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Samantekt 
 

Þessi skýrsla er seinna bindið af tveimur um aðalskráningu fornleifa sem gerð var á völdum 

svæðum í sveitarfélaginu Rangárþingi eystra árin 2013-2015. Þetta bindi er í tveimur heftum, 

Fljóthlíðarhreppur I og II.  Hér eru upplýsingar um þá minjastaði sem skráðir voru í hinum 

forna Fljótshlíðarhreppi og tveimur afréttum í Þórsmörk.  Þar voru samtals skráðir 585 

minjastaðir á 20 jörðum, eða að meðaltali rúmlega 25 minjastaðir á jörð.   
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RA-221b     Breiðabólsstaður (Goðland) 
"Landið sunnan Þórsmerkur skiptist í fjóra afrétti, Steinholt, Stakkholt, Merkurtungur og Goðaland.  
Landið fyrir botni Sunda (Krossársunda) skiptist í tvennt, Múlatungur og Teigstungur.  Allir til samans 
heita þessir afréttir Suðurafréttir. […] Takmörk afréttarins að suðvestan eru um Hvannárgil sem Hvanná 
fellur eftir upp til Krossár.  Krossá skilur að Goðaland og Þórsmörk.  Að austan liggja mörkin um 
Hrunakvísl eða Hrunagilskvísl, sem áður nefndist Hrunaá, svo um gjögrið milli Hruna á Goðalandi og 
Múlatungna og síðan um Tungnakvíslarjökul sem eyðst hefur til mikilla muna á þessari öld.  Móti suðri 
liggja takmörk á Fimmvörðuhálsi um rætur Mýrdalsjökuls og Eyjafjallajökuls, en jökullaust haft er nú 
milli jökla þegar kemur fram á sumar." Þórður Tómasson: Þórsmörk, 50, 66-67. Eign 
Breiðabólsstaðarkirkju.  1847: "Eptir Goðalands afrétt, sem brauðið á, fær staðarhaldarinn árlega frá 
Austureyjafjalla mönnum 2 fiska vættir, ..." JJ, 49. "Seinna lét þó presturinn sér nægja, að landið væri 
aðeins smalað." […] skógar á Goðalandi eru nú í umsjá Skógræktar ríkisins […] GR I, 199. 
„Það er hálent og klettótt ... en nokkru grösugra [en hinir smáafréttirnir] ... Nálægt miðju Goðalandi, en 
innan við Réttarfell, eru Básar, grösugt skóglendi ... Innarlega á Goðalandi eru Hestagötur, snarbrattar 
brekkur, grösugar og lyngi grónar.  Í Hestagötum töldu menn öruggan útigang, hverju sem viðraði. […]  
Einn hnúkanna á Goðalandi heitir Útigönguhöfði og tíðkaðist lengi að láta fé ganga úti um vetur á 
Goðalandi.  […] Talið var hæfilegt, að hafa þar 30 kindur yfir veturinn, en oft mun hafa verið haft þar 
mun fleira fé." GR I, 199-200. 
 
RA-221b:001     heimild   leið 63°40.790N     19°30.493V 
Í grein eftir Sigurð Vigfússon í Árbók Hins íslenzka fornleifafélags frá 1888-1892 segir: "Yfir tunguna 
allra neðst á Goðalandi, þar á sléttu, eru gamlar götur, greinilegar, alls 10 í röð. Þær eru flestar uppgrónar, 
nema sú ein, sem farin er."  Þessi leið var líklega á svipuðum slóðum og núverandi bílvegur að skála í 
Básum liggur. Ekki sér til gatna þar nú. 
Göturnar lágu meðfram norðurhlíðum Réttarfells, á mörkum fjallshlíðar og ármela Krossár. Við 
fjallsræturnar er gróið svæði og sjálfssáður birkiskógur. Þegar nær dregur ánni er melur. Fjallshlíðin er 
brött. 
Engin ummerki gatnanna sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:SV: 73 
 
