafið um 0,5 m niður með henni.  
Hleðslan er úr hellugrjóti.  Ásgeir Pétursson hafði byrjað að grafa 
á þessum stað eftir tilvísun um gamlan brunn ern Hákon Kjalar 
dýpkaði holuna og kom niður á hleðsluna sem er nú á kafi í sandi.
Hættumat: engin hætta

ÁR-083:013     heimild    bænhús
1708: “Munnmæli segja hjer hafi bænhús verið, en engin eru þess merki.”  Ef Traustholt stóð þar sem 
hólminn er nú ætti bænhúsið að vera þar líka en ekkert er vitað um staðsetningu þess.
Heimildir: JÁM II, 5

ÁR-083:014     Grafhóll     heimild    býli
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín segir: “Grafarhóll, fimti partur, í eyði síðan í næstu 
fardögum. Dýrleiki Ij og so tíundaðist. […] Túnið nýtir til slægna Clemens á Traustholtsseli og geldur 
ekki fyrir. Engjar brúkar til slægna Gísli Þorleifasson á Trausholtshólma og geldur ekkert fyrir, því menn 
segja, að þessi engjapartur hafi áður fylgt Traustholtshólma. Ekki má hér aftr byggja fyrir landþröng.” 
Ekki er ljóst hvar Grafhóll var staðsettur. Í skrá Sigurjóns Erlingssonar, eyðibýli, segir: “Grafhóll: Eitt 
af mörgum afbýlum Traustholts. Er í byggð þegar Jarðabókin 1703 er gerð, en fallin úr byggð við 
manntal 1801. Staðsetning bæjar óviss nú.” Ekki er ljóst hvar þessi bær var staðsettur, mögulega þar sem 
Selpartur ÁR-085 er nú. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja bæinn.
Heimildir: JÁM, 7; Sigurjón Erlingsson, 1

ÁR-083:015     Sandhóll     heimild    býli
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín segir: “Sandhóll, eyðibýli, hefur í auðn legið yfir 40 
ár og lögðust allar landsnytjar til túns og haga til Grafhóls, sem þá bygðist fyrst, er Sandhóll lagðist 
í eyði, og er Sandhóls dýrleiki talinn með Grafhól, því það er hið sama býli. En engi það, sem býlinu 
fylgdi og kallað er Sandhólsdæla, skifti umboðsmaðurinn Sigurður Magnússon að Sandhólaferju í tvo 
helminga, og lagði annan til Trausthotlshólma, en annan helming til beitar ábúeanda að Syðra Sýrlæk.” 
Í skrá Sigurjóns Erlingsonar um eyðibýli í Gaulverjabæjarhreppi segir: “ Sandhóll: “Eyðibýli yfir 40 
ár” þegar jarðabók 1703 er gerð. […] Engar upplýsingar fékk ég um Sandhól eða staðsetningu hans við 
örnefnasöfnun 1956.” Frekari upplýsingar þarf til þess að staðsetja minjastaðinn.
Heimildir: JÁM II, 8; Sigurjón Erlingsson, 1

Brunnur ÁR-083:012.
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ÁR-084     Traustholtssel (Hólmasel)

1708, annar partur Traustholtshólma, 5 hdr, bændaeign. JÁM II, 6. 1847, jarðardýrleiki óviss, bændaeign. 
JJ, 57.
1708: “Fóðrast kann iiii kýr, xii ær; það sem meira er fóðrast á tilfengnum heyjum frá Gaulverjabæ og 
öðrum nálægum jörðum, nema hestum og fje er vogað á útigang, sem þó er brigðull” JÁM II, 6.
1918: “Stærð túnsins: 2.6 ha. þar af sljett: ca 7/8. Stærð matjurtagarða: 8.24 ha.” Túnakort 1918.
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ÁR-084:001     Traustholtssel (Hólmasel)      bæjarhóll     bústaður 63°48.617N     20°44.834V     
Bærinn er merktur á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 
1918. Bæjarhóllinn er 470 m norðaustan við 
Arabæjarhjáleigu ÁR-087 og rúmum 610 m vestan 
við Selpart ÁR-085. Bærinn hefur verið staðsettur á 
sama stað og núverandi íbúðarhús.
Grasivaxinn bakgarður með lauftrjám. Manngerður, 
skeifulaga blómagarður er 5 m vestan við íbúðarhúsið.
Bæjarhóllinn snýr norðaustur-suðvestur og er 15x11 
m að stærð. Hann er á lágu holti og suðvestan megin 
er aflíðandi brekka sem hallar til suðurs. Núverandi 
íbúðarhús stendur á bæjarhólnum og er með 
niðurgröfnum kjallara þannig að líklegt er að minjar 
um eldri minjar hafi raskast töluvert. Stafnar bæjarins 
snéru líklega til suðurs.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-084:002     heimild    traðir      63°48.626N     20°44.847V
Traðir eru merktar að bæ 001 úr norðvestri á túnakort frá 1918. Þær lágu frá núverandi íbúðarhúsi, þar 
sem nú (2016) er malarplan og í suðvestur yfir grasblett og trjáreit og út í sléttað tún. Liggur á svipuðum 
stað og nú er heimreið en var vestar í túninu.
Malarplan og heimreið, sléttað tún og trjáreitur suðvestan og vestan við.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Túnakort 1918.

ÁR-084:003     heimild    útihús      63°48.636N     20°44.693V
Útihús var um 120 m austan við bæ 001 samkvæmt túnakorti frá 1918. Það er horfið.
Það var í sléttuðu túni og ekkert sést til minjanna.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Túnakort 1918.

ÁR-084:004     garðlag     kálgarður     63°48.607N     20°44.811V
Kálgarður er merktur fast sunnan við bæ 001 á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Hann liggur frá núverandi íbúðarhúsi um 5 
m til austurs og þaðan 45 m til suðurs. Innan hans 
er trjágróður og meðfram honum til suðurs liggur 
vegslóði. Nyrsti hlutinn er á bæjarhól 001 en syðri 
hlutinn er sunnan við holtið sem bærinn stendur á.
Gróið og grasivaxið svæði. Sléttað tún er til austurs 
og bakgarður með trjárækt vestan við. Þarna er lágt, 
stakstætt holt sem bær 001 og kálgarðurinn eru á.
Kálgarðurinn er 44 x 5 m að stærð og 0,5 - 1,2 m á 
hæð. Hann er hæstur í norðurendanum en snarlækkar 
í þeim syðri. Hann er torfhlaðinn. Líklega hefur 
hann verið eitthvað endurbyggður, sérstaklega 
norðurhlutinn, enda er hann rúmlega helmingi hærri.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906.

ÁR-084:005     heimild    kálgarður     63°48.687N     20°44.882V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var kálgarður um 120-130 m norðan 

Bæjarhóll ÁR-084:001, horft til norðurs.

Kálgarður ÁR-084:004, horft til suðausturs,
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við bæ 001, nyrst í túni. Hann var 50 m austan við vegaslóða sem liggur að bænum.
Sléttað tún, vaxið grasi og sinu innan hestagirðingar. Lauftrjám hefur verið plantað við norður- og 
austurhlið túnsins.
Ekki sést til minja á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-084:006     heimild    útihús      63°48.665N     20°44.884V
Útihús var um 90 m norðvestan við bæ 001 og 30 m norðvestan við útihús 007 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Það er horfið, mikið jarðrask er á þessu svæði og búið að planta 
skjólbelti. Það var skammt norðan við íbúðarhúsið í Hólmaseli II.
Gróin svæði, þarna eru húsgrunnar, tré og tún.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-084:007     heimild    útihús      63°48.660N     20°44.861V
Útihús var um 70 m norðan við bæ 001 og 30 m suðaustan við útihús 006 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Rétt norðvestar eru húsgrunnar og jarðrask tengt honum. 
Íbúðarhúsið í Hólmaseli II er norðvestar. Útihúsin var innan núverandi bakgarðs hússins.  Malarvegur 
að bænum er 10 m norðar.
Útihúsið er horfið. Þar sem áætluð staðsetning þess var, er búið að planta mikið af trjám og slétta yfir 
svæðið.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-084:008     heimild    útihús      63°48.636N     20°44.874V
Útihús var um 50 m norðaustan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Útihúsið er horfið. Það var á mörkum gróins túns og malarvegar að núverandi íbúðarhúsi í 
Hólmaseli. 
Fast austan við áætlaða staðsetningu útihússins er malarvegur að bænum en gróið tún eru til vesturs. Til 
suðurs er búið að planta reynitrjám, og til norðvesturs eru birkitré.
Engin ummerki um útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-084:009     heimild    útihús      63°48.587N     20°44.956V
Útihús var um 100 m suðvestan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Útihúsið var í sléttuðu túni, rafmagnsgirðing stuttu frá til vesturs. Lítill náttúrulegur hóll í túninu 
er sjö m norðvestan við útihúsið, í honum er rof eftir umferð manna og dýra.
Sléttað tún, grasivaxið og smáþýft. Það er ekki slegið en notað sem gerði undir hesta. Mikil sina, 

framræstir skurðir til suðurs og vesturs.
Ekki sjást merki um útihúsið á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906.

ÁR-084:010     Partsstekkur     þúst     stekkur  
63°48.850N     20°45.116V
“Til norðurs var Gljáin næst heimalandinu ... Hinum 
megin við hana var smáhóll, nefndur Partsstekkur,” 
segir í örnefnalýsingu. Stekkurinn var tæpum 500 m 
norðvestan við bæ 001, norðan við þjóðveg 305. Þar 
er hóll sem stendur uppúr láglendinu og sker sig úr 
nánasta umhverfi.
Gróið, óræktað tún. Hluti þess er sléttað en áður var 
hér mýrlendi líkt og örnefnið Gljáin ber með sér. 

Þúst ÁR-084:010, horft til ANA.
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Svæðið blés upp en hefur gróið aftur.
Tóft stekkjarins er horfin. Þar er nú hóll um 16x16 m á stærð og 0,4-0,5 m á hæð. Hliðar hans eru 
aflíðandi og hvergi sér til tófta á honum.
Heimildir: Ö-Hólmasel SS, 1.

ÁR-084:011     Skjólgarður     heimild    hrossaborg
“Dálítið lengra frá var landið lítið eitt hærra og var það ýmist nefnt Gljábakkar eða Mýrarbrún.  Þar var 
skýli fyrir hross, nefnt Skjólgarður,” segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað hvar Skjólgarður var staðsettur 
með fullri vissu. Umrætt svæði er norðvestan við bæ 001 og er stórt. Hluti þess er sléttað og víða eru 
vélgrafnir skurðir. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja tóftina.
Heimildir: Ö-Hólmasel SS, 1.

ÁR-084:012     Tóftin     heimild    fjárhús
“Skammt sunnan við bæinn var Tóftin, gamalt fjárhús, sem ég vissi ekki til að hefði annað nafn,” segir 
í örnefnalýsingu. Ekki er vitað hvað Tóftin var með vissu. Svæðið sem um ræðir er stórt og frekari 
heimildir þarf til að staðsetja hana.
Heimildir: Ö-Hólmasel SS, 1.

ÁR-084:013     Gerðið     heimild    tún     63°48.539N     20°44.909V
“Hluti af túninu var kallað Gerðið, og var það við landamerki Arabæjar [ÁR-086] og í suðvestur frá 
bænum,” segir í örnefnalýsingu. Gerðið var um 160 m suðvestur af bæ 001 og 40 m sunnan við útihús 
009, rétt við landamerkjaskurðinn.
Sléttað tún, grasivaxið og smáþýft. Ekki slegið lengur en notað sem gerði undir hesta. Mikil sina, 
framræstir skurðir til suðurs og vesturs.
Ekki sjást merki um túnið á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hólmasel SS, 1.

ÁR-084:014     heimild    útihús      63°48.633N     20°44.931V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 90 m norðvestan við 
bæ 001 og 30 m sunnan við útihús 006. Það er horfið. Það var fast vestan við núverandi íbúðarhús í 
Hólmaseli II.
Þar sem útihúsið var er búið að planta öspum. Allt þetta svæði er gróið.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingarmanna 1906
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ÁR-085     Traustholtspartur (Selspartur) 

1847, 6 hdr., bændaeign. JJ, 57.
1918: “Stærð túnsins: 4.0 ha. þar af sljett ca. 1/8. Stærð matjurtagarða: 744 [fer] metrar” Túnakort 1918.
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ÁR-085:001     Traustholtspartur  (Selspartur)    bæjarhóll     bústaður 63°48.587N     20°44.092V
Bærinn er merktur á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 og á túnakorti frá 
1918. Bæjarhóllinn er 40 m austan við núverandi 
bæjarstæði. Nyrst í hólnum stendur nú fjós, sunnan 
í honum er rúllustæði og á suðvestur hlið hans er 
bakgarður núverandi íbúðarhúss. Yfir hann þveran 
liggur vegur, hann snýr austur-vestur. Hlaðinn garður 
frá 1920 liggur yfir bæjarhólinn sunnanverðan.
Malarhlað og -vegur, grasigróinn bakgarður til 
suðurs, fjós til norðurs. Svæðið er flatlent, sést smá 
upphækkun þar sem bærinn var. Þjórsá er 50 m 
suðaustar.
Bæjarhóllinn er 31 x 15 m að stærð og u.þ.b 0,5 m 
á hæð. Hann er mjög raskaður, niðurgrafið fjós var 
byggt á hann norðanverðan og malarplan er yfir 
honum miðjum. Árið 1920 var byggt timburhús upp 
á háhólnum. Engin greinanleg mannvistarlög eru að 
sjá á hólnum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-085:002     heimild    leið      63°48.583N     20°44.093V
Vegur er merktur að bæ 001 úr norðvestri á bæjarteikningu danskra landmælingarmanna frá 1906 og á  
túnakort frá 1918. Vegurinn lá um 10 m sunnan við bæ 001 og 10 m norðan við kálgarð 017.
Malarhlað og -vegur, grasigróinn bakgarður til suðurs. Flatlent. Þjórsá 50 m suðaustar.
Leiðin sést ekki á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906; Túnakort 1918.

ÁR-085:003     heimild    útihús      63°48.636N     20°44.069V
Útihús var um 90 m norðaustan við bæ 001 og 30 m norðvestan við útihús 004 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1918. Útihúsið er horfið og búið að slétta og 
plægja svæðið margoft.
Útihúsið var í norðurjaðri heimatúnsins, ekki er ljóst hvað réði afmörkuninni þarna, mögulega gaddavír 
eða mýri. Þarna er nú slétt tún, nýtt til beitar og sláttar. Landslagið er flatlent en óljós hólbunga er þarna 
og líklega var útihúsið þar.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918

ÁR-085:004     heimild    útihús      63°48.621N     20°44.051V
Útihús var um 70 m ANA við bæ 001  og 30-40 m suðaustan við útihús 003 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamann 1906 og túnakorti frá 1918. Útihúsið er horfið, þar er búið að plægja og slétta 
túnið margoft.
Þarna er moldarflag í grónu túni. Flagið er blautt í vorviðrum en útihúsið var þarna nærri. Þetta svæði 
er nýtt til kúabeitar.
Hættumat: engin hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna; Túnakort 1918.