RA-221b:002     Réttarfell     örnefni     rétt 63°40.794N     19°30.586V 
Í bók Þórðar Tómassonar, Þórsmörk segir: "Til er örnefnaskrá fyrir Goðaland frá um 1591-1626: 
"Goðaland er innan Hrunagilsár og Hvannár, fyrir austan Krossá. Þar örnefni: Strákagil, Réttarflötur [sjá 
010], Goðalandshellir í Básum, Réttarfell.[…] Enginn veit nú hvar fyrsta fjárrétt stóð á Goðalandi, en 
þó hlýtur það að hafa verið einhversstaðar í nánd við Réttarfell þar sem nú er aurland Krossár. Síðan 
hefur hún sennilega staðið við Réttarháls [007] í Básum."  Í tímaritinu Útivist frá 1994 segir: "Vestast á 
Goðalandi er áberandi fell sem heitir Réttarfell. Nafnið er að öllum líkindum komið til vegna réttar sem 
staðið hefur undir fellinu en árnar síðar máð öll ummerki um hennar. Heimildarmenn okkar mundu þó 
ekki eftir rétt undir Réttarfelli í þeirra tíð." Réttarfell er vestast á Goðalandi, niður við Krossáraura. Ekki 
er vitað hvar réttin við Réttarfell var staðsett. Hnit var tekið norðan við fjallið, á grónu undirlendi þar. 
Krossáraurar eru vaxnir birkiskógi til suðurs, við fjallræturnar. Annars er grjót og melur. 
Heimildir:Þórður Tómasson: Þórsmörk, 70; Herforingjaráðskort 48 1:50000; GR I, 199; Útivist 20, 61 
 
RA-221b:003     Fimmvörðuháls     gata     leið 63°40.243N     19°26.142V 
Fimmvörðuháls er jökullaus blettur milli Eyjafjallajökuls og Mýrdalsjökuls. Leiðin er einnig skráð í 
Hrútafelli, sjá 005:032. Í bók Þórðar Tómassonar, Þórsmörk, segir: "Fjölfarin göngustígur liggur norðan 
megin inn með Strákagili, með stefnu inn að Heiðarhorni í norðurbrún Morinsheiðar og er þetta upphaf 
göngugötunnar suður um Fimmvörðuháls og Skógarheiði." Þetta er upphaflega rekstrarleið milli 
smáafrétta í norðurhlíðum Eyjafjallajökuls og Eyjafjallasveitar.  Í Göngum og réttum segir: "Var farið 
upp Útigönguhöfða, um Heljarkamb, upp Bröttufönn, suður Fimmvörðuháls og niður Skógaheiði.  Þegar 
hægt var vegna veðurs, var á vorin einnig rekið til fjalls þessa sömu leið norður yfir.  Leiðin yfir Jökulinn 
er að minnsta kosti þrefalt styttri heldur en ef farið er fyrir vestan ...". Leiðin var ekki skráð á vettvangien 
fjölmargir ganga þessa leið árlega og henni er lýst í einhverjum af þeim ferðabókum sem gefnar hafa 
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verið út á síðustu árum. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:GR I, 200, 202; Þórður Tómasson: Þórsmörk, 70-71 
 
RA-221b:004     Álfakirkja     örnefni 63°40.776N     19°30.657V 
"Vestast á Goðalandi er Réttarfell [002], hátt fell 
og fagurt. Við útnorðurhorn þess er Álfakirkja, 
lítill haus og einkennilegur niðri við 
Hvannáaraur, einna líkastur kirkju með turni til 
að sjá," segir í örnefnalýsingu. Í bókinni 
Þórsmörk segir ennfremur: "Fellið [Réttarfell] 
endar að vestan í Réttarfellshálsi og í 
norðvesturhorni þess rís sérkennileg 
sandsteinsstrýta með miklum gapa móti norðri. 
Eyjólfi Eyfells listmálara þótti hæfilegast 1917 
að nefna hana Álfakirkju, enda sá hann "álfaslot 
hverjum í hamri." Svo virðist sem nafnið 
Álfakirkja sé ekki gamalt og ekki eru þekktar 
huldufólks- eða álfasögur í tengslum við það. 
Álfakirkja er um 950 m norðvestan við Réttarflöt 
010. 
Hlíðar Álfakirkju eru vaxnar lyngi og birki. 
Norðan undir henni liggur bílvegur að Básum. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Goðland ÞT, 2; Þórður Tómasson: Þórsmörk, 73 
 
RA-221b:005     Hattból     frásögn     náttstaður 63°40.601N     19°28.079V 
"Í Hatti var svokallað Hattból," segir í 
örnefnalýsingu. Í tímaritinu Útivist 20 frá 1994 
segir: "Austan við Bása er annar ekki ólíkur 
hnjúkur sem áður var einnig nefndur Hattur og 
hellisskútinn norðaustanvert í fellinu var þá 
nefndur Hattból." Hattból er tæplega 600 m vestan 
við rétt 008, norðan í svokölluðum Hatti, sem er 
hár klettur eða fjall. Bólið er á mörkum gróinnar 
brekku og móbergshamra. Hattból er í 50-100 m 
hæð, göngustígur liggur í bólið. 
Til norðurs frá bólinu eru skógivaxnar, brattar 
brekkur. Þar er sjálfssáður birkiskógur. 
Hattból er náttúrulegt hellisgjögur. Það er 7-8 m 
hátt og bergið slútir yfir 6-7 m beiða syllu í 
hamrinum. Syllan snýr norðvestur-suðaustur, er 
25-30 m að lengd, mjókkar og hækkar til 
suðausturs. Hvergi sér til neinna mannvirkja á jörðu eða í berginu. Í bókinni Göngur og réttir I segir um 
Hattból: "Á árunum 1850-1865 hafði maður sá vetrarbeit á Goðalandi, er Magnús hét. […] Nokkrum 
sinnum fór Magnús á vetrum inn á Goðaland til þess að líta eftir kindum sínum. […] Ekki þorði Magnús 
að sofa inni í bólum, því hann var myrkfælinn. Sat hann jafnan undir kletti þeim, er Hattur heitir, og dró 
skinnbelg yfirhöfðurð sér…". 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Goðland ÞT, 2; Útivist 20, 63 
 