ÁR-085:005     Fornufjós     þúst     fjós     63°48.577N     20°44.035V
Útihús var um 30 m suðaustan við bæ 001 samkvæmt túnakorti frá 1918 og bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906.  Þessa útihúss er gerið í örnefnalýsingu, þar segir: „Fyrir austan bæinn er 
hólbrot, sem er að nokkru leyti horfið í ána.  Hóllinn heitir Fornufjós, og mun þar hafa verið fjós áður 
fyrr, enda standa hleðslur út úr árbakkanum.“ Þetta er allt sami staðurinn. Hóllinn er um 40 m sunnan 
við steypt útihús frá  seinni hluta 20. Aldar. Það er greinilegt að landbrot hefur verið á þessum stað frá 
því að bæjarteikningin var gerð, nú eru varnargarðar við ánna.
Til suðurs er Þjórsá en til annarra átta eru gróin svæði og malarplan. Svæðið er ekki nýtt.

Bæjarhóll ÁR-085:001, horft til norðvesturs.
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Tóftin er 14x4 m á stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Móðir Birgis Ásgeirssonar, heimildamanns, 
mundi eftir hleðslum sem sköguðu úr stálinu út í Þjórsá. Hóllinn er 0,6-1,2 m á hæð, algróin og ekki 
er hægt að greina mannvist í stálinu, árbakkanum, nú. Hann er að gróa upp enda áin hætt að renna þar. 
Suðurhluti tóftarinnar 2,5-3 m á hæð og beinn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918; Ö-Selpartur, 1.

ÁR-085:006     heimild    útihús      63°48.555N     20°44.138V
Útihús var um 70 m suðvestan við bæ 001 samkvæmt túnakorti frá 1918 og bæjarteikingu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Slétt tún er þarna, rúmum 30 m sunnan við Þjórsárbakka.
Slétt, grasivaxið tún.
Ekki sést til útihússins á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Túnakort 1918.

ÁR-085:007     frásögn     mógrafir    63°49.276N     20°44.955V
Mógrafir voru um 780 m norðan við mannvirki 012 og tæpum 1,5 km norðvestan við bæ 001 að sögn 
Braga Ásgeirssonar, heimildamanns. Það er búið að fylla upp í mógrafirnar og leggja vegslóða þar yfir. 
Það voru m.a. sett selshræ þarna ofan í til fyllingar að sögn Braga. Þetta er nánast á merkjum við Syðri-
Sýrlæk ÁR-011.
Fyrir vestan mógrafirnar eru slétt tún til allra átta. Þau eru nýtt til ræktunar og beitar.
Engin ummerki mógrafanna sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta

ÁR-085:008     Gunnusel     tóftir     sel     63°49.088N     20°44.275V
Örnefnið Gunnusel er á lista yfir örnefni í landi Selparts. Gunnusel er um 920 m norðan við bæ 001 

og 750 m norðan við fjárhús 014. Tóftirnar eru við 
landamerki Syðri-Sýrlækjar ÁR-011, um 40 m sunnan 
við Grænhól ÁR-011:006. Einungis þjóðvegur 305 er 
þarna á milli.
Svæðið er flatt, gróið og nýtt til beitar. Mikill 
sandblástur, framburður úr Þjórsá, er hér og sléttar 
landslagið. Tré vaxa í tóftunum, það er búið að planta 
þeim þar að mestu. Einhver eru sjálfssáð.
Á svæði sem er 26x13 og snýr ASA-VNV eru tvær 
tóftir. Tóft A er norðar. Hún er 12x6 m að stærð, 
einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Op er til 
suðvesturs. Veggirnir eru torfhlaðnir, 0,3 m á hæð 
og signir. Til norðurs er hrun við vegginn og trjám 
plantað fast við hana. Tóft B er 20 m sunnar. Hún er 
6x6 m að stærð, einföld og sést mun betur að utan en 
innan. Veggirnir eru 0,3 m á hæð að utan og brattir. 

Fornufjós ÁR-085:005, horft til ANA.
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Að innan eru þeir 0,1 m á hæð og sjást best sem þýfður bakki. Þeir eru 1 m á breidd og vaxnir mosa og 
sinu. Op er til suðvesturs og þar eru veggirnir jafnframt hæstir.
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Selpartur, aths., 1.

ÁR-085:009     Jónstóft     heimild
Örnefnið Jónstóft er á lista yfir örnefni í landi Selparts. Ekki er vitað hvar Jónstóft var staðsett eða hver 
tilgangur hennar var. Bragi Ásgeirsson, heimildamaður, hafði ekki heyrt hennar getið né vissi um aðra 
tóft í landi Selparts, sem ekki var minnst á í þessari skrá. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja 
minjastaðinn.
Heimildir: Ö-Selpartur, aths.,1.

ÁR-085:010     heimild    leið      63°48.646N     20°44.366V
Á Herforingjaráðskorti frá 1908 sést leið liggja til suðausturs frá leið 631:003 að bæ 001. Þarna eru nú 
slétt tún sem nýtt eru til beitar.
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Hkort 1:50000

ÁR-085:011     garðlag     kálgarður     63°48.976N     20°44.244V
Um 200 m norðan við bæ 001 og 200 m sunnan við 
Gunnusel 008 eru fjögur garðlög. Þau liggja um 
5 m suðvestan við sléttað tún og 160 m suðvestan 
við Villingaholtsveg 305. Garðlögin liggja upp að 
landamerkjagarði 020 og mynda saman einskonar 
þríhyrning.
Sinu- og mosavaxið flatlendi, kjarrgróður víða. 
Sléttuð tún allt um kring.
Garðlögin eru fjögur talsins. Í lýsingu þessari fá 
þau bókstaf til aðgreiningar. Garðlag A vestast. Það 
liggur SSV-NNV og er 167 m á lengd. Það er rofið 
á 7 m kafla nokkuð suðvestanlega, þar hefur verið 
hægt að komast inn í kálgarðinn. Garðlag B liggur 
austur-vestur og er 135 metra langt. Það liggur til 
austurs, sunnarlega frá garðlagi A. Garðlag C liggur 
suðvestur-norðaustur, skammt sunnan við garðlag B. 
Það er 82 m að lengd. Það beygir smávegis meira til 
norðurs, þegar kemur að garðlagi D. En það garðlag er í framhaldi af garðlagi B og C. Það liggur 
suðvestur-norðaustur og er 103 metra langt. Garlögin er torfhlaðin og 0,7 - 1,2 m há. Þau mjókka mikið 
þegar ofar dregur en eru um 1 m á breidd neðst. Garðlögin eru ekki mjög gömul og hafa líklega verið 
byggð á 20. öld. Veggir eru enn mjög háir og standa uppi. Garðlögin afmarka þríhyrnt svæði ásamt 
landamerkjagarðlaginu og þar að innan má sjá plógför eða sáför.

Tóft ÁR-085:008a horft til norðausturs. Tóft ÁR-085:008b, horft til austurs.

Kálgarður ÁR-085:011, horft til austurs.
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Hættumat: engin hætta

ÁR-085:012     frásögn       63°48.867N     20°44.754V
Að sögn Braga Ásgeirssonar, heimildamanns, komu hleðslur í ljós þegar plægt var upp tún norðvestan 
við bæ 001. Túnið er fyrir norðan þjóðveg 305, um 800 m norðvestan við bæ 001. Þarna hefur fundist 
mikið grjót, m.a. sökkur á net
Slétt, framræst tún. Það er enn í rækt og segið.
Engin ummerki mannvistar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-085:013     heimild    útihús      63°48.598N     20°43.977V
Útihús var um 150 m norðaustan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Útihúsið er horfið í Þjórsá og öll ummerki þess eru horfin.
Engin ummerki útihússins eru varðveitt.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-085:014     heimild    fjárhús     63°48.673N     20°44.151V
Útihús var um 170 m NNV við bæ 001, utan túns, samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Þetta voru fjárhús sem einnig eru sýnd á herforingjaráðskorti frá 1908. Hér voru fjárhús fram 
eftir allri 20. öld að sögn Braga Ásgeirssonar, heimildamanns. Þau voru steinsteypt undir lokin en 
grunnur þeirra var hlaðinn. Það er alllangt síðan fjárhúsin voru rifin.
Slétt, ræktað tún nýtt til beitar.
Engin ummerki fjárhúsanna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Hkort 1:50000

ÁR-085:015     heimild    túngarður     63°48.547N     20°44.196V
Túngarður afmarkaði vestur- og suðvesturhliðar heimatúnsins samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Sambyggt gerði var við norðvesturhornið. Túngarðurinn var 50 m vestan 
við útihús 006 og 110 m suðvestan við bæ 001.
Sléttað tún, Þjórsá rennur 50 m suðaustar. Flatlendi.
Ekki sjást merki um túngarðinn á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-085:016     heimild    kálgarður     63°44.587N     20°44.106V
Kálgarður var um 10 m vestan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Þarna er nú malarplan og heimreið að núverandi bæ. Partur af honum gæti hafa verið þar sem 
fjósið er nú (2016).
Malarheimreið á milli íbúðarhúss og fjósbyggingar.
Ekki sjást merki um kálgarðinn á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-085:017     heimild    kálgarður     63°48.579N     20°44.089V
Kálgarður var um 10 m sunnan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Þarna er rúllustæði og bakgarður núverandi íbúðarhúss. Ekkert sést til minja á svæðinu enda er 
það mjög raskað vegna nýrra bygginga og daglegrar notkunar á svæðinu.
Malarhlað og -vegur, grasigróinn bakgarður til suðurs. Þjórsá er 50 m suðaustar.
Ekki sjást ummerki um kálgarðinn á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-085:018     heimild    útihús      63°48.586N     20°44.074V
Útihús var um 15 m suðaustan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Útihúsið var í suðausturhorni bæjarhólsins, en það er horfið. Þarna er mikið jarðrask og malvegir 
og -plön.
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Malarplan er fast norðan við núverandi fjós og aflíðandi halli til suðurs og austurs, líklega niður af 
bæjarhólnum.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-085:019     garðlag     landamerki     63°48.493N     20°44.267V
Samkvæmt Braga Ásgeirssyni, heimildarmanni, var 
landamerkjagarður um 230 m suðvestan við bæ 001, 
hann var á landamerkjum Hólmasels og Selparts 
þegar hann var barn að aldri. Hann var sléttaður, 
þarna er  vélgrafinn landamerkjaskurður núna.
Sléttað, grasivaxið tún. Við bakka Þjórsár sér móta 
fyrir garðinum rétt austan túnsins.
Það sést aðeins móta fyrir túngarðinum, ekki er vitað 
hvað hann hefur verið stór. Hann sést sem gróinn 
hryggur og vírgirðing er ofan á honum. Hann er um 
20 m að lengd, 1 m á breidd og liggur norður-suður.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-085:020     garðlag     landamerki     63°49.044N     20°44.212V
Bragi Ásgeirsson, heimildamaður, ábúandi á Selparti 
lóðsaði skrásetjara um landareignina og benti þeim 
á garðlag sem liggur á gömlum landamerkjum milli 
Selparts og Syðri-Sýrlæks ÁR-011. Garðlagið er um 
810 m norðan við bæ 001 og 90 m suðaustan við 
Gunnusel 008.
Þessi hluti jarðarinnar er ekki nýttur, hann grasi-, 
kjarri- og mosavaxinn. Kjarrið er sjálfssáð og náði 
sér á strik eftir að beit minnkaði á svæðinu.
Garðurinn er 250 m að lengd og 1,5 m á breidd þar 
sem hann er breiðastur. Renna er meðfram honum 
til beggja átta, líklega eftir efnistöku og kálgarður 
011 er fast suðvestar. Landamerkjagarðurinn liggur 
í norðvestur-suðaustur. Við suðausturendann þynnist 
hann og hverfur svo hægt út í túnið.
Hættumat: engin hætta

ÁR-085:021     heimild    ferja
Í Sunnlenskum byggðum II segir: „Héðan var lengi ferjað yfir Þjórsá.“ Í Sýslu- og sóknarlýsingum 
Rangárvallasýslu segir um jörðina Háf RA-352: «Ferja mun og svo hafa verið fyrir einn tíma á [Þjórsá] 
fyrir sunnan Háf.» Ferjan var skráð í Háfi árið 2001 undir númerinu RA-352:009 en ekki er vitað hvar 
hún var staðsett. Hér er að öllum líkindum um sömu ferju að ræða en ekki er vitað hvar bátarnir voru 
geymdir eða lent í landi Selparts.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: SB II, 126; SSR, 202

Garðlag ÁR-085:019, horft til suðausturs.

Garðlag ÁR-085:020, horft til suðausturs.
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ÁR-086     Arabær

1708, þriðji partur Traustholtshólma, 3 hdr., bændaeign. JÁM II, 7 1847, 5 hdr., bændaeign. JJ, 57.
1709: “Fóðrast kann iii kýr, xii ær, ii hestar. Það sem meira er fóðrast á tilfengnum heyjum og útigángi.” 
JÁM II, 7. 
1918: “Stærð túnsins: 3.2 ha. þar af sljett ca. 3/5. Stærð matjurtagarða: 1533 [fer] metrar” Túnakort 
1918.
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ÁR-086:001     Arabær     bæjarhóll     bústaður    63°48.504N     20°45.546V
“Annars mun bærinn í Arabæ hafa verið færður undan sandfoki, og er gamli bæjarhóllinn nú í landi 
Arabæjarhjáleigu,” segir í örnefnaslýsingu. Gamla bæjarstæðið er 5 m norðan við þjóðveg 305. Þar 
er hár hóll með dældum og liggur girðing yfir sunnanverða hlið hólsins. Um 110 m vestar er gamli 
bæjarhóll Arabæjarhjáleigu ÁR-087:0001. Núverandi bæjarstæði Arabæjar er sunnan við þjóðveginn. 
Ekki er vitaðð hvenær bærinn var fluttur héðan, líklega eftir að Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalín var gerð. 
Grasivaxið, flatlend tún. Bæjarhóllinn er áberandi á svæðinu.

Minjasvæðið er 100x60 m að stærð, snýr norður-suður og samanstendur af tveimur hólum sem fá 
bókstaf í lýsingu þessari. Hóll A er bæjarhólinn en hóll B er líklega útihús. Bæjarhóll A er 55 x 55 m að 
stærð og 1-1,5 m á hæð. Ekki sjást neinar tóftir á honum en þar mótar fyrir tveimur þústum og fjórum 
dældum. Efst á hólnum er þúst I, þar stóðu bæjarhúsin líklega. Þústin er 15 x 12,5 m að stærð og snýr 
norður-suður. Rétt vestan við þúst I er dæld II. Hún er hún 4 x 2,5 m að stærð og snýr austur-vestur. Í 
norðvesturhorni hólsins er dæld III, hún snýr austur-vestur og er 3 x 1,5 m að stærð. Norðarlega í hólnum 
er stærsta dældin, IV. Hún er 6 x 4 m að stærð og snýr austur-vestur. Við hana sést móta fyrir signum 
veggjum sem enda í jaðri bæjarhólsins, til norðurs og norðvesturs. Veggirnir eru 6-8 m breiðir. Dæld V 
er sunnan við dæld IV og fast upp við þúst I. Hún er mjög lítil, 2,5 x 1,5 m að stærð og snýr austur-vestur. 
Austast á bæjarhónum er þúst VI. Hún er hringlaga, 6 x 5 m að stærð og snýr austur-vestur. Dældirnar 
eru allar mun grænni en aðrir staðir á hólnum. Þær eru ekki mjög djúpar eða um 0,2-0,4 m. Útihús B 
er á stakstæðum hól, um 10 m NNA við bæjarhól A. Hóllinn er 31x26 m að stærð og snýr norðvestur-
suðaustur. Þústin, eða hóllinn er algróin og sést vel. Í grónu túninu. Hún er 0,5 m hæstur en allar hliðar 
hólsins eru aflíðandi. Það er greinilelgt að sléttað var yfir svæðið og víða sjást lautir og óljósir hryggir 
á honum. Mikið áfok af sandi er á þessu svæði og það hefur bæði ýkt hæð hólanna og gert lag þeirra 
óskýrara.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir:  Ö-Arabær, 1.