RA-221b:006     Fjósafuð     örnefni     fjós 63°40.351N     19°28.209V 
"Innsti hálsinn heitir Réttarháls.  Ofan við Bása [innan við 001] er brött hlíð, vaxin mosaþembum og 
nefnd Votupallar.  Austan við þá eru Fuðanef og vestast í þeim Fjósafuð, hellisgjögur allmikið," segir í 

  

Álfakirkja 221b:004, horft til suðurs. 

  

Hattból 221b:005, horft til VNV. 
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örnefnalýsingu. Fjósafuð er um 250 m suðvestan 
við Goðalandsból 011. 
Hellisskútinn er í suðvestanverðu lækjargili. Gilið 
er grasi vaxið suðvestan megin en skógi vöxnu 
norðaustanmegin. Fleiri hellisskútar eru í gilinu. 
Um 2 m hár jarðvegsstallur er upp í skútann til 
suðurs. Hann er um 12x6 m að stærð að innanmáli 
og snýr austur-vestur. Frá gólfi og upp í loft eru 2-
2,5 m innst í skútanum. Ekki sjást mannaverk í 
skútanum og virðist hann vera náttúrulegur. 
Auðveldast er að komast upp í skútann við 
austurjaðar munnans. Þaðan er aflíðandi brekka til 
norðvesturs og þar virðist vera veggjabrot sem 
kann að vera náttúrumyndun. Meint veggjabrot er 
um 2 m vestan við austurjaðar munnans. Það snýr 
austur-vestur og er um 1,5 m á lengd, 1 m á breidd 

og 0,4 m á hæð. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Goðland ÞT, 2 
 
RA-221b:007     Réttarháls     heimild    rétt 
"Enginn veit hvar fyrsta fjárrétt stóð á Goðalandi, en þó hlýtur það að hafa verið einhvers staðar í nánd 
við Réttarfell [sjá 002] þar sem nú er aurland Krossár. Síðan hefur hún líklega staðið við Réttarháls í 
Básum," segir í bókinni Þórsmörk. Engar heimildir greina frá því af hvaða rétt Réttarháls dragi nafn sitt. 
Líklegt er að sú rétt hafi verið norðan við hálsinn, þar sem nú eru Krossáraurar. Réttarháls er um 300 m 
vestan við rétt 008 í Strákagili en þar sem sú rétt var byggð 1878 er ólíklegt að hálsinn dragi nafn sitt af 
þeirri rétt. Hattból 005 er norðvestast í Réttarhálsi. Ekki liggja fyrir nógu miklar upplýsingar um rétt í 
nágrenni Réttarháls til þess að hægt sé að staðsetja hana með innan við 50 m skekkju. 
Réttarháls er viði vaxinn og gróinn að miklu leyti. Norðan við hann eru grýttar en að hluta grónar áreyrar. 
Heimildir:Þórður Tómasson: Þórsmörk, 74 
 
RA-221b:008     Goðalandsrétt     tóft     rétt 63°40.499N     19°28.008V 
"Austan við Bása er Strákagil.  Á það upptök sín uppi við Morinsheiði og endar niðri við Krossáraur.  
Vestast í því var til skamms tíma fjárrétt uppi við bergið, en nú hefur lækurinn, sem rennur eftir 
Strákagili, jafnað um hana," segir í örnefnalýsingu. Í bókinni Göngur og réttir I segir: "Kofi og rétt í 
Strákagili, sem er innan við Bása sem er nálægt miðju Goðalandi en þó innan við Réttarfell. […] Lágu 
þeir [leitarmenn] í kofa í Strákagili.  Kofi þessi var hlaðinn úr grjóti og reft yfir með birkihríslum. Fjárrétt 
var þar einnig. Réttin og kofinn eru nú fallin, en þó sést enn fyrir hvoru tveggja. Í bókinni Þórsmörk 
segir: "Goðalandsból [011] er í [Stráka]gilkjaftinum að sunnanverðu og rétt hjá því gamla 

  

Fjósafuð 221b:006, horft til suðurs. 

    

Goðalandsrétt 221b:008, horft til norðausturs og vesturs. 
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Goðalandsréttin. Hér heitir Bólhöfuð fremst í gilinu. […] Síðasta Goðalandsrétt er neðst í Strákagili, rétt 
framan við viðlegubólið og Strákagilslækur hefur leikið sér að því að brjóta hana niður.  Þarna var hún 
fyrst byggð um 1878 úr völdu, nærtæku mógrjóti.  Leifar af byrgi sjást framan við réttina. Þar var aðhald 
fyrir hesta fjallamanna í snuddleitum, svo síðla hausts að heypoki var hafður með í fjallaferð heimana 
úr sveit." Í örnefnalýsingu segir: "Vestast í því [Strákagili] var til skamms tíma fjárrétt uppi við bergið, 
en nú hefur lækurinn, sem rennur eftir Strákagili, jafnað um hana. Á sama stað áttu fjallmenn sér líka 
hæli." Goðalandsrétt er rúmum 580 m austan við Hattból 005 og tæpum 60 m norðan við Goðalandsból 
011. Réttin og kofinn eru skráð saman. Réttin sést enn en kofinn ekki. 
Lækjarspræna rennur austan við réttina en Strákalækur er norðan hennar. Farvegur lækjarins er grýttur 

og 1 m á dýpt. Gróið undirlendi er norðan við réttina, á milli hennar og lækjarins. Þar er grasi, mosi og 
birkiskógur. Birki vex allt umhverfis réttina og inni í henni sjálfri. 
Réttin er 32x11 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún skiptist í tvö hólf. Lýsingin hefst til vesturs, í 
hólfi 1. Það er 16x10 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Hólfið er grafið inn í brekku til suðurs og 
hlaðinn kantur er þar. Veggir hólfsins eru grjóthlaðnir, 0,3-0,6 m á hæð og gerðir úr móbergi. Það má 
sjá 3-5 umför grjóthleðslu í þeim. Op er á miðri vesturhlið inn réttina og hlaðinn kantur liggur þar 
meðfram hlíðinni, líklega til að auðvelda innrekstur. Kanturinn er 13 m langur. Norðausturhlið hólfsins 
er horfin. Hólf 2 er austar. Það er 4x4 m að innanmáli og ekkert op sést þar inn. Stórt bjarg raskar 
vesturveggum hólfsins og líklega opinu. Hólfið er grafið inn í brekku til suðurs og þar er hlaðinn kantur, 
0,2 m á hæð. Veggirnir eru annars hlaðnir, 0,3-0,4 m á hæð og 2-3 umför af móbergi. Víða er gróið yfir 
hleðslur í réttinni. 
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 
Heimildir:Ö-Goðland ÞT, 2; GR I, 200; Þórður Tómasson: Þórsmörk, 70, 74 
 
RA-221b:009     Hestagötur     heimild    
leið 63°40.320N     19°25.752V 
"Innan við Strákagil [sjá 008] er stór háls, og er efri 
hluti hans kallaður Foldir.  Vestast á hálsi þessum, 
norður við aurinn, er Fálkahöfuð.  Þar var lengi 
varpstaður fálka.  Fyrir innan Fálkahöfuð er Þvergil 
og inn frá því Gathillur í hlíðinni, ofan Krossársaurs.  
Innan við Gathillur eru Hestagötur austan á móti, há 
og brött hlíð," segir í örnefnalýsingu. Í bók Þórðar 
Tómassonar, Þórsmörk segir: "Hlíðin austan í 
Goðalandi, norður frá Stóra-hruna og norður á hornið 
við Krossáraur, heitir Hestagötur. Þær horfa beint til 
vesturs frá Múlatungum og Teigstungum. Ekki er 
þarna um neinar raunverulegar götur að ræða nema þá 

 

  

Hestagötur 221b:009, horft til NNA. 
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fjárgötur ". Hestagötur eru um 1,9 km austan við rétt 008 í Strákagili. Gönguleið liggur á svæðið en 
engar reiðgötur eru sýnilegar. Ekki er ljóst á hvaða leið göturnar voru né hvert þær lágu. 
Heimildir:Ö-Goðland ÞT, 2; Þórður Tómasson: Þórsmörk, 67 
 