ÁR-086:002     bæjarhóll     bústaður   
63°48.488N     20°45.144V
Tvö hús eru merkt á bæjarhól Arabæjar á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
og túnakorti frá 1918. Þarna voru bæjarhús og hlaða 
norðan við samkvæmt túnakortinu. Í örnefnaskrá 
Arabæjar segir: “ Annars mun bærinn í Arabæ hafa 
verið færður undan sandfoki, og er gamli bæjarhóllinn 
[001] nú í landi Arabæjarhjáleigu.” Ekki er vitað 
hvenær bæirnir voru færðir. Bæjarstæðið er 20 m 
suðvestan við núverandi íbúðarhús og núverandi 
hesthús. Eftir miðja 20. öld voru byggð útihús í 
vesturhluta bæjarhólsins, austurhluti hans sést enn.

Bæjarhóll ÁR-086:001, horft til  norðausturs.

Bæjarhóll ÁR-086:002, horft til  norðausturs.
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Fyrir austan bæjarhólinn eru slétt, ræktuð tún nýtt til hrossabeitar. Allt umhverfis bæjarhólinn eru 20. 
aldar útihús, malarvegir- og plön.
Bæjarhóllinn er mikið raskaður. Yfir vesturhluta hans er búið að reisa tvö hús sem bæði eru grafin inn í 
hóllinn og fyrir norðan hann er einnig nýlegt hús. Austurhluti hólsins sést einna best og er hann um 30 
m að lengd og snýr norður-suður. Hliðarnar eru aflíðandi og sandur í þeim. Ekki er hægt að áætla hæð 
hólsins vegna rasks en samkvæmt heimildamönnum var hæð hans ekki mikil, líklega um 1 m.  Stafnar 
bæjarins snéru til suðurs.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918,  Ö-Arabær, 1.

ÁR-086:003     heimild    útihús      63°48.505N     20°45.105V
Útihús var um 30 m norðaustan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906 og túnakorti frá 1918. Útihúsið er horfið, þar er nú slétt, ræktað tún um 30 m ASA við núverandi 
íbúðarhús.
Slétt, grasivaxið og framræst tún.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-086:004     heimild   fjárhús      63°48.495N     20°45.256V
Fjárhús og sambyggð hlaða er merkt á túnakort frá 1918 þar er einnig merkt útihús á bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Útihúsið var um 80-90 m vestan við bæ 002 og er horfið. Núverandi 
heimreið beygir til austurs að hesthúsi sem er á svipuðum stað og útihúsið var.
Til norðurs og norðvesturs eru ræktuð tún, nýtt til beitar. Hóll er 15 m vestar ekki er líklegt að útihúsið 
hafi verið þar, hann er of vestarlega.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-086:005     heimild    traðir      63°48.482N     20°45.223V
Traðir eru merktar að bæ 002 úr vestri á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og á 
túnakorti frá 1918. Þær eru horfnar, þær lágu á sama stað og malarvegur gerir nú.
Túnin meðfram veginum eru nýtt til beitar og skipt niður í nokkur beitarhólf fyrir hross. Ekki er vitað 
hvert að traðirnar voru hlaðnar en sé tekið mið af bæjarteikningunni voru þær svo.
Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-086:006     heimild    kálgarður     63°48.567N      20°45.187V
Kálgarður er merktur um 170 m norðan við bæ 002 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906 og um 320 m austan við bæ 001. Hann var 20 m frá vegslóða sem liggur við norðvesturenda 
túnsins.
Sléttað og grasivaxið tún. Flatlendi.
Ekki sjást merki um kálgarðinn á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-086:007     heimild    útihús      63°48.562N     20°45.160V
Útihús var um 140 m norðan við bæ 002 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906 og um 50 m norðan við útihús 009.
Sléttað tún.
Ekki sjást ummerki um útihúsið á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-086:008     heimild    útihús      63°48.537N     20°45.224V
Útihús var um 110 m norðvestan við bæ 002 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906 og 80 m vestan við útihús 007
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Sléttað tún.
Ekki sjást ummerki um útihúsið á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-086:009     heimild    útihús      63°48.537N     20°45.174V
Útihús var um 100 m norðan við bæ 002 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906 og 30 m norðvestan við útihús 010.
Sléttað tún
Ekki sjást ummerki um útihúsið á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-086:010     heimild    útihús      63°48.530N     20°45.141V
Útihús var rúmum 80 m norðan við bæ 002 og rúmum 30 m norðaustan við útihús 011 samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906.
Sléttað tún.
Ekki sjást ummerki um útihúsið á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-086:011     heimild    útihús      63°48.519N     20°45.110V
Útihús var tæpa 70 m NNA við bæ 002 og tæpa 30 m norðan við útihús 003 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906.
Sléttað tún.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði en lág þúst er í sléttu túninu á því svæði sem útihúsið var.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-086:012     garðlag     kálgarður     63°48.472N     20°45.181V
Kálgarður er merktur fast sunnan við bæ 002 á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
og á túnakort frá 1918. Hann var fast sunnan við bæ 
002, sunnan við 20. aldar útihús sem þarna eru. Þarna 
er nú malarplan og geymslusvæði.
Samkvæmt bæjarteikningunni frá 1906 var 
kálgarðurinn tvískiptur, hólfin snéru norður-suður en 
það vestara var mun minna.
Austurveggur kálgarðsins sést enn að hluta. Hann er 
20 m að lengd, 0,5 m á hæð og þar glittir í 3 umför 
grjóthleðslu í honum. Þessi veggur er líklea ekki 
mjög forn, það glittir í steypujárn sem liggur eftir 
honum endilögnum. En hér gætu einnig verið um 
endurbætur á veggnum að ræða. Innan kálgarðsins er 
ennþá rabarbari.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-086:013     Háatóft     tóftir     útihús    63°48.235N     20°45.598V
“Svo að segja í vestur frá Miðmundahól var svo Háatóft. Þar voru áður gripahús frá Arabæ,” segir í 
örnefnalýsingu. Háatóft er 590 m suðvestan við bæ 002 og 530 m sunnan við bæ 001. Tóftirnar er beint 
í suður, til móts við gamla bæinn sem er norðan við Villingaholtsveg 305. Frá veginum liggur slóði í 
suður milli Arabæjarhjáleigu og Króks og niður að tóftunum.
Háatóft er hóll í flötu landslagi, töluvert áberandi, nokkuð sléttur en þýft í kring. Svæðið er gróið, grasið 
frekar stutt en engin sina, líklega er beitt á þessu svæði. Minjasvæðið er 55x40 m að stærð og snýr 
norður-suður. Tvær tóftir er á hólnum (A og D) og niðurgröftur sem gæti hafa verið heystæði (C). Þá 
liggur garðlag (B) umhverfis hólinn til norðurs, vesturs og suðurs. Lýsingin hefst til suðausturs á tóft 
A. Hún er efst á hólnum og lítið er eftir af henni á yfirborði. Enn má greina torfhóla í röð og virðist hún 
hafa verið torfhlaðin. Tóftin er 13x10 m að utanmáli, snýr í norður-suður og mesta hæð veggja er 0,2 

Kálgarður ÁR-086:012, horft til vesturs.
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m. Tvö hólf eru í tóftinni. Hólf I er 7x5 m með opi 
til norðurs og snýr í norður-suður og hólf II er 8x3 m að stærð og snýr í austur-vestur. Erfitt er að meta 
veggjaþykktina, hún er ekki meira en 1 m að því er sýnist. Garðlag B er 20 m sunnan við tóft A og liggur 
í þýfðum móa fyrir neðan hólinn sjálfan. Garðlagið liggur norðan, vestan og sunnan við hólinn en austan 
við hefur hann verið sléttaður í tún. Hann er 2 m á breidd þar sem hann er breiðastur og hleðsluhæðin 
er 0,6 m þar sem hann er hæstur. Garðurinn er torfhlaðinn og meðfram honum að vestan og sunnan er 
rás þar sem torfið hefur verið tekið. Heystæðið C er niðurgrafið með sléttum botni og ummerki eru um 
torfveggi í kring. Það er 8x7 m að stærð og lítið er eftir af hleðslunum. Þær sem enn sjást eru 0,1 m 
að hæð. Hún er fast vestan við tóft A. Tóft D er sunnan megin í hólnum, 6x5 m að stærð og 3x2 m að 
innanmáli. Hún snýr í norðvestur-suðaustur með op til suðausturs. Veggirnir eru 0,2 m háir þar sem þeir 
eru hæstir og hefur hún verið torfhlaðin. Erfitt er að greina innri veggina en þeir eru þó ekki meira en 
0,5-1 m á þykkt.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir:  Ö-Arabær, 1.

ÁR-086:014     Strokkhóll     náttúrumin     legstaður   63°48.638N     20°45.005V
“Annar hóll er í Arabæjartúni uppi í króknum, þar sem merkjaskurðurinn milli Hólmasels og Arabæjar 
fer gegnum veginn.  Hann heitir Strokkhóll og dregur nafn af lögun sinni, áþekkur strokk á hvolfi.  
Þó mun hann hafa blásið upp og lækkað, meðan ágangur var af sandfoki, enda sér greinileg merki 
eftir uppblástur norðan í hólnum, þó hann sé nú orðinn algróinn,” segir í örnefnalýsingu. Í annarri 
örnefnalýsingu segir ennfremur: “Efst og austast í túngirðingunni var svo Strokkhóll, strýtumyndaður 
hóll (gæti verið fornmannshaugur).”  Hólinn er 310 m norðan við bæ 002 og 510 m norðaustan við bæ 
001. Hann er rétt vestan við landamæli Arabæjar og Hólmasels, 40 m frá þjóðvegi 305. Lítill vegslóði 
liggur frá þjóðveginum til suðausturs og beygir svo til suðvesturs fram hjá hólnum. Sagan tengd nafninu 
er týnd.
Grasivaxinn hóll, upp við sléttað tún. Mikil sina. Landamerkjaskurður til austurs.

Háatóft ÁR-086:013, horft til suðurs.
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Hóllinn er 13 x 11 m að stærð og snýr norður-suður. Hann er 3 m hár nær túninu en 1 m við landamerkjagarð 
018.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Arabær, 1; Ö-Arabær J.H., 1.

ÁR-086:015     Þvottapytturinn     heimild    þvottalaug   63°48.536N     20°45.000V
“Lækjardrag var frá norðaustri til suðvesturs austan túnsins, sem var kallaður Litlilækur, og fremst í 
honum var Þvottapytturinn.  Þar var alltaf skolaður þvotturinn,” segir í örnefnalýsingu. Þvottapyttur var 
150 m norðaustan við bæ 002 og 450 metra austan við bæ 001, í læk. Lækurinn var framræstur í skurð 
sem liggur á túninu miðju.
Sléttað tún með framræstum skurðum. Grasivaxið flatlendi.
Ekki sést til minja á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Arabær J.H., 1.

ÁR-086:016     Lágar     álagablettur     tún
“Landið norður og norðaustur af túninu var kallað Lágar, og munnmæli að hrektist aldrei hey af því,” 
segir í örnefnalýsingu. Ekki tókst að staðsetja álagablettinn í túninu þar sem að Bragi Ásgeirsson, 
heimildamaður, vissi ekki hvar hann var. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja Lágar.
Heimildir: Ö-Arabær J.H, 1.

ÁR-086:017     heimild    mógrafir     63°48.898N     20°45.892V
Að sögn Braga Ásgeirssonar, heimildamanns, voru mógrafir rúmum 1 km norðvestan við bæ 002. Búið 
er að fylla upp í þær.
Framræst mýri og þar er slétt tún.
Engin ummerki mógrafanna sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta

ÁR-086:018     garðlag     landamerki     63°48.641N     20°44.999V
Garðlag er 310 m NNA frá bæ 002 og um 520 m 
ANA við bæ 001. Það liggur meðfram Stokkhól 
014, upp við landamerkjaskurðinn milli Arabæjar og 
Hólmasels, 40 m suðaustan við þjóðveg 305. Lítill 
vegslóði liggur frá þjóðveginum til suðausturs og 
beygir svo til suðvesturs fram hjá hólnum.
Grasivaxinn hóll, upp við sléttað tún. Mikil sina. 
Landamerkjaskurður til austurs.
Garðlagið er 21 x 2 m að stærð og liggur upp við 
landamerkjaskurð milli Hólmasels og Arabæjar, í 
norður-suður. Við báða enda þess sést að garðlagið 
hefur verið rofið, líklega þegar landamerkjaskurðurinn 
var grafinn. Við suðurenda garðlagsins sést að það 
beygir örlítið til suðausturs með stefnu út í skurðinn. 
Hæð þess er 1 m.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

Garðlag ÁR-086:018, horft til norðausturs.
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ÁR-087     Arabæjarhjáleiga

1708, j hdr.,bændaeign. JÁM II, 7. 1847, hjáleiga frá Arabæ. JJ, 57. 
1708: “Bygð af Arabæ.” JÁM II, 7.
1981: “Bærinn stendur mjög skammt frá Arabæ og liggja túnin saman.” SB II, 129.
1708: “Fóðrast kann ii kýr, vi ær, ii hestar.” JÁM II, 7.
1918: “Stærð túnsins: 2.7 ha. Alt er túnið sljett. Stærð matjurtagarða: 1815 [fer] metrar” Túnakort 1918.
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ÁR-087:001     Arabæjarhjáleiga     bæjarhóll     bústaður  63°48.519N     20°45.683V
“Annars mun bærinn í Arabæ hafa verið færður 
undan sandfoki, og er gamli bæjarhóllinn nú í landi 
Arabæjarhjáleigu,” segir í örnefnalýsingu. Eldri 
bæjarhóll Arabæjarhjáleigu er 340 m norðvestan við 
bæ 002 og um 120 m norðvestan við Villingholtsveg 
305. Hann er um 110 m austan við eldri bæjarhól 
Arabæjar ÁR-086:001 og eru þeir tveir nokkuð 
áberandi í landslaginu. Núverandi bæjarstæði 
Arabæjarhjáleigu er sunnan við Villingaholtsveg.
Bæjarhóllinn er gróinn og sléttur, í ræktuðu túni. 
Mikið af sinu er á honum og virðist hann sjaldan vera 
sleginn. Hóllinn stendur töluvert lægra en bæjarhóll 
gamla Arabæjar ÁR-086:001.
Hóllinn er 55x43 m að stærð, 0,5-1 m á hæð og snýr 
norður-suður. Hóllinn mjókkar til suðurs og er nánast 
egglaga. Ekki er vitað hvenær bærinn var fluttur, það 
var líklega eftir að Jarðabók Árna og Páls Vídalíns 
var gerð 1708 því þar er ekki minnst á að hann hafi verið færður. Á hólnum miðjum mótar fyrir mögulegu 
rústarsvæði, mjög ógreinilegu um 12x10 m að stærð, engin leið er að sjá legu bæjarhúsa. Hóllinn sjálfur 
er töluvert stærri en erfitt er að sjá mörk á honum og hann eflaust aflagaður vegna áfoks.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir:  Ö-Arabær, 1.