RA-221b:010     Réttarflötur     örnefni     rétt 63°40.320N     19°30.125V 

Til er örnefnaskrá fyrir Goðaland frá um 1591-
1626: "Goðaland er innan Hrunagilsár og 
Hvanár, fyrir austan Krossá.  Þar örnefni: 
Strákagil, Réttarflötur, Goðalandshellir í Básum, 
Réttarfell,". Réttarflötur er brekka á milli 
Réttarfells og Hvannár um 1,7 km vestan við 
Goðalandsból 011. Þegar gönguleiðin er farin úr 
Básum yfir í Hvannárgil liggur hún niður af 
Réttarfelli að Réttarflöt. 
Réttarflöt er lítið flatlendi suðvestan undir 
Réttarfellinu en telst líklega hluti af því. 
Suðvestur af flötinni er snarbrattur klettahamar 
niður að ánni en aflíðandi grösug brekka er til 
norðvesturs. 
Engin ummerki um rétt sjást á eða við Réttarflöt. 
Heimildir:Þórður Tómasson: Þórsmörk, 70 
 

RA-221b:011     Goðalandsból     hellir     sæluhús 63°40.473N     19°28.062V 
"Goðalandsból er í [Stráka]gilkjaftinum að sunnanverðu og rétt hjá því gamla Goðalandsréttin [008].  
Hér heitir Bólhöfuð fremst í gilinu," segir í bókinni Þórsmörk eftir Þórð Tómasson. Goðalandsból er um 
60 m suðvestan við Goðalandsrétt 008. 
Bólið er hátt uppi, í berghamri þar sem hann mætir birki vaxinni og gróinni hlíð. 
Í bók Þórðar um Þórsmörk segir: "Gamla Goðalandsbólið lætur lítið á sér bera þar sem það kúrir undir 

hamrinum fremst í Strákagili, skammt innan við Fuðanef.  Sú var þó tíð að þetta var eitt besta viðleguból 
á öllum afréttunum og nokkrir menn minnast enn þaðan glaðra og góðra stunda.  Bólið sjálft er aðeins 
gapi, en við það voru hlaðnir upp traustir grjótkampar og reft af þeim í þak upp undir bergið. Dyrnar 
voru með vænni hurð og fjallmenn áttu þarna oftast naðurlausa næturhvíld, nema því kaldara væri í 
veðri.  Í króknum innan við dyrnar voru litlar, grjóthlaðnar hlóðir og þar var kynt undir kaffikatlinum ... 
Bólið rúmaði sæmilega níu menn ... Nú er skarð fyrir skildi, bólið hefur breytt um svip, þak er brotið og 
gólfið horfið í rof, raka og skán.  Auðvitað komst þetta ból ekki hjá því frekar en önnur viðleguból að 
verða af sumum kennt við reimleika. Valdimar Jónsson (d. 1939) sem ólst upp í Hlíð undir Eyjafjöllum 
lét illa af aðsókn eina nótt í Goðalandsbóli, en til var það einnig að hann og fleiri gerðu í annan tíma 
auðtrúa félaga glettur svo að af urðu sögur." Bólið er allstór hellir eða gapi sem er um 15x7 m að 
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innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Opið á honum vísar mót suðaustri. Hátt er til lofts í honum en 
komið er gat í helllisþakið og mikið af grjóti hefur hrunið úr loftinu niður á gólfið. Engar hleðslur sjást 
í hellisopinu eða inni í hellinum. Þrjár hringlaga grófir eru klappaðar í bergið, hver upp af annarri í boga 
meðfram hellisopinu að suðvestanverðu. Hver gróf er um 0,2 m í þvermál. Hellisopið er nánast jafn 
breitt og hellirinn eða 10 m á breidd og 5 m á hæð. Lítill skúti er suðvestan við Goðalandsbólið. Hann 
er um 7x5 m að innanmáli og 1,7 m á hæð. Hann snýr norðvestur-suðaustur og op er einnig á honum 
mót suðaustri. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Þórður Tómasson: Þórsmörk, 70, 74; Ö-Goðaland ÞT, 2 
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RA-222     Bjargarkot 
Hjáleiga Breiðabólsstaðar, 1710, ekki vitað hvenær hún byggðist fyrst.  JÁM I, 171. Í eyði árið 1801 og 
á árunum 1893-1900. 
1839: "Allgóð tún, litlar útslægjur, hagar þröngvir." SSR, 96  1919:  Tún 3,5 ha, garðar 839  m² 
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RA-222:001     Bjargarkot     bæjarhóll     bústaður 63°43.722N     20°07.885V 
Bærinn er sýndur á bæjarteikningu 
danska landmælingamanna frá 1906 
og túnakorti frá 1919. Þá er bærinn 
sýndur í miðju heimatúninu, sunnan 
og austan við lækinn. Í Sunnlenskum 
byggðum IV segir að  bærinn hafi 
verið fluttur árið 1950 á núverandi 
stað, norðan við lækinn. 
Bæjarhóllinn er skammt suðaustan 
við refahús sem er nýtt er sem 
hesthús að hluta. Öllum byggingum 
sem tilheyrði gamla bæjarstæðinu 
var rutt út, líklega fljótlega eftir að 
bærinn var fluttur, og mikið jarðrask 
þar. Allt þetta svæði er nýtt undir 
hrossabeit. Stafnar bæjarins snéru til 
SSV. 
Bæjarhóllinn er innan afgirts 
túnbletts. Þar er mikið af 
steypuklumpum og járnarusli, líklega úr húsunum sem voru rifin. Einnig er þarna geymsla fyrir gamlar 
vélar. 
Bæjarhóllinn sést ennþá. Í suðurhluta hans eru yngri minjar. Vírgirðing liggur eftir norðvesturhorni 
bæjarhólsins. Bæjarhóllinn snýr ASA-VNV. Eins og áður sagði þá var mikið jarðrask eftir að bærinn 
var fluttur og víða sjást þess merki á 
hólnum. Hann er 60x24 m að stærð 
og hæstur til norðurs. Þar er hann 1,5-
2 m á hæð og lítið raskaður. Það má 
greina sjö hólf á bæjarhólnum á 
yfirborði en allir veggir eru horfnir en 
þetta gefur hugmynd um gerð og 
stefnu bæjahúsanna. Lýsing þessi 
hefst austast, í hólfi 1. Það er 10x6 m 
að innanmáli og snýr norður-suður. 
Veggirnir eru 0,5 m að hæð, algrónir 
en það sést glitta í tvo steina að innan. 
Hólfið er opið til suðurs. Hólfið er 
raskað að hluta. Hólf 2 er vestan við 
hólf 1. Það sést sem sléttur stallur í 
bæjahólnum. Austurveggurinn sést 
og er 0,2 m á hæð. Aðrar hliðar eru 
óljósar. Hólfið var um 5x3 m að 
innanmáli og snéri norður-suður. 
Hólf 3 er vestan við hólf 2. Það 
afmarkast af gryfju í suðvesturhluta bæjahólsins. Það er 16x8 m að stærð, 3 m djúpt og snýr austur-
vestur. Steypa er í suðvesturhorni. Ekkert op sést á yfirborði inn í hólfið og mikið jarðrask er hér. Hólf 
4 er 4,5 m norðvestan við hólf 3. Það er 10x6 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Hólfið afmarkast 
af niðurgreftri uppi á háhólnum. Gryfjan er 0,3 m djúp og opnast til vesturs. Hún er algróin. Hólf 5 er 3 
m sunnan við hólf 4. Steinsteyptir veggir afmarka hólfið sem er mikið raskað. Veggirnir eru hrundir að 
stórum hluta en voru 0,4 m á hæð. Hólfið er 4x3 m að innanmáli og snýr norður-suður. Það er opið til 
suðurs.  Hólf 6 er óljóst. Það er uppi á bæjarhólnum, austan við hólf 4. Þar er grunn laut, 0,2 m djúp og 
3x3 m að stærð. Lautin grynnkar til vesturs og mögulega var op þar. Hólf 7 er suðvestan við hólf 5. Þar 
eru steyptir veggir og gólfplata. Hólfið er raskað að mestu, veggirnir 0,2-0,3 m á hæð þar sem þeir eru 
til staðar. Hólfið er 8x6 m að innanmáli og snýr norður-suður. Það mjókkar í norðausturhorni. Fyrir 
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vestan bæjarhólinn sést enn neðsti hluti súrheysturns. Hann er 1 m á hæð og 6 m í þvermál. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:SB IV, 459; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 
 
RA-222:002     heimild    útihús 63°43.697N     20°07.955V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús með áföstum kálgarði um 75 m suðvestan við bæ 001. Þar sjást 
engar minjar vegna sléttunar. 
Tóftin var í flatlendu sléttuðu túni sem komið er í órækt. 
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði og engjar ójöfnur sem gætu gefið staðsetningu þess til 
kynna. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-222:003     heimild    útihús 63°43.699N     20°07.970V 
Útihús er sýnt 85 m suðvestan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og 
túnakorti frá 1919. Á túnakortinu er jafnframt sambyggður kálgarður fyrir sunnan útihúsið. Þar er horfið 
vegna túnasléttunar. 
Þar sem útihúsið var er slétt, grasivaxið tún. Hvergi sér til hólmyndunar eða annars sem gæti gefið nánari 
upplýsingar um stærð og gerð útihússins. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 
 