ÁR-087:002     Arabæjarhjáleiga     bæjarhóll     bústaður  63°48.463N     20°45.283V
Þrjú hús eru merkt á bæjarhól Arabæjarhjáleigu á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Bærinn er merktur á túnakort frá 1918 með heygarði 
sambyggðum að norðan. Núverandi íbúðarhús er um 
8 m austan við gamla bæinn. Bæjarstæðið var þar sem 
nú er garðblettur. Gróðurhús er austast á svæðinu. 
Steyptur grunnur með brunni er í suðausturhorni 
bæjarstæðis.
Sléttaður bakgarður með trjám. Norðanmegin er 
malarhlað og sunnanmegin er trjálundur..
Bæjarhóllinn er útflattur en var um 30x13 m að stærð 
og snéri austur-vestur. Í vesturhluta bæjarhólsins 
er íbúðarhús en í austurhluta svæðisins er steyptur 
grunnur með áföstum brunni. Grunnurinn er steyptur, 
7x6 m að stærð, með sjáanlegum steinhleðslum í 
suðvesturhorni ásamt fúnu timbri. Brunnurinn er 
1,2x2 m að flatarmáli og um 0,5 m á hæð þar sam 
hann er hæstur. Um 1 m er að vatnsyfirborði. Kálgarður 010 liggur upp að sunnanverðu bæjarhólnum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-087:003     heimild    útihús      63°48.451N     20°45.239V
Útihús var rúma 40 m suðaustan við bæ 002 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Útihúsið var skammt austan við kálgarð 010, á hólrima í sléttu túni.
Slétt, ræktað tún. Þar sem útihusið var eru nú sléttir rimar og dældir í honum.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-087:004     heimild    útihús      63°48.465N     20°45.376V
Útihús var um 70-80 m vestan við bæ 002 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906 og túnakorti frá 1918. Útihúsið er horfið, það var fast sunnan við grunn yngra útihúss sem þarna 
er. Ekki er ljóst hvort að það hús var rifið eða hvort standi til að reisa það.

Bæjarhóll ÁR-087:001, horft til norðurs.

Bæjarhóll ÁR-087:002, horft til vesturs.
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Ekki mótar fyrir útihúsinu á yfirborði, þarna er slétt, ræktað tún.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-087:005     heimild    útihús      63°48.477N     20°45.445V
Útihús var um 130 m VNV við bæ 002 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Það var tæpum 60 m norðvestan við útihús 004 og líkt og önnur útihús á þessu svæði er það horfið.
Slétt, ræktað tún er á þessu svæði. Útihúsið var uppi á lágu holti sem enn sér móta fyrir í túninu.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-087:006     tóft    útihús      63°48.493N     20°45.423V
Útihús var um 130 m norðvestan við bæ 002 og 30 m norðaustan við útihús 005 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Það er enn varðveitt, austan við skemmu.

Tóftin liggur á flötum grasblett. Sandblettir eru sunnan við rústina.
Tóftin er 7x5 m að stærð og um 2 m á hæð, með op til suðurs. Afstaða tóftar er norður-suður. Tóftin 
er grjóthlaðin og má telja 6 umför af grjóthleðslu í veggjum. Grjóthrun er á innanverðum norðurvegg. 
Veggir að utanverðu eru grasigrónir. Innanmál tóftarinnar er 5x2 m og mesta veggjahæð er 1,2 m þar. 
Mikið af rusli er inni í tóftinni.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-087:007     heimild    kálgarður     63°48.452N     20°45.553V
Kálgarður er merktur um 220 m vestan við bæ 002, utan túns, á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Kálgarðurinn er horfinn, hann var á lágum rima sem þarna er.
Kálgarðurinn var í sléttu, ræktuðu túni. Þar eru lautir og grunnar lægðir inn á milli rima.
Öll ummerki kálgarðsins eru horfin af yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-087:008     heimild    traðir      63°48.470N     20°45.307V
Traðir eru merktar að bæ 001 úr norðvestri á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og 
túnakorti frá 1918. Traðirnar klofna, þær liggja til suðurs að bæ 002 og halda áfram til austurs að Arabæ 
ÁR-086:005.
Slétt, grasivaxið tún er allt umhverfis bæjarhólinn. Bakgarður íbúðarhússins er til suðurs.
Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

Útihús ÁR-087:006, horft til norðurs.
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ÁR-087:009     heimild    útihús      63°48.483N     20°45.435V
Útihús var um 130 m norðvestan við bæ 002 samkvæmt túnakorti frá 1918. Útihúsið var 20 m norðan 
við útihús 006 sem er enn standandi.
Sléttað tún. Það er grasivaxið og slegið.
Ekki sést til minja á yfirborði, sléttað hefur verið yfir þennan hluta túnsins þrátt fyrir að úthús 006 sé enn 
standandi skammt frá.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Túnakort 1918.

ÁR-087:010     kantur     kálgarður     63°48.457N     20°45.300V
Kálgarður er merktur fast sunnan við bæ 002 á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
og á túnakort frá 1918. Brún kálgarðsis sést enn og er 
hún 20 m sunnan við bæinn og rúmum 330 m austan 
við gamla bæjarhól Arabæjarhjáleigu 001.
Kálgarðurinn var þar sem nú er bakgarður 
íbúðarhússins. Rabarbaragarður er austan megin 
í honum og limgerði liggur við suðurhlið hans. 
Suðaustan við hann er lítill trjálundur og lítill kofi 
norðaustan megin við hann og lítið gróðurhús austan 
megin við hann.
Brún eða kantur kálgarðsins sjást mjög vel, hann 
er U-laga, 9x49x19 m og snýr í austur-vestur. 
Norðurmörk hans sjást ekki enda er þar núverandi 
íbúðarhús. Hann er enn notaður fyrir rabarbara og í 
norðvesturhorni er ógreinileg tóft sem ekki er vitað til 
hvers var. Kálgarðurinn er upphækkaður og brúnin/
veggirnir eru 0,2 m þar sem hún er hæst í suðurendanum. Fyrir miðjum garðinum er einhverskonar renna 
sem snýr í norður-suður.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-087:011     heimild    túngarður     63°48.434N     20°45.228V
Túngarður er sýndur afmaka heimatún Arabæjarhjáleigu, Arabæjar og Hólmasels á bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Hann afmarkaði heimatúnin til norðurs og suðvesturs.
Slétt, grasivaxin tún sem nýtt eru til sláttar og beitar. Þau eru afmörkuð með skurðum að hluta nú,
Engin ummerki túngarðsins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

Kantur ÁR-087:010, horft til suðausturs.
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ÁR-088     Krókur

1708: Fjórði partur af jörðinni Trausthólshólma, 2 j hdr., bændaeign. JÁM II, 7. 1847: 3 hdr., bændaeign. 
JJ, 57. 
1540: Jarðarinnar er getið í minnisgrein Gizurar biksups um að Eyjólfur Þorvaldssona hafi tekið staðinn 
í Villingaholti: “tok Eiolfur Þorvalldsson stadinn Villijngahollt vm næstv iij eftirkomandi ar. var ecki 
sierliga vttaldas vm jardarlegiu. skylldi honum leggiast og vider til kyrkiunnar og skickast nockur þau 
hinu næstu kapallan til adflutnijngz. skylldi hann hafa frij skipstodur þessi ær a lofftstodum. Enn eg 
vppbyggia krokinn og vpbera leigu af hendi kirkiunnar...” DI X, 583.
1708: “Fóðrast kann iii kýr, xii ær, ii hestar.” JÁM II, 7.
1918: “Stærð túnsins: 3,3 ha. Alt er túnið sljett. Stærð matjurtagarða: 11,44 [fer] metrar” Túnakort 1918.
1981: “Mótak er á jörðinni, á mörkum mýrar og valllendis, norðan túns. Var það notað allt frá því að 
skógar eyddust í héraði og fram á fimmta tug þessarar aldar.” SB II, 130.
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ÁR-088:001     Krókur     bæjarhóll     bústaður    63°48.328N     20°46.292V
Bærinn er merktur á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 og á túnakort frá 1918, 
í suðausturhorni túns. Þar er núna haughús, fjós og 
steyptir grunnar. Núverandi íbúðarhús er vestan við 
gamla íbúðarhúsið, rétt suðvestan við bæjarhólinn. 
Malarheimreið og -plan liggja á milli íbúðarhússins 
og fjóssins, á gamla bæjarhólnum.
Þarna eru steyptar plötur, malarplan, nýlegt fjós og 
haughús.
Bæjarhóllinn var um 30x20 m að stærð og snéri 
austur-vestur. Í bæjarhólnum norðanverðum er 
niðurgrafið fjós og haughús, bygging þeirra raskaði 
bæjarhólnum eflaust mikið. Á honum miðjum 
er steypt plata, yfir haughúsinu. Í suðvesturenda 
bæjarhólsins stendur núverandi íbúðarhús, geymsla 
við það og bakgarður þess í suðurendanum. Hólinn 
er mjög raskaður af öllum þessum byggingum og sést 
lítið sem ekkert á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-088:002     garðlag   kálgarður     63°48.321N     20°46.282V
Kálgarður er merktur fast sunnan við bæ 001 á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
og á túnakort frá 1918. Þar er núna bakgarður nýrra 
íbúðarhúss.
Mikið af stjórum lauftrjám og barrtrjám. Grasivaxið 
svæði með rabarbarabeðum og sinu.
Lítið sést af kálgarðinum fyrir utan eitt garðlag, það er 
austasti hluti kálgarðsins. Garðlagið er 18 m langt og 
liggur norðaustur-suðvestur. Það er um 1 m á breidd 
og hæð þess er 0,7 m. Kálgarðurinn er torfhlaðinn. 
Lauftrjám hefur verið plantað í hlið hans að hluta til.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-088:003     heimild    útihús      63°48.334N     20°46.323V
Útihús var um 15 m vestan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
og túnakorti frá 1918. Útihúsið er horfið, núverandi fjós er byggt yfir áætlaða staðsetningu þess. Ólíklegt 
er að nokkur ummerki þess séu enn undir yfirborði.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-088:004     heimild    útihús      63°48.326N     20°46.351V
Útihús var um 40 m vestan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
og túnakorti frá 1918. Útihúsið er horfið, þarna er nú bílaplan fast austan við yngra íbúðarhúsið á Króki.
Þarna er bæjarhlaðið, malarplan á milli tveggja íbúðarhúsa til austurs og vesturs.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-088:005     heimild    útihús      63°48.337N     20°46.386V
Útihús var um 80 m norðvestan við bæ 001 og rúma 40 m norðvestan við útihús 008 samkvæmt 

Bæjarhóll ÁR-088:001, horft til VNV.

Kálgarður ÁR-088:002, horft til suðvesturs.
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bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1918. 20. aldar skemma er 10-15 m 
austar og yngra íbúðarhúsið er 30 m sunnar. Vírgirðing liggur þvert yfir áætlaða staðsetningu úthússins.
Slétt, ræktað tún.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-088:006     heimild    útihús      63°48.316N     20°46.458V
Útihús var um 140 m vestan við bæ 001  og 20 m sunnan við útihús 007 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Þurr mýrardæla, Dalurinn, er austan við áætlaða staðsetningu 
útihússins.
Slétt, ræktað tún. Fast til austurs er Dalurinn en hans er getið í örnefnaskrá.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-088:007     heimild    útihús      63°48.322N     20°46.448V
Útihús var um 120 m VNV við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
og túnakorti frá 1918. Þurr mýrardæla, Dalurinn, er sunnan við áætlaða staðsetningu útihússins.
Slétt, ræktað tún. Fast til suðurs er Dalurinn en hans er getið í örnefnaskrá.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-088:008     heimild    útihús      63°48.327N     20°46.487V
Útihús var um 160 m vestan við bæ 001 samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Útihúsið var uppi á hól, þar sem núverandi fjárhús eru. 
Mikið jarðrask er á hólnum og mannvist sést víða í rofi 
og sverði. Þetta er m.a. hleðslugrjót, steypuklumpar 
og timbur. Núverandi fjárhús eru grafin inn í hólinn 
og hafa raskað honum. Ekki er vitað hvort að þau er 
byggt á grunni eldri húsanna eða hvort þau voru á 
sama stað. Það verður að teljast líklegt.
Hóllinn er 0,3-1,2 m á hæð, grasivaxinn og flatur að 
ofan. Hóllinn er áberandi í flötu landslaginu.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906.

ÁR-088:009     heimild     traðir      63°48.327N     20°46.275V
Vegur er merktur að bæ 001 úr suðaustri á túnakort frá 1918. Hann sést einnig liggja þvert í gegnum 
kálgarð 002 á bæjarteikningunni. Þetta voru traðir. Þær liggja þar sem nú er malarvegur og bakgarður 
eldra íbúðarhússins. Vegslóðinn liggur í austur en traðirnar lágu til suðausturs, inn í garðinn.
barr- og lauftré.
Engin ummerki um traðirnar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Túnakort 1918.

ÁR-088:010     náma     mógrafir     63°48.482N     20°46.596V
“Mótak er á jörðinni, á mörkum mýrar og valllendis, norðan túns. Var það notað allt frá því skógar eyddust 
hér í héraði og fram á fimmta tug þessarar aldar,” segir í Sunnlenskum byggðum. Mógrafirnar eru á stóru 
svæði, norður- og suðurendi þess var merktur með hnitum. Norðurendinn er 380 m norðvestan við bæ 
001 og við suðurendann eru þær 120 m austan við Stekkjatún 013. Þær ná frá túngarði 017 norðan við 
bæinn, framhjá Stekkjartúni 013 og áfram í norður.
Mógrafirnar eru í þýfðri framræstri mýri sem er mosa- og sinuvaxin.

Hóll ÁR-088:008, horft til suðvesturs.
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Mógrafirnar eru flestar stakar og dreyfðar yfir stórt 
svæði. Þær eru þurrar í botninn og stærð þeirra er 4x2 
eða 3x2 að flatarmáli, þær dýpstu eru 0,5 m að dýpt.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: SB II, 130.

ÁR-088:011     Breiðigata     heimild    leið    63°48.338N     20°46.139V
“Rétt austan við bæinn í Króki er lægð, 10-15 m breið, sem liggur jafnhliða veginum austur fyrir 
mörk Króks og Arabæjar, austur í Gljána. Þessi lægð er gamall vatnsfarvegur, en er nú uppgróinn og 
þurr, svo ekki rennur vatn í honum nema í mestu leysingum.  Lægð þessi heitir Breiðigata,” segir í 
örnefnalýsingu. Breiðigata lá þvert í gegnum land Króks, Arabæjar ÁR-086, Arabæjarhjáleigu ÁR-087 
og endaði í Hólmaseli ÁR-084. Gljá er þekkt örnefni í landi þessara jarða. Ekki er ljóst hvort að leið 
lá eftir farveginum, það verður að teljast líklegt sé tekið mið af örnefninu og þægilegt að fara þar eftir
Slétt, framræst tún eru nú á þessum slóðum, fast norðan við þjóðveg 305.
Lágin er horfin í landi Króks, hún sést eingöngu á smá kafla í landi Hólmasels. Ekki er vitað hvert 
Breiðgötur lágu eða hvert að þetta var eingöngu leið á milli bæja. Þetta er allt óljóst vegna sléttunar.
Hættumat: engin hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Krókur, 1.

ÁR-088:012     Hulduhóll     álagablettur    63°48.360N     20°46.431V
“Í túninu í Króki, ca. 130 m norðvestur frá bænum, 
er lítil hólstrýta, sem Hulduhóll heitir.  Þau álög eru 
á hólnum, að ekki má slá hann, því þá á bóndinn að 
missa beztu kúna í fjósinu,” segir í örnefnalýsingu. 
Hulduhóll er í miðju heimatúninu, um 130 m 
suðaustan við bæ 001.
Túnið er grasivaxið og slegið, um 70 m sunnan við 
Hulduhól er lítil hringlaga tjörn eða dæld í túninu, 
Dalurinn.
Hóllinn er 3 m í þvermál og tæplega 0,7 m að hæð og 
grasivaxinn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Krókur, 1.

ÁR-088:013     Stekkjatún     tóftir     stekkur    63°48.329N     20°46.292V
“Í norðvestur frá bænum (ca. 300 m) er hólbali, sem á eru tvær húsatættur.  Þar heitir Stekkjartún. Þar var 
stekkur frá Króki,” segir í örnefnalýsingu. Um 5 m sunnan við tóftirnar er framræst tjörn. Uppþornaður, 
framræstur skurður er norðan við tóftirnar og liggur í suðaustur - norðvestur. Tóftirnar eru 440 m 
norðvestan við bæ 001 og 50 - 70 m austan við landamerki Fljótshóla ÁR-089. Sunnan og suðvestan við 
tóftirnar, meðfram svæðinu, er gamall lækjarfarvegur sem liggur í suðaustur-norðvestur.
Grasivaxið, framræst og þýft mýrlendi. Mikið er um gróna lága hraunhóla, lautir og mýrartjarnir.
Tóftirnar eru á svæði sem er 30 x 15 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Tóft A er norðaustar. Hún er 
12x7 m að stærð og er veggjahæð um 0,6 m. Afstaða tóftar er norður - suður. Tóftin er grasigróin og engar 
sjáanlegar grjóthleðslur í henni. Tvö hólf eru í tóftinni. Hólf 1 er norðar. Það er 1.5x5 m að stærð. Hólf 2 er 

Mógrafir ÁR-088:010, horft til austurs.

Hulduhóll ÁR-088:012, horft til vesturs.
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1.5 x 1 
m að stærð. Op er á norðurhluta tóftar og er innangengt í 
úr nyrðra hólfinu yfir í það syðra. Op er einnig í suðurenda 
tóftar en það er líklega troðningur eftir búpening. Tóft 
B er 20 metrum suðvestan við tóft A. Hún er 6 x 4,5 m 
að stærð og er einföld. Hún snýr suðaustur-norðvestur. 
Tóftin stendur nokkuð hærra en umhverfið, uppá hól. 
Hleðslurnar eru 0,5 m háar þar sem þær eru hæstar 
austanmegin í tóftinni og 0,7 m að hæð þar sem þær eru 
hæstar að utan, sunnan megin. Tóftin er torfhlaðin en þó 
voru nokkrir grjóthnullungar neðan við hana suðaustan 
megin sem gætu hafa verið úr hleðslu.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Krókur, 2.

ÁR-088:014     Borgir     tóft     fjárskýli     63°48.646N     20°47.162V
“Í norðvesturmörkum við Austurskurð er mýrarrimi, og eru þar tvær gamlar tóftir, sem einu sinni voru 
topphlaðnar fjárborgir. Þessar tóftir heita Borgir, en riminn Borgarrimi,” segir í örnefnalýsingu. Tvær 
tóftir eru 930 m norðvestan við bæ 001 og 500 m norðvestan við Stekkjatún 013. Tóftirnar eru 40 m 
austan við hornmark landamerkjaskurða Króks, Hamars og Fljótshóla, tóft B liggur aðeins nokkrum 

Tóft ÁR-088:014a, horft til suðurs. Tóft ÁR-088:014b, horft til norðurs.

Tóft ÁR-088:013a, horft til norðurs. Tóft ÁR-088:013b, horft til suðurs.

Tóftir ÁR-088:013
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metrum frá skurðinum.
Umhverfis þær er þýfð framræst mýri, mosa og sinu gróin og mikið er af dældum eftir mýrina í kring þó 
svæðið sé alveg þurrt núna.
Minjasvæðið samanstendur af tveimur fjárborgum, 014a og 014b, og er 70x20 m að stærð. Tóft A er 
norðar. Hún er 8 x 8 m að stærð, hringlaga og einföld. Innanmál hennar er  4x4 m og veggjahæð þar er 0,4 
m þar sem hún stendur hæst sunnan megin en 0,5 m að utan. Tóftin er opin til norðurs og er grjóthlaðin. 
Hún er á lágum, náttúrulegum hóll. Hann er um 0,5 m að hæð þar sem hann er hæstur. Steinar liggja 
með suðurhliðinni að utan, hraungrjót sem hefur líklegast fallið úr veggjum.  Tóft B er 55 m sunnan við 
tóft A.  Hún er 11 x 11 að stærð, einföld og hringlaga. Hún er opin til norðvesturs. Innanmál tóftarinnar 
er 4 x 3,5 m og hæð veggja er 0,8 m að utan en 0,4 m að innan. Hún er grjóthlaðin. Mikið er um stóra 
hraungrýtiskletta sem sjást vel í hleðslum. Annars er tóftin algróin.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Krókur, 2.

ÁR-088:015     Vörðurimi     tóftir     63°48.617N     20°47.002V
“Í suðaustur af honum [Borgarrima 014] er Vörðurimi,” segir í örnefnalýsingu.  Á rimanum er ekki 
varða en þar sjást tvær tóftir. Þær eru tæpum 800 m norðvestan við bæ 001 og 100 m suðaustan við 
Borgarrima 014. Tóftirnar falla vel inn í nánasta umhverfi og eru ekki áberandi.
Svæðið nyrst í landi Króks er gróið, þýft og mýrlent. Þar sjást víða þurrar tjarnir og dælur og greinilegt 
að svæðinu hefur verið mikið breytt á síðustu áratugum.
Tóftirnar eru á svæði sem er 13x7 m að stærð og snýr austur-vestur. Lýsingin hefst að vestan, á tóft A. 
Hún er 6x4 m að stærð, einföld og snýr nálega norður-suður. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð, hæstir að 
innan til austurs. Líklega var op til suðvesturs en það er óljóst vegan þýfis. Tóftin er lítillega niðurgrafin 
og er ekki áberandi. Tóft B er 5 m suðaustan við tóft A.  Hún er 4x2 m að stærð og snýr norður-suður. 
Innanmál hennar er um 1,5x1 m og veggjahæð er 0,2 m. Ekki er hægt að greina op á tóftinni. Tóftin fellur 
vel inn í nánasta umhverfi ásamt því að vera siginn og ógreinileg. Tóftin er niðurgrafin til norðurs, á 

Tóft ÁR-088:015b, horft til NNV. Tóft ÁR-088:015b, horft til norðausturs.
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rima í þýfðu mýrlendi.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Krókur, 2.

ÁR-088:016     Brúnstóft     heimild    hesthús
“Norðaustur af henni [lautinni Dalinum] var smáhóll með hesthúskofarúst; þar hét Brúnstóft,” segir 
í örnefnalýsingu. Ekki er vitað hvar Brúnstóft var með vissu en líklega er átt við útihús 005, það er 
norðaustan við Dalinn. Frekari heimildir þarf til þess að staðfesta það.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Krókur, 2.

ÁR-088:017     heimild    túngarður     63°48.366N     20°46.416V
Túngarður var umhverfis heimatúnið samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingarmanna frá 1906. 
Hann var um 120 m norðan við bæ 001, þar sem  nú er sléttað tún. Lítill hóll er í túninu 6 m sunnar og 
er það Hulduhóll, álagablettur 012.
Sléttað, grasivaxið tún. Flatlent fyrir utan Hulduhól 012.
Ekki sjást ummerki um túngarðinn á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingarmanna 1906

ÁR-088:018     tóft     fjárhús      63°48.352N     20°46.667V

Fjárhústóft er um 310 m VNV við bæ 001 og 210 m vestan við Hulduhól 012. Rétt sunnan við tóftina 
liggur vírgirðing sem afmarkar grasivaxin tún við bæinn frá bithaga þar norðar. Um 50 m vestar er 
framræstur landamerkjaskurður, á merkjum við Fljótshóla.
Smáþýfður grasmói, nokkuð mikil sina. Mikið af minni hólum og dældum.
Tóftin er 13 x 10 m að stærð og snýr NNV-SSA. Hún er opin til NNV. Opið er frekar stórt og hefur mjög 
líklega verið timburþil þar fyrir. Tóftin er einföld og innanmál hennar er 8 x 4 m. Hún er grjóthlaðin og 
niðurgrafin. Það var hlaðið þar uppvið og veggirnir hærri að innan. Þeir eru 0,8 m á hæð að innan og 0,3 
m að utan. Í hleðslum sjást 2-3 umför af grjóthleðslu. Nokkuð hrun er í suðurenda tóftarinnar og þar er 

metrar

50 10

hóll

Tóft A
Tóft B

Teikning af tóftum ÁR-088:015

Fjárhús ÁR-088:018, horrft til suðurs.
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Teikning af fjárhúsum ÁR-088:018.
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einnig viður og bárujárnsplötur úr þaki hennar. Tóftin er líkast til ekki mjög gömul.
Hættumat: engin hætta

ÁR-088:019     garðlag     áveita    63°48.455N     20°46.542V
Garðlag liggur fyrir sunnan Stekkjartún 013, 
fyrir norðan túnin í Króki. Það liggur til ANA frá 
landamerkjum Fljótshóla ÁR-089 og endar við slétt 
tún til austurs. Það náði að öllum líkindum lengra til 
austurs, líklega að landamerkjum Arabæjarhjáleigu 
ÁR-087
Gróinn mói. Þetta er deiglendi sem líklega verðum 
mun rakara í votviðrum. Víða eru þurrar dælar og 
lautir.
Garðurinn er rúmlega 420 m á lengd, 1,5-4 m á beidd 
og 0,3-0,4 m á hæð. Hann er breiðastur til suðausturs. 
Garðurinn er torfhlaðinn, víða eru rof í honum og þar 
sér ekki í grjót. Hann er breiðastur neðst og mjókkar 
upp. Tilgangur garðlagsins er ekki þekktur, hér er 
anað hvort um vörslugarð að ræða eða mannvirki úr 
Flóaáveitunni. Hann líkist þó ekki þeim mannvirkjum 
í útliti og lagi, hafður hér sér.
Hættumat: engin hætta

ÁR-088:020     heimild    brunnur
Í bókinni Landið, fólkið og hjátrúin segir: «Í heimatúni í Króki eru fjárhús og hlaða [sjá 008] sem 
kölluð er[u] fjárhúsin vesturfrá. Þar hafa verið hús frá því löngu fyrir elstu manna minni og þótti jafnan 
reimt í hlöðunni. Sagnir herma að einhvern tíma fyrir margt löngu hafi stúlkubarn drukknað í brunni 
þarna skammt frá. Faðirinn sem fann barnið treysti sér ekki til að fara með líkið beint inn í bæ til konu 
sinnar heldur lagði það fyrst til í fjárhúsunum. Barnsins hefur síðan orðið vart bæði í vöku og draumum 
manna.» Hvar þessi brunnur sem getur um í sögunni var staðsettur er ekki vitað. Hann var þó nærri 
fjárhúsum 008, líklega við hólinn einhvers staðar.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bjarni Harðarson, 99-100

Áveita ÁR-088:019, horft til austurs.
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ÁR-089     Fljótshólar

1708: Jarðardýrleiki óviss, Skálholtsstólseign. JÁM II, 1 1847: 14 2/3 hdr. Bændaeign. JJ, 57. 
1532: Ögmundur biskup í Skálholti fær dótturbörnum Finnst heitins Þorvaldssonar jörðina Fljótshóla í 
Flóa til fullrar eignar, DI IX, 639. 
1533: Ögmundur biskup fær Guðmundi Þorvarðarsyni jörðina Fljótshóla í Flóa fyrir arfinn Finns 
Þorvarðssonar fyrir norðan land, DI IX, 687. 
1546: Bréf um kaup á Fljótshólum frá 1532 og 1546 [DI XI, 503] er varðveitt í bréfabók Gizurar biskups 
Einarssonar, DI X, 430. 
1547: Arnór og Finnur Guðmundssynir færa Gizuri biskupi jörðina Fljósthóla í Flóa fyrir lausafé, DI 
XI, 529.
1708: “Munnmæli eru, að hjer hafi bænhús verið; engin vita menn rök til þess ... Fliótshólahjáleiga, 
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í eyði síðan í næstliðnum fardögum, bygð fyrir manna minni í túninu, var fyrir 17 eður 18 árum færð 
undan sandfoki í úthaga ... Ekki má hjer aftur byggja, nema til meins og skaða jörðunni” JÁM II, 1,5
1981: “Fljótshólar I og IV austurbær ... Fljótshólar II og III vesturbær ... enda standa bæirnir á sama 
hlaði” SB II, 131-32.
1708: “Fóðrast kann v kýr, xx ær, x lömb, iiii hestar ...  Afrjett hefur jörðin frí fyrir geldnaut, geldfje 
og lömb sumur á fjöllum ... Torfrista og stúnga lök og sendin og mjög erfið til að sækja. Móskurður til 
eldiviðar meinast áður verið hafa. Þar er nú sandur og vikur yfirborinn, sem Þjóssá hefur gjört ... Elt 
er taði. Silúngsveiðivon í Þjóssá ... Selveiði hefur áður verið í Þjóssá ... Rekavon nokkur, og bregst þó 
oftlega. ... Skógarhögg til kolgjörðar á jörðin frí í staðarins skógi á fjöllum fyrir ofan Eystri Hrepp; hann 
er nú mjög eyddur og er valla nýtur til kolgjörðar. Túninu grandar Þjóssá með vatni og vikur að austan, 
en stórviðri með sandfoki að sunnan og vestan, og er so mikið bragð að þessu, að túnið mestalt er komið 
í kaf og nær eyðilagt. Engjunum spillir í samamáta ... Vatnsból erfitt sumar og vetur í einum brunni djúpt 
í jörðu ... Ferjustaður er hjer við Þjóssárosa fyrir reisandi fólk” JÁM II,5.
1918: “Fljóthólar (vesturbær). Stærð túnsins: 3,4 ha. Stærð nátthagans: 0,5 ha. Alt er túnið sljett. 
Nátthaginn ca 2/3 sljettur. Stærð matjurtagarða: 22,35 [fer] metrar” Túnakort 1918. “Fljótshólar 
(austurbær). Stærð túnsins: 5,6 ha. Stærð nátthagans: 0,7 ha. Alt er túnið sljett. Nátthaginn ca. 1/2 sljettur. 
Stærð matjurtagarða: 1444 [fer] metrar” Túnakort 1918.