RA-222:004     heimild    kálgarður 63°43.715N     20°07.891V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var stakstæður 
kálgarður, fast sunnan við bæ 001. Kálgarðurinn er horfinn, þar er nú steinsteyptur grunnur yngri útihúsa 
og járnarusl. 
Kálgarðurinn var sunnan við bæinn, líklega var einungis bæjarhlaðið á milli. Þar er nú grasivaxið tún 
nýtt til hrossabeitar. 
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 
 
RA-222:005     heimild    kálgarður 63°43.724N     20°07.913V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var stakstæður 
kálgarður fast vestan við bæ 001. Þar sem kálgarðurinn var er m.a. grunnur súrheysturns og mikið 
jarðrask í tengslum við rif gömlu bæjarhúsanna. Jafnframt er hér útmokstur út hesthúsi sem er í austasta 
hluta refahúss sem þarna er. 
Grasivaxið svæði eða túnblettur suðaustan við refahúsið. Svæðið er m.a. nýtt til hrossabeitar. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 
 
RA-222:006     heimild    leið 63°43.760N     20°07.919V 
Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 er leið sýnd liggja til 
norðurs frá bæ 001, út heimatúnið. Þar var farið yfir lækinn á vaði 014, leiðin er sýnt norðan lækjarins 
þar. Ekki er vitað hvert leiðin lá, mögulega að Breiðabólstað RA-221 eða var engjavegur. 
Slétt, ræktað tún er þar sem leiðin lá. Refahús er yfir syðsta hluta hennar og útihús frá yngra 
bæjarstæðinu norðan lækjarins. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 
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RA-222:007     renna     traðir 63°43.673N     20°07.849V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 lágu traðir frá 
austanverðum kálgarði 004 til SSA út úr 
túninu. Um 70 m sunnan við bæ 001 er renna 
þar sem leiðin að bænum lá upp á bakka sem 
afmarkaði túnið til suðurs. Er hún einu 
sýnilegu ummerkin um traðirnar. 
Rennan er sunnan gamla heimatúnsins og 
norðan við breiða lægð sem er líklega gamall 
farvegur. Svæðið er grasi gróið og fremur 
sléttlent. 
Rennan er um 20 m á lengd og liggur NNV-
SSA. Hún er um 2 m á breidd innanmáls og 
0,5-0,8 m á dýpt. Hún er algróin. 
Götuskorningar eru samsíða rennunni að 
austanverðu. Ekki er útilokað að rennan hafi 
verið rudd. Engin ummerki um traðirnar sjást 
uppi á bakkanum í túninu. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-222:008     heimild    túngarður 63°43.691N     20°07.873V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var túngarður sem afmarkaði heimatúnið til suðurs og austurs. Kálgarður 
var sambyggður honum á miðri suðurhlið túnsins sunnan við enda traðanna 007. Á bæjarteikningu 
danskra mælingamanna frá 1906 er útihús sýnt í norðurenda kálgarðsins. 
Flatlent, slétt tún. 
Engin ummerki sjást um þessar minjar, túngarð, kálgarð eða útihús og hafa þær verið sléttaðar í tún. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919; Bæjarteikningar danskra mælingamanna 1906 
 
RA-222:009     heimild    útihús 63°43.731N     20°08.009V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna var útihús um 100 m vestan við bæ 001 og 20 
m SSV við útihús 010. Útihúsið er ekki sýnt á túnakorti frá 1919 og líklega fallið úr notkun þá. 
Þar sem útihúsið var er slétt, grasivaxið tún nýtt til hrossabeitar. Hvergi sér til hólmyndunar. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-222:010     heimild    útihús 63°43.736N     20°07.992V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 90 m vestan við bæ 001 
og 20 m NNA við útihús 009. Útihúsið er ekki sýnt á túnakorti frá 1919 og líklega fallið úr notkun þá. 
Útihúsið var, þar sem nú, eru mörk hrossagerðis sunnan við refahús og grasivaxins túns sem nýtt er sem 
beitarhólf. Lítil hólmyndun er þar sem útihúsið var. Ekki er ljóst hvort að um náttúrulegan hól er að ræða 
eða uppsöfnuð mannvistarlög. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-222:011     tóft     rétt 63°43.708N     20°07.636V 
Torfhlaðin tvískipt tóft er rúma 200 m austan við bæ 001 og um 170 m norðaustan við tóftir 013. 
Tóftin er á flatlendi fast austan við gamla heimatúnið og vestan við þurran farveg. 
Tóftin er um 17x21 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hólf I er í norðausturhluta tóftarinnar og 
er það 19x8 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Ekki virðist vera hlaðið fyrir suðausturhlið 
þess en á þeirri hlið er brún og þaðan hallar niður í þurra farveginn. Norðaustur-langveggur er siginn og 
ógreinilegur á kafla.  Norðvestur- og suðvesturveggir í hólfi eru hæstir og breiðastir í tóftinni en þeir eru 

  

Traðir 222:007, horft til NNV. 