ÁR-089:001     Elstu-Fljótshólar     bæjarhóll     bústaður   63°46.988N     20°48.892V
Elstu-Fljótshólar eru friðlýstir. “Fljótshólar. Leifar 
Elstu-Fljótshóla, grjótbúða þar sem Bátsmelur 
heitir ... Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 
07.09.1927,” segir í friðlýsingaskrá. Í örnefnalýsingu 
Fljótshóla segir ennfremur: “Þá er og örnefnið 
Bátsmelur á Flutningseyri.” Í grein Brynjúlfs 
Jónssonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 
1907 segir: “...til er sögn um eldri Fljótshóla en þá 
sem nú heita Fornu Fljótshólar [002]. Í vesturhalt 
suður frá Fljótshólum, nær í sömu stefnu, sem Fornu-
Fljótshólar eru, en miklu lengra burtu, fram í Öldunni 
fyrir sunnan vik það, er gengur vestur úr Þjórsá, er 
sá staður sýndur, sem sögnin segir á Fljótshólar hafi 
fyrst staðið. Þar heitir nú Bátsmelur, en er þó enginn 
melur, heldur grjótþúst sem svara mundi bæjarstæði. 
Mikið byggingagrjót hefur verið dregið þaðan á ís 
heim að Fljótshólum og er þó talsvert eftir.” Elstu-
Fljótshólar eru á svokölluðum Bátsmelum en ekki er vitað nákvæmlega hvar, hnit var tekið rúma 320 m 
sunnan við Fornu-Fljóthóla 002 og um 890 m SSV við bæ 003.
Bátsmelur er fremur umfangsmikið svæði, suðvestan við bæinn. Þarna er sendinn melur og tekur svæðið 
miklum breytingum vegna áfoks og uppblásturs. Hér og þar renna djúpar vatnsrásir og melurinn er 
gróinn hér og þar. Ábúendur höfðu ekki séð nein mannvirki á þessu svæði.
Engin ummerki um bæinn sjást á yfirborði og ekki er vitað með fullri vissu hvar þessi mannvirki voru.
Hættumat: hætta, vegna uppblásturs
Heimildir: ÁG, 61; Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2; Árbók 1907, 29.

ÁR-089:002     Fornu-Fljótshólar     bæjarhóll     bústaður  63°47.163N     20°48.868V
Fornu-Fljótshólar eru friðlýstir. “...leifar Fornu-Fljótshóla, uppgróin rúst, suður frá túninu, í stefnu 
á Bátsmel, en hálfu nær bænum ... Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927,” segir í 
friðlýsingaskrá. Í grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1905, segir: 
“Fljótshólar eru austurvið Þjórsá ... Ekki eru sagnir um að þeir hafi verið fluttir nema einu sinni. En þar, 
sem rúst fornu Fljótshóla er sýnd, virðist mér fremur ólíklegt, að bærinn hafi í fyrstu verið settur. Þar er 
láglent og mun hafa verið raklent áður sandur fauk á, og þar eru engir hólar, eða neinar mishæðir sem 
bærinn gæti haft nafn af...”. Fornu-Fljótshólar eru um 640 m suðvestan við bæ 003, norðan við bæ 001.
Til austurs er ræktað tún, vegslóði er fast vestan við hólinn. Það er mikill sandur í jarðvegi hér og það 
er nýtt til ræktunar.
Gróinn hóll, hann er óraskaður en greinilegt er að mannvist er þarna undir sverði. Hóllinn er sléttur, 
28x15 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Ekki er ljóst hvernig bærinn snéri, líklega í sömu átt og 
hóllinn. Taka verður fram að landslag þarna hefur breyst mikið vegna áfoks, uppblásturs og ræktunar. 

Svæðið sem Elstu-Fljótshólar ÁR-089:001 voru á. 
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Hóllinn er hæstur fyrir miðju, þar er hann 1-1,5 m 
á hæð og hliðar hans fjara út til allra átta. Uppi á 
hólnum eru víða bakkar, sá greinilegasti er 0,1 m á 
hæð. Ekki er hægt að greina lögun mannvirkja þar.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: ÁG, 61; Árbók 1905, 4.

ÁR-089:003     Fljótshólar     bæjarhóll     bústaður   63°47.371N     20°48.246V
Tvær húsþyrpingar eru merktar á bæjarhól Fljótshóla á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Tvíbýli var á jörðinni 1918 en bæirnir eru merktir saman á túnakort frá 1918. Á Fljótshólum 
voru Austur- og Vesturbær. Þeir voru sambyggðir, og snéru austur-vestur líkt og nafn þeirra gefur til 
kynna. Bærinn sem sýndur er á bæjarteikningunni og túnakorti, var mitt á milli núverandi íbúðarhúsa 
á Fljótshólum, þau eru byggð yfir ystu hluta beggja bæjanna. Hluti af hlöðu Vesturbæjarins sést enn 
og hughús úr þessum bæjum og mannvirkjum sem voru í notkun fram yfir miðja síðustu öld. Ekki er 

föst ábúð í Vesturbænum og það nýtt sem heilsárshús. 
Túnin og landið eru hins vegar nýtt. Við íbúðarhúsið í 
Vesturbænum er kvarnasteinn, líklega norskur. Það er 
enn búið í Austurbænum.
Fyrir norðaustan og -vestan íbúðarhúsin eru 20. 
aldar útihús, malarplön og vegir. Útihúsin eru ekki 
á bæjarhólnum en íbúðarhúsin eru á honum miðjum. 
Fyrir sunnan þau eru grónir bakgarðar.
Bæjarhóllinn er 60x35 m að stærð og snýr austur-
vestur. Erfitt að áætla hæð hans en hún er a.m.k. 1 
m. Bæirnir voru á sama bæjarhól. Stafnar þeirra 
snéru til suðurs en traðir lágu fyrir norðan, þvert 
yfir bæjarhólinn. Að austan sjást ekki ummerki um 
bæinn, þar er nú stórt parhús og gróinn bakgarður 
þess. Húsið er byggt 1948, í austurhluta bæjarhólsins 
og þar er kjallari. Íbúðarhús Vesturbæjarins er 18 m 
vestar, það er byggt 1931 og er með kjallara. Fyrir 

norðaustan vestara íbúðarhúsið sést hlaðinn veggur sem tilheyrði hlöðunni, hann er L-laga og gerður úr 
torfi og grjóti. Hann er 12x10 m að stærð og er algróinn að utan. Að innan glittir í 7-10 umför af hleðslu 
en veggurinn er 2-3 m á breidd og 0,5 m á hæð. Umhverfis vegginn er malarplan og fast norðar er 
malarvegur. Haughús sést vestan við sama íbúðarhús, þar er steypt plata yfir. Fyrir sunnan bæjarhólinn 
er kálgarður 021.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-089:004     heimild    bænhús
“Munnmæli eru, að hjer hafi bænhús verið; engin vita menn rök til þess,” segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalín. Ekki hafa varðveist máldagar eða annað sem greinir nánar frá kirkjunni. 
Hún var líklega við Fornu-Fljótshóla 002, mögulega á bæjarhólnum. Þar hafa ekki fundist mannabein 
en frekari heimildir þarf til þess að staðsetja bænhúsið.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: JÁM II, 1.

Fornu-Fljótshólar ÁR-089:002, horft til norðausturs. 

Bæjarhóll ÁR-089:003, horft til norðausturs.
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ÁR-089:005     heimild    útihús     63°47.328N     20°48.247V
“Suðvestur af Hroðhaugsdæl heitir Lambhússdæl,” segir í örnefnalýsingu. Útihús var um 70-80 m 
sunnan við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 
1918. Þetta er sami staðurinn. Útihúsið var vestan við Lambhúsdæl, sem nú er lítið annað er lág í grónu 
túni. Að sögn Bjarna Tómassonar, heimildamanns, var útihúsið á holtsbrúninni, þeirri sömu og bærinn 
er á.
Slétt, grasivaxið tún.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918; Ö-Fljótshólar, vesturbær, 
2.

ÁR-089:006     heimild    útihús      63°47.333N     20°48.297V
Útihús var um 80 m suðvestan við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906 og túnakorti frá 1918. Það var austarlega á holtsbrún sem hallar til austurs, niður af holtinu sem 
bærinn er á.
Engin ummerki úthússins sjást á yfirborði, þarna er nú slétt og ræktað tún.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-089:007     heimild    útihús      63°47.377N     20°48.361V
Útihús var um 90 m suðvestan við bæ 003 og 30 m vestan við útihús 006 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1918. Það er horfið.
Engin ummerki úthússins sjást á yfirborði, þarna er nú slétt og ræktað tún.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-089:008     heimild    útihús      63°47.327N     20°48.338V
Útihús var um 110 m suðvestan við bæ 003 og um 10 m suðvestan við útihús 007 samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Ekki sést hóll eða neitt sem gefur nánara lag þess 
til kynna.
Engin ummerki úthússins sjást á yfirborði, þarna er nú slétt og ræktað tún.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-089:009     heimild    útihús      63°47.338N     20°48.340V
Útihús var um 90 m suðvestan við bæ 003 og um 10 m norðvestan við útihús 007 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Það er horfið en kálgarður 053 var þarna fast vestar og sunnar.
Engin ummerki úthússins sjást á yfirborði, þarna er nú slétt og ræktað tún.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-089:010     heimild    útihús      63°47.382N     20°48.340V
Útihús var rúma 90 m VNV við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Það er horfið, það var rúmum 10 m austan við útihús sem reist voru um miðja síðustu öld. Þarna 
er nú malarplan og mikið jarðrask.
Engin ummerki úthússins sjást á yfirborði, þarna er nú slétt og ræktað tún til austurs og útihús til vesturs.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-089:011     heimild    útihús      63°47.383N     20°48.354V
Útihús var um 90 m VNV við bæ 003 og um 10 m norðan við útihús 010 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Það er horfið, það var tæpum 10 m austan við útihús sem reist 
voru um miðja síðustu öld. Útihúsið var sunnan við traðir 052, þarna eru nú útihús frá 20. öld.
Engin ummerki úthússins sjást á yfirborði, þarna er nú slétt og ræktað tún til austurs og útihús til vesturs.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.
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ÁR-089:012     heimild    hrútakofi     63°47.368N     20°48.126V
Útihús var um 100 m austan við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Þetta var hrútakofi. Hann var beint norðan við svokallaða Hrollaugsdæl, þar liggur nú skurður út 
í Rásina. Hólbarð sést í túninu þar sem hrútakofinn var að sögn Þormóðs Sturlusonar, heimildamanns
Slétt, grasivaxið tún.
Engin ummerki um hrútakofann sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-089:013     heimild    nátthagi     63°47.533N     20°48.235V
Nátthagi er merktur á túnakort frá 1918, um 190 m suðvestan við bæ 003, utan túns. Hann er sagður 
0,5 ha. Sé tekið mið af túnakortinu voru báðir nátthagar bæjanna  [sjá 020] í túni Austurbæjarins og það 
staðfesta bæði Bjarni og Þormóður, heimildamenn. Nátthaginn var um 340 m norðan við bæ 001 og 40 
m vestan við nátthaga 020. Afstaða nátthaganna er ekki rétt á túnakortunum.
Slétt, ræktað tún. Ekki er vitað hvernig nátthagarnir voru afmarkaðir.
Engin ummerki nátthagans sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Túnakort 1918.

ÁR-089:014     heimild    útihús      63°47.409N     20°48.307V
Útihús var um 80 m norðvestan við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Norðaustan við þetta svæði er kartöflugeymsla.
Sléttað tún, grasi vaxið.
Ekki sést til minja á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-089:015     heimild    fjárhús     63°47.455N     20°48.277V
Fjárhús er merkt um 150-160 m norðvestan við bæ 
003 á túnakort frá 1918 og bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Tæpum 160 m sunnan 
við bæ 003 er kartöflugeymsla með torfþaki. 
Samkvæmt Þormóði Sturlusyni, heimildamanni, voru 
fjárhúsin vestan við hana. Kartöflugeymslan er 16x12 
m að stærð og gerð um miðja síðustu öld.
Grasigróinn mói norðan við túnin, hann stendur 0,5 m 
hærra en umhverfið.
Ekki sést til minja. Svæðið var sléttað en er ekki notað 
sem tún núna.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-089:016     heimild    útihús      63°47.517N     20°48.303V
Útihús var 260-270 m norðan við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Útihúsið var á svipuðum slóðum og vegslóði að bænum gerir nú.
Ekki sést til minja á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-089:017     heimild    útihús      63°47.544N     20°48.267V
Útihús var um 320 m norðan við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Það var um 50 m norðaustan við útihús 016, austan við núverandi heimreið sem liggur til suðurs 
frá Villingaholtsvegi 305.
Slétt, grasivaxið tún.
Ekki sést til minja á yfirborði.

Svæðið sem fjárhús ÁR-089:015 voru á, horft til 
norðausturs.
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-089:018     heimild    útihús      63°47.423N     20°48.168V
Útihús var um 100-120 m norðaustan við bæ 003 og 105 m suðaustan við útihús 015 samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1918. Nú er þetta svæði á milli 
útihúsa og notað sem geymslusvæði fyrir girðingastaura, kassa o.fl. Vegslóði liggur hér þvert í gegn
Mói og malarvegslóði á milli húsa.
Ekki sést til minja á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906;  Túnakort 1918.

ÁR-089:019     heimild    útihús      63°47.416N     20°48.143V
Útihús var um 120 m ANA við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna. Nú er 
hér fjós, með haughúsi undir og eldra útihús er því líklegast alveg farið.
Steypt fjós.
Ekki sést til minja á yfirborði.
Hættumat: stórhætta, vegna byggingar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-089:020     heimild    nátthagi     63°47.553N     20°48.192V
Nátthagi með útihúsi í norðausturhorni er merktur á túnakort frá 1918, um 220 m norðaustan við 
bæ 003. Hann er sagður 0,7 ha. “Nátthagi heitir nyrzti bletturinn á túninu heiman við Keldu,” segir í 
örnefnalýsingu. Nátthaginn er sýndur á túnakortinu en afstaða hans er ekki rétt. Ekki er vitað hvernig 
hann var afmarkaður eða hvar tóftin var. Nátthaginn var um 340 m norðan við bæ 001 og 10 m sunnan 
við túngarð 026.
Slétt, ræktað tún er á þessu svæði nú.
Engin ummerki nátthagans sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Túnakort 1918; Ö-Fljótshólar, austurbær, 1.

ÁR-089:021     hleðsla   kálgarður     63°47.362N     20°48.257V
Kálgarður er merktur fast sunnan og vestan við bæ 
003 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Hann er ennþá varðveittur fyrir sunnan 
íbúðarhúsin. Veggirnir eru nýttir til að afmarka 
núverandi bakgarða. Vesturveggur kálgarðsins er 
horfinn.
Húsin eru til norðurs en til annarra átta eru slétt, 
gróin tún.
Kálgarðurinn er 60x17,5 m að stærð og snýr ANA-
VSV. Veggirnir eru um 0,3-0,5 m á hæð og hlaðnir 
úr torfi og grjóti. Vírgirðing er fast utan með þeim. 
Inni í kálgarðinum er vírgirðing á merkjum austur- 
og vesturbæjar. Í öllum kálgarðinum eru tré, runnar 
og rabarbari.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906.

ÁR-089:022     Túnbrú     brú     brú    63°47.586N     20°48.198V
“Yfir Keldu er trébrú, sem kölluð er Túnbrú,” segir í örnefnalýsingu. Brúin er 400 m norðan við bæ 
003 og 120 m norðaustan við Lögmannshól 054. Að henni liggur vegur í suðvestur-norðaustur, frá 
heimreiðinni niður að Fljótshólum, á milli tveggja túna.
Malarvegur, nokkuð gróinn. Áin rennur undir brúna norðvestur-suðaustur. Sléttuð tún eru til allra átta.
Brúin er gerð úr timbri og er orðin nokkuð hrörleg og víða mosavaxin. Undirstöður hennar hafa verið 
styrktar og þar má sjá nýrra timbur og láréttar málmstoðir á milli brúna skurðarins. Brúin er 8 x 4 m að 
stærð og á suðurhlið hennar er 0,4 m hátt timburhandrið. Brúin er frekar ungleg og viðgerðir á henni hafa 

Kálgarður ÁR-089:021, horft til suðvesturs.
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átt sér stað nýlega.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, austurbær, 1.