226 
 

0,7 m á hæð og 2 m á breidd. Hólf II er sunnan við hólf I og er um 4x3 m að innanmáli, snýr norðvestur- 
suðaustur. Ekki sést op á því. Veggir þess eru 0,4 m á hæð og 2 m á breidd. Hlutverk tóftarinnar er ekki 
þekkt en hún gæti verið af rétt eða nátthaga. Afstaða hennar bendir til þess að hún hafi verið fast austan 
við túngarð 008 eða sambyggð honum þó að það sé ekki sýnt á túnakorti. Um 8 m suðaustan við tóftina 
er garðbrot sem liggur í sveig frá vestri til ANA. Það er um 10 m á lengd, 1,5 m á breidd og 0,6 m á 
hæð. Ekki er ljóst hvort eða hvernig það tengist tóftinni. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
RA-222:012     garðlag     túngarður 63°43.661N     20°07.490V 

Unglegur túngarður liggur til austurs frá 
suðausturhorni gamla heimatúnsins og beygir til 
norðurs. Garðurinn er um 200 m ASA við bæ 001. 
Garðurinn afmarkar fremur flatlent og slétt tún en 
í því eru lágar öldur og grunnar lægðir. 
Garðurinn afmarkar svæði sem er 150x75 m að 
stærð og snýr austur-vestur. Hann er torfhlaðinn 
og er víðast 1 m á breidd og 0,6-0,8 m á hæð. Sá 
hluti hans sem liggur norður-suður er hærri en sá 
hluti sem liggur austur-vestur. 
 
 
 
 
 
 

RA-222:013     tóftir     útihús 63°43.670N     20°07.825V 
Þrískipt tóft og þúst eru um 110 m suðaustan við bæ 001 og um 20 m austan við traðir 007. 
Minjarnar eru ofan og neðan við brún sem afmarkaði gamla heimatúnið til suðurs. Neðan brúnarinnar 
er flatlend og slétt lægð, líklega gamall farvegur. Ofan brúnarinnar er slétt og flatlent tún sem komið er 
í órækt. 
Minjarnar eru á svæði sem er um 25x20 m að stærð og snýr norður-suður. Tóft A er syðst á svæðinu á 
brúninni við túnjaðarinn og neðan við brúnina. Tóftin er um 15x8 m að stærð og snýr norður-suður. Hún 
er fremur óregluleg í laginu og eru veggir hennar bæði upphlaðnir og grafnir inn í hallann niður af 
brúninni. Nyst í tóftinni er hólf I sem er um 1x2 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Op er á 
því til suðvesturs. Fast sunnan við það er hólf II sem er um 2,5x3 m að innanmáli og snýr norðaustur-
suðvestur. Ekki er að sjá op á því. Suðaustan við hólf II er hólf III sem er 1x4 m að innanmáli og snýr 
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norður-suður. Op er á því til norðurs. Mesta hleðsluhæð tóftar er 0,7 m og er hún að líkindum torfhlaðin. 
Þar sem tóftin er fast við gamla heimatúnið má ætla að hún hafi gegnt hlutverki útihúss. Stór þúst eða 
hóll B er ofan við brúnina, í gamla túninu, fast norðaustan við hólf I í tóft A. Þar er líklegt að séu 
byggingaleifar undir sverði. Þústin er um 15x12 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er hæst 
í suðvesturhluta þar sem hún er 0,5-0,6 m á hæð. Í suðausturhluta hennar er afgerandi lægð sem er 8x3 
m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Opið er úr henni til suðausturs. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
RA-222:014     heimild    vað 63°43.775N     20°07.919V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 lá leið 006 til 
norðurs frá bæ 001 og yfir lækinn. Leiðin er sýnd þar beggja vegna og því farið yfir á vaði. Lækurinn er 
15-20 m að breidd á þessum slóðum, mýrlendur og bakkarnir um 1,5-2 m á hæð. Þeir lækka á kafla og 
líklega var farið þar yfir. 
Slétt, grasivaxin tún nýtt til hrossabeitar eru veggja vegna við lækinn. 
Engin ummerki vaðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 
 
  

  

Minjar 222:013, horft til norðurs. 
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RA-223     Árnagerði 
Hjáleiga Breiðabólsstaðar, 1710, ekki vitað hvenær hún byggðist fyrst, nefnd Stóra Árnagerði 1710.  
JÁM I, 171-172. 
1839: "Þýfð tún, engjar nokkrar, hagar lítilfjörlegir."  SSR, 96  1919:  Tún 5,4 ha, garðar 1479 m²   "Tún 
eru flatlend og grasgefin en nokkuð raklend