ÁR-089:023     heimild    áveita   
 63°47.411N     20°47.992V

“Sunnar [en Trébrú 022] í Keldu austur af bænum var 
stífla.  Þar heitir Stíflustaur,” segir í örnefnalýsingu. 
Um 220 m austan við bæ 003 var áveita. Þar er 
breiður lækur, Keldan, sem liggur norður-suður. Ekki 
sést lengur til áveitunnar.
Þýft og grasivaxið svæði. Þar eru skurðruðningar og 
skurður.
Öll ummerki áveitunnar eru horfin af yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, austurbær, 1.

ÁR-089:024     Hulduhóll     álagablettur     huldufólksbústaður  63°47.480N     20°48.198V
“Hulduhóll er norður á túni, hóll með vörðu á, stærsti 
hóllinn í túninu.  Sú sögn fylgir hólnum, að ekki megi 
hrófla við honum,” segir í örnefnalýsingu. Hann er 
200 m frá bæ 003 og er í miðju túni sem hefur verið 
girt af með rafmagnsgirðingu.
Grasivaxið og sléttað tún, það flatlent fyrir utan 
Hulduhól.
Hólinn er frekar aflangur og liggur norður-suður. 
Hann er um 1 - 1,2 m á hæð, grasivaxin en í honum 
norðanverðum er rof á tveimur stöðum. Engin varða 
er lengur uppi á hólnum. Búfénaði er beitt í hólfinu 
þar sem hólinn er.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, austurbær, 1.

ÁR-089:025     Gerði     heimild    tún     63°47.624N     20°48.058V
“Norður af Nátthaga er stykki, sem heitir Gerði,” segir í örnefnalýsingu. Túnið Gerði er 480 m SSA 
við bæ 003. Vegslóði og skurðir liggja rétt norðan við túnið og suðaustan og sunnan við það eru tveir 
sumarbústaðir. Túnið Gerði sést ekki lengur og þarna er nú sléttað tún með framræstum skurðum
Sléttað tún, grasigróið að hluta en glittir í moldarrof og arfa inn á milli.
Ekki sést til túnsins á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, austurbær, 1.

ÁR-089:026     heimild    túngarður     63°47.570N     20°48.174V
“Hólahlið heitir gamalt túnhlið, sem nú er niðurlagt.  Það var við brekkubrúnina á heimreiðinni [sjá 
052],” segir í örnefnalýsingu. Túngarðurinn sést afmarka túnið til allra átta á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1918. Að austan réði Keldan lögun túnsins en þar var 
hlaðinn garður að auki. Túngarðurinn er horfinn. Bjarni Tómasson, heimildamaður, sagði að hann hefði 
verið úr torfi og grjóti að mestu. Hlutar hans voru þó eingöngu tofi og aðrir bara grjóthlaðnir. Hnit var 
tekið norðvestarlega á áætlaðri staðsetningu hans.
Slétt, ræktað tún. Meðfram Keldunni er búið að grafa skurð,
Öll ummerki túngarðsins eru horfin af yfirborði. Það eru alls staðar slétt tún og ekki er hægt að sjá hrygg 
á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, austurbær, 1; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 
1918.

Hulduhóll ÁR-089:024, horft til suðausturs.

Brú ÁR-089:022, horft til suðvesturs.
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ÁR-089:027     Kelatóft     heimild    beitarhús    63°47.964N     20°46.141V
“Skammt suðaustan við Krákuvatn  er Kelatóft ,” segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað hvar Kelatótt var 
staðsett nákvæmlega og heimildamenn ekki vissir hvar hún var né mundu eftir henni. Hnit var tekið fast 
suðaustan við Krákuvatn, rúmum 2 km norðaustan við bæ 001. Skrásetjarar gengu yfir mýrina sunnan 
við Krákuvatn án þess að verða mannvirkja var.
Framræst, deiglent svæði sem nýtt er til beitar.
Engin ummerki tóftarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Fljótshólar, austurbær, 1.

ÁR-089:028     Borg     tóft     býli     63°48.166N     20°47.379V
“Túnið vestan við veginn heitir Borgartún.  Þar var býli áður fyrr, sem Borg (Fljótshólaborg) hét.  
Mótar aðeins fyrir tóftum þar,” segir í örnefnalýsingu. Í skrá Sigurjóns Erlingssonar segir: “4. Borg 
eða Fljótshólaborg: Í örnefnum á Fljótshólum, austurbæ, segir að vestan við veginn, heimreiðina, heiti 
Borgartún. Þar var býli áður fyrr sem Borg (Fljótshólaborg) hér, mótar aðeins fyrir tóftum þar. Borg er 
ekki nefnd í jarðabók 1703 eða manntali 1801.”  Borg er rúmum 1,6 km norðaustan við bæ 001, nærri 
merkjum við Krók ÁR-088. Þar sést ennþá tóft í ræktuðu túni.
Allt umhverfis tóftina er ræktað tún. Vegslóði liggur nánast að tóftinni og túnið er ræktað.

Tóftin er 11x6 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Hún er á lágum hringlaga hól sem er 0,3 m 
á hæð og aflíðandi. Veggir tóftarinnar eru algrónir en víða glittir í grjót í veggjum án þess að um skýr 
umför sé að ræða. Inni í tóftinni er alls kyns brak, spýtur, bárujárn og timbur. Veggirnir eru 0,5-0,8 m á 
hæð og tóftin er líklega ekki mjög forn. Op eru í suðausturhorni og til norðvesturs. Það er mjög líklegt 
að eldri mannvist sé þarna undir sverði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, austurbær, 1.

ÁR-089:029     Bjarnatóft     heimild    beitarhús    63°48.029N     20°47.248V
“Bjarnatóft eða Bjarnatættur heitir tóft, sem nú er sléttuð út, við Borgartúnshliðið, framan við veginn,” 
segir í örnefnalýsingu. Bjarnatóft er sýnd á Herforingjaráðskorti frá 1908, þá voru þarna tvö hús. 
Bjarnatóft er horfin, hún fór undir veg og sléttuð í tún að sögn Bjarna Tómassonar, heimildamanns. Hann 
mundi bara eftir einni tóft, þeirri nyrðri, og ljóst að eitthvað lengra er síðan syðri tóftin hvarf. Bjarnatóft 
var um 270 m SSA við Borg 028 og tæpum 1,5 km norðaustan við bæ 001. Þarna liggur nú þjóðvegur 
305, víða glittir í hraungrýti sunnan hans á þessum slóðum, ekki er útilokað að þau hafi verið í tóftunum.
Sunnan við veginn er gróin vegöxl og slétt ræktuð tún. Hvergi sér til mannvistar.
Engin ummerki beitarhúsanna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, austurbær, 2; Hkort 1:50000

ÁR-089:030     Draugsleiði     heimild    draugur
“Fast við árbakkann er þúfa sem nú er um það bil að hverfa í ána.  Hún heitir Draugsleiði,” segir í 
örnefnalýsingu. Draugsleiði var austan við bæinn á tanga sem horfinn er í Þjórsá fyrir alllöngu síðan.

metrar
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Teikning af Borg ÁR-089:028 Borg ÁR-089:028, horft til SSA. 
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Ekki sjást ummerki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 1.

ÁR-089:031     tóftir     fjárhús      63°47.248N     20°48.732V
Þrjár hringlaga tóftir og tvær óljósar þústir eru um 460 m suðvestan við bæ 003 og 170 m norðan við bæ 
002, rétt norðvestan við vegslóða sem liggur þar niður túnin. Minjarnar eru sunnan við Rásina.
Smáþýft flatlendi, grasi- og sinuvaxið með strjálu víðikjarri. Smáhólar eru umhverfis og til norðurs er 

uppgræðslu- eða ruslasvæði með heyrúllum, rófum o.fl.
Minjasvæðið samanstendur af þremur hringlaga tóftum og tveimur óljósum þústum. Það er 40x30 m að 
stærð og snýr NNA-SSV. Í þessari lýsingu er hverju mannvirki gefin bókstafur til aðgreiningar og hefst 
hún austarlega fyrir miðju, á Tóft A. Hún er sporöskjulaga, 7x6 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. 
Hugsanlegt op er til suðvesturs og er tóftin einföld. Innanmál hennar er 4 x 3 m og hæð veggja er 0,3 - 
0,4 m að utan en 0,1-0,2 m að innan. Hún er torfhlaðin og mjög sigin.  Fjórum m norðvestar er tóft B. 

Hún er sporöskjulaga, um 11x8,5 m á stærð, grasi- 
og mosavaxin. Hæð veggja er um 0,4 m. Inngangur 
er ekki greinanlegur en grunn rás, um 32 m löng, 
með uppmokstri til vesturs við liggur til SSV frá 
tóftinni og rýfur vegg hennar. Um 12 m norðaustan 
við tóft A er tóft C. Hún er skeifulaga, 11 x 9,5 m 
að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er opin 
til austurs. Hæð veggja er hæst 0,6 - 0,7 m en lægst 
0,2. Hún er einföld og innanmál hennar er 6 x 5 
m. Tóftin er torfhlaðin og hleðslur signar. Meðfram 

Tóft ÁR-089:031a, horft til norðurs. Tóft ÁR-089:031b, horft til vesturs.

Tóft ÁR-089:031c, horft til norðurs.

Tóft A
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Minjar ÁR-089:031.



129

suðausturhlið hennar liggur renna og inn í tóft B, D og E. Óljóst mótar fyrir hólfum um 14 m suðvestar, 
það er þúst D. Um 15 m vestar, frá tóft B, er þúst E en ekki er hægt að greina nákvæmt lag þeirra.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 1.

ÁR-089:032     Gunnfríðarvað     heimild    vað
“Skurður er austan við túnið og rennur fram í á.  Hann heitir Kelda ...  Á keldunni eru Gunnfríðarvað,” 
segir í örnefnalýsingu. Hvorki Bjarni Tómasson né Sturla Þormóðsson, heimildamenn, vissu hvar 
Gunnfríðarvað var og því var ekki hægt að segja til um nákvæma staðsetningu þess. 
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 1.

ÁR-089:033     Breiðavað     heimild    vað
“Á keldunni eru Gunnfríðarvað [032] og Breiðavað,” segir í örnefnalýsingu. Hvorki Bjarni Tómasson 
né Sturla Þormóðsson, heimildamenn, vissu hvar Breiðavað var og því var ekki hægt að segja til um 
nákvæma staðsetningu þess. 
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 1.

ÁR-089:034     Hlaðakelda     heimild    brú
“Þorsteinn Bjarnason talar um Hlaðakeldu, en það mun vera vegna þess, að “hlöð” eða gangvegur 
úr grjóti var yfir kelduna,” segir í örnefnalýsingu. Hvorki Bjarni Tómasson né Sturla Þormóðsson, 
heimildamenn, vissu hvar Hlaðkelda var og því var ekki hægt að segja til um nákvæma staðsetningu 
þess. 
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 1.

ÁR-089:035     Grænutættur     tóftir     63°47.476N     20°47.853V
“Hólar tveir eru austan við keldu, Grænutættur,” segir í örnefnalýsingu. Þær eru 400 m ANA við bæ 003 
og eru 50 m á milli þeirra. Tóftirnar eru á sitt hvorum hólnum innan beitarhólfs fyrir hesta. Framræstur 
skurður liggur 130 m sunnan við tóft 035b.
Grösugt, framræst mólendi. Það er gróið mosa, grasi 
og sinu. Svæðið er nýtt til beitar.
Svæðið samanstendur af tveimur tóftum sem eru á 
sitt hvorum smáhólnum og 50 m eru á milli þeirra. 
Tóft A er sunnar. Hóllinn sem tóftin er á er illa farinn 
af ágangi hrossa. Hóllinn er 12x10 m að stærð og það 
mótar fyrir veggjum ofan á honum. Tóftin sjálf er 8x6 
m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og hleðsluhæð 
veggjanna er ekki meiri en 0,1 m.  Tóftin er torfhlaðin. 

Tóft ÁR-089:035a, horft til suðvesturs.

ÁR-089:035b, horft til suðurs.
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Innanmál tóftarinnar er  2x6 m og op er til suðausturs. Minna hólf gæti verið á henni til suðausturs en 
það er erfitt að sjá það vegna átroðnings.  Tóft B er norðaustar. Hóllinn þar er grasivaxinn með nokkrum 
rofabörðum, líklega vegna ágangs hesta í hólfinu. Hóllinn er flatur að ofan og á honum sést móta fyrir 
útveggjum. Innri veggir tóftarinnar sjást bara nyrst og austast. Stærð tóftarinnar er 7x4 m og hún snýr 
norðvestur-suðaustur. Hæð veggja er 0,1 m. Tóftin er einföld, torfhlaðin og líklega opin til suðausturs.
Hættumat: stórhætta, vegna rasks
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 1.

ÁR-089:036     Stekkjarósnes     örnefni     stekkur   63°47.235N     20°47.758V
“Þar sem Kelda kemur í ána, heitir Stekkjarós. Stekkjarósnes er austan við ásinn,” segir í örnefnalýsingu. 
Stekkurinn var um 470 m suðaustan við bæ 003, þar sem Keldan rennur í Þjórsá. Hann var um 10 m 
norðan við Þjórsá en er horfinn.
Smáþýft og smáhólótt, grasi- og mosavaxið flatlendi.
Ekki sjást ummerki um stekkinn á yfirborði
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 1.

ÁR-089:037     Stekkjartún     heimild    stekkur    63°47.330N     20°48.451V
“Suðvestur af bænum er hóll fram undir sandinum, sem heitir Stekkjartún,” segir í örnefnalýsingu. Í 
hól sem þarna var, Stekkjarhól, voru fjárhús sem búið er að slétta út samkvæmt Bjarna Tómassyni, 
heimildamanni. Stekkurinn var  rúmum 180 m suðvestan við bæ 001 og um 90 m austan við Sigurhæðir 
050. Hóllinn er syðst í túni, fast vestan hans er lækjardrag. Stekkurinn var rétt sunnan við suðvesturhorn 
heimatúnsins.
Hóllinn sem minjarnar voru á er nánast horfinn. Greinilegt er að mannvirki voru hér og þeim rutt út, víða 
er grjót, steypuklumpar og bárujárn í sverði. Þarna er núna ræktað tún.
Engin ummerki stekkjarins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 1.

ÁR-089:038     Flutningseyri     heimild    ferja    63°47.081N     20°48.575V
“Ferjustaður er hjer við Þjóssárós fyrir reisandi fólk, um 60 ár eður lengur, og á ábúandi skipið og 
leggur menn til flutnínga og tekur ferjutoll, hálfa alin undir mann og hest, en alin undir hest og bagga. 
Þessi ferjustaður brúkast nú ei so jafnlega sem áður, því mörgum þykir auðveldari flutníngar, sem um 
reisa, á ferjum þeim, sem ofar eru á ánni, því hjer verður að sæta sjóarföllum.” segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalín. Í örnefnalýsingu segir ennfremur: “Suður af Stekkjartúni er grjót- og 
malareyri, sem heitir Flutningseyri. Sögn er um, að þarna sé gamall ferjustaður við ána og hafi áin legið 
miklu vestar en hún er nú.  Þá er og örnefnið Bátsmelur á Flutningseyri.” Flutningseyri liggur niður við 
Þjósá, rúma 600 m suðvestur af bæ 003. Ekki er hvar ferjan var eða hvort að einhverjar byggingar voru 
henni tengdar.
Sandmelur og hólar, víða melgresi.
Flutningsmýri er svæðið sunnan og vestan við bæ 003 og norðan við sjávarkambinn. Svæðið er frekar 
stórt og ekki vitað nákvæmlega hvar ferjustaðurinn var.
Hættumat: hætta, vegna uppblásturs
Heimildir: JÁM II, 5; Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2.

ÁR-089:039     Rekstarvarða     varða     
samgöngubót   
63°47.395N     20°48.840V
“Vestur á Gljánni er Rekstrarvarða,” segir í 
örnefnalýsingu. Rekstrarvarða er tæpum 500 m 
vestan við bæ 003 og 250 m vestan við Sigurhæðir 
050. Varðan sést enn, hún er græn eyja umkringd 
kartöflu -og gulrótagörðum.
Framræst tún. Það er nýtt til beitar og ræktunar, 
aðallega á kartöflum og gulrótum.
Varðan er 3x3 m að grunnfleti og 0,3 m á hæð. Hún 
er á lágum grjótrima og allt umhverfis er búið að 
plægja tún. Umfang hennar virðist hærra en það var Rekstrarvarða ÁR-089:039, horft til vesturs.
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upphaflaga. Varðan er algróin en samkvæmt Bjarna Tómassyni, heimildaramanni, var hún grjóthlaðin. 
Það glittir í grjót í vörðunni en ekki er hægt að greina umför. Hlutverk vörðunnar er óljóst en líklega var 
hún notuð á rekstrarleið en ekki er vitað hvar hún lá.
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2.

ÁR-089:040     Markavarða     heimild    landamerki   63°47.206N     20°50.512V
“Markavarða heitir landamerkjavarða á öldunni í 
vesturmörkum,” segir í örnefnalýsingu. Samkvæmt 
Bjarna Tómassyni, heimildamanni, var þetta ekki 
landamerkjavaða heldur rekamerki milli bæjanna. 
Hann heyrði aldrei talað um þetta sem landamerki en 
varðan er í landi Ragnheiðarstaða ÁR-090. Varðan 
er 1,8 km suðvestan við bæ 001 og tæpum 720 m 
vestan við Flutningseyri 038. Sandurinn er á mikilli 
hreyfingu og hólarnir breytast ár frá ári.
Sandur og melgresi er á þessu svæði og mikið 
um hóla. Á einum hólnum er hvítur staur, hann er 
jarðfastur og bauja er áföst honum. 
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2.

ÁR-089:041     Gamli-Stekkur     þúst     stekkur    63°47.749N     20°47.681V
“Gamli-Stekkur, nú nefndur Stekkur, er við Stekkjarflóð,” segir í örnefnalýsingu. Stekkjarflóð er um 
850 m norðaustan við bæ 003 og um 100 m norðvestan við Pétursborg 042, í túninu upp við framræstan 
skurð til vesturs. Þar við eitt flóðið eru þrjár þústir sem gætu verið leifar af stekknum.
Slétt, grasivaxið tún. Þar eru uppþornuð flóð á stórum svæðum. Túnið er slegið.
Stekkurinn er nánast horfinn fyrir utan litlar þústir við flóðið. Það eru líklega ummerki eftir að tóftin var 
sléttuð. Þústirnar eru lágreistar, 0,2 m á hæð og eru á svæði sem er 10x5 m að stærð og snýr norðvestur-
suðaustur.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2.

ÁR-089:042     Pétursborg     tóft     fjárhús    63°47.690N     20°47.933V
“Pétursborg er suðvestur af Stekkjarflóði, fjárhússtættur.  Þar byggði fjárhús Pétur Sæmundsson, 
vinnumaður á Fljótshólum,” segir í örnefnalýsingu. Pétursborg er 640 m norðan við bæ 003. Uppþornuð 
tjörn er suður af tóftinni.
Sléttað tún, notað til beitar.
Tóftin er grjót- og torfhlaðin,  tæplega 11x8 m að stærð og snýr austur-vestur. Veggir eru víðast hvar allt 

Pétursborg ÁR-089:042, horft til austurs.
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Teikning af Pétursborg ÁR-089:042.

Markavarða ÁR-089:040, horft til norðrus.
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að 3 m á breidd og um 1 m á hæð. Tóftin er haganlega hlaðin að innanverðu og má greina 6 umför af 
grjóti og er hleðslan um 0,4 m á breidd. Útveggir eru torfhlaðnir og grasigrónir. Á vesturenda tóftarinnar 
er 3 m breitt op. Tóftin breikkar þegar nær dregur austurenda. Á mörkum þess þar sem hún breikkar er 
timburhlið. Tóftin er einföld.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2.

ÁR-089:043     Sandvöð     heimild    vað    63°47.340N     20°47.927V
“Í Hálfuskák miðri eru vatnsrásir, sem heita Sandvöð,” segir í örnefnalýsingu. Vöðin eru um 940 m 
norðan við bæ 003, þar eru nú tún sunnan við Fljótshólahjáleigu 045. Þaðan var farið til vesturs yfir 
þýfða mýri sem nú hefur verið ræst fram.
Slétt, grasivaxin tún og þýfð framræst mýri.
Ekki sést til minja á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2.

ÁR-089:044     Fljótshólahjáleiga     heimild    býli
“Fliótshólahjáleiga, í eyði síðan næstliðnum fardögum, bygð fyrir manna minni í túninu, var fyrir 17 
eða 18 árum færð undan sandfoki í úthaga,” segir í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Ekki 
er vitað hvar í túninu hjáleigan var, líklegasti staðurinn er hóll 024 eða þar sem útihús 006 voru. Frekari 
heimildir þarf til þess að staðfesta það. Hjáleigan var færð um 1690, sjá 045.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: JÁM II, 5.

ÁR-089:045     Fljótshólahjáleiga     tóft     býli    63°47.925N     20°47.885V
“Fliótshólahjáleiga, í eyði síðan næstliðnum fardögum, bygð fyrir manna minni í túninu, var fyrir 17 
eða 18 árum færð undan sandfoki í úthaga,” segir í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Í 
örnefnalýsingu segir ennfremur: “Fljótshólahjáleiga var gamalt býli.  Þar eru nú beitarhús.” Beitarhúsin 
eru rúmum 1 km norðan við bæ 003 og tæpum 300 m suðvestan við tóft 057.
Beitarhúsin eru enn í notkun og staðsett ofan á bæjarhól hjáleigunnar. Sunnan og austan við eru plægð 
tún en norðan og vestan við eru úthagi og móar.
Á hólnum eru beitarhús og tóft eldra fjárhúss suðvestan þess. Tóftin snýr austur-vestur, er 15x11 m 
að utanmáli og 9x5 m að innanmáli. Henni er skipt í tvennt með jötu í miðjunni. Hún er 0,8 x 9 m að 

stærð og liggur eftir hólfinu endilöngu. Jatan er hlaðin og er steyptur flötur ofan á hleðslunni. Veggir 
tóftarinnar eru hlaðnir úr grjóti að innan og torfi að utan. Hleðsluhæð er 1,5 m þar sem hún er hæst 
norðvestan megin og breidd veggja er 3 m á flestum stöðum. Það sjást 3 umferðir af steinhleðslu þar sem 
hún er greinilegust. Bárujárn og timbur eru á víð og dreif innan í tóftinni. Við norðurvegg tóftarinnar er 
óþekkt hleðsla, um 6x0,7 m há og haganlega gerð. Hún virðist ekki tengjast tóftinni beint og gæti verið 
eldri. Hóllinn er 36x23 m að stærð, snýr NNA-SSV og er áberandi í landslaginu. Erfitt er að greina hæð 
uppsafnaðra mannvistarlaga vegna rasks.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

Fljótshólahjáleiga ÁR-089:045, horft til norðausturs.
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Heimildir: JÁM II, 5; Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2.

ÁR-089:046     Einvörðurimi     heimild     63°47.899N     20°48.548V
“Fyrir suðvestan Grænudæl er hár hóll, Einvörðurimi,” segir í örnefnalýsingu. Hann er 1 km norðan við 
bæ 003 og 540 m vestan við Fljótshólahjáleigu 045, í þýfðu mýrlendi. Áveitugarðar liggja frá rimanum 
til norðurs og suðurs. Varðan er horfin.
Þýft, framræst mýrlendi. Þar vex gras, sina og mosi. Víða má eru þurr flóð í mýrinni sem er flatlend.
Ekki sést til vörðunnar á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2.

ÁR-089:047     Veita     heimild    áveita     63°47.644N     20°48.264V
“Heiman við Tungu heitir Veita. Í áveituskurðinum norðan við túnið heitir Klofastífla,” segir í 
örnefnalýsingu. Klofastífla var um 500 m norðan við bæ 003 og 120 m NNV við Túnbrú 022, þar er ræsi 
í gegnum þjóðveginn. Þessi stífla er horfin í vélgrafin skurð.
Villingaholtsvegur 305 er ómalbikaður, Keldan rennur í skurðinum. Grasivaxið þýfi og sléttuð tún eru 
í kring.
Þessi stífla var líklega hluti af 20. aldar áveitum en frekari heimildir þarf til að staðfesta það.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2.

ÁR-089:048     heimild    kálgarður 63°47.386N     20°48.283V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var kálgarður fast norðan við traðir 
052, norðvestan við bæ 001. Hann er horfinn, þarna er nú ræktað tún.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

ÁR-089:049     Smiðjuhóll     heimild    smiðja    63°47.340N     20°48.247V
“Heiman við hana [Lambhúsdæl 005] er Smiðjuhóll,” segir í örnefnalýsingu. Að sögn Bjarna Tómassonar, 
heimildamanns, var Smiðjuhóll  sunnan við bæ 003 en búið að slétta hann út. Smiðjan var um 60 m 
sunnan við bæ 001 og  25 m norðan við Lambhús 005.
Slétt, ræktað tún.
Engin ummerki smiðjunnar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2.

ÁR-089:050     Sigurhæðir     heimild    fjárhús    63°47.343N     20°48.556V
“Heiman við voru gamlar fjárhússtættur, sem Pétur Sæmundsson, vinnumaður á Fljótshólum, jafnaði út 
í tún og nefndi síðan staðinn Sigurhæðir, og hefir það nafn haldizt,” segir í örnefnalýsingu. Sigurhæðir 
voru um 260 m vestan við bæ 003 og um 180 m vestan við útihús 009. Vélgrafinn skurður er fast vestan 
við áætlaða staðsetningu fjárhúsanna. Þau voru skammt vestan við heimatúnið.
Framræst, ræktað tún. Rásin rennur þarna skammt sunnar.
Engin ummerki fjárhúsanna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Fljótshólar, vesturbær, 2-3.

ÁR-089:051     heimild    brunnur   
63°47.377N     20°48.218V
“Vatnsból erfitt sumar og vetur í einum brunni djúpt 
í jörðu,” segir í Jarðabók Árna Magnússonar og 
Páls Vídalín. Brunnur er 20 m austan við bæ 003, 
í framanverðum bakgarði Eystri Fljótshóla. Fyllt 
var upp í brunninn og ekki sést til hans á yfirborði.  
Hann var í beinni línu við hestastein sem stendur í 
jaðri bílaplans, fyrir framan íbúðarhúsið. Þetta er 
ekki sami brunnur og minnst er á í Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalín, hann var við bæ 002 
en ekki er vitað hvar. Áætlun staðsetning brunns ÁR-089:051. 
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Grasivaxinn bakgarður, tveir malarstígar liggja framhjá. Svæðið er flatt.
Ekki sjást ummerki um brunninn  á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: JÁM II, 5.

ÁR-089:052     heimild    traðir      63°47.393N     20°48.178V
Traðir eru merktar að bæ 003 úr norðvestri og austri á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906 og túnakorti frá 1918. Þar sem traðirnar lágu er vegslóði frá bæ 003 til austurs og norðvesturs, 
framhjá núverandi útihúsunum.
Vegslóðinn kvíslast til norðvesturs og norðausturs, að austan er skurður þar sem traðirnar lágu.
Traðirnar eru horfnar af yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-089:053     heimild    kálgarður     63°47.313N     20°48.345V
Kálgarður er merktur um 100 m suðvestan við bæ 003, í suðvesturhorni túns, á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Hann var L-laga og skiptist samtals í fimm hólf sem voru sunnan við lága 
holtsbrún, hún er um 0,5 m á há og aflíðandi.
Slétt, grasivaxin tún sem búið er að slétta yfir.
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-089:054     Lögmannshóll     frásögn     áfangastaður   63°47.529N     20°48.257V
Samkvæmt Þormóði Sturlusyni, heimildarmanni, var Lögmannshóll, áningarstaður lögmanna á leið 
sinni á þing. Hann er 290 m norðan við bæ 003 og 100 m norðvestan við Hulduhól 024. Um 5 m vestan 
við hólinn liggur heimreiðin niður að Fljótshólum. Hóllinn er í afgirtu túni.
Grasivaxið tún, notað til beitar. Það er ekki sléttað, hólar og hæðir er í túninu.
Hóllinn er grasivaxinn og flatur efst. Hann er ekki mjög hár, u.þ.b. 1 m og hallar aflíðandi til allra átta.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-089:055     frásögn     mógrafir
Samkvæmt Þormóði Sturlusyni, heimildamanni, voru mógrafir við Fljótshólahjáleigu 045. Ekki er vitað 
hvar nákvæmlega þær voru, ekki er unnt að greina þær á yfirborði. Bjarni Tómasson, heimildamaður, 
taldi líklegt að þær hefðu verið ofan við Borg 028 en þar sést heldur ekki til þeirra.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-089:056     frásögn     brunnur     63°47.350N     20°48.294V
Samkvæmt Bjarna Tómassyni, heimildarmanni, var brunnur í Vesturbæ. Hann var 60 m suðvestan við 
bæ 003 og  3 m suðvestan við girðingu sem afmarkar  bakgarð núverandi íbúðarhúss Vesturbæjarins.
Ósléttað tún, þar vex gras, njóli, hundasúrur og ljónslöpp. Túnið er ekki slegið eða nýtt.
Ekki sjást ummerki um brunninn á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-089:057     Bryggja     garðlag     brú  
63°48.057N     20°47.644V
Þormóður Sturluson, heimildamaður, benti 
skrásetjurum á hlaðna brú, sem notuð var á þjóðleið 
ÁR-631:003. Hún er rúmum 1,3 km norðan við bæ 
003 og 320 m ANA við Fljótshólahjáleigu 045. Hún 
er fast sunnan við vélgrafinn skurð.
Brúin er í framræstu, þýfðu mólendi.
Brúin er torfhlaðin og sést vel. Hún er tæplega 100 
m löng, 6-7 m á breidd og 0,3 m á hæð. Hún snýr 
norðaustur-suðvestur og vélgrafnir skurðir eru við 
báða enda. Ekki er vitað hvort að brúin var lengri, 
framhald hennar fannst ekki hinu megin við skurðina.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar Brú ÁR-089:057, horft til austurs.
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ÁR-089:058     heimild         63°46.595N     20°48.499V
Á Herforingjaráðskorti frá 1908 er merkt skipsflak við vestanverðan Þjórsárós. Ekki er vitað hvaða skip 
er átt við, hvenær það strandaði eða hvar það var. Líklegt er að timbur úr bátnum hafi verið endurnýtt og 
ólíklegt að þarna sé skip enn í dag. Ef svo er þá er það hulið sandi. Heimildamenn vissu ekki um hvaða 
flak var að ræða.
Hættumat: hætta, vegna landbrots
Heimildir: Hkort 1:50000
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Viðauki II: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906
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Hanus
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Viðauki III: Minjakort
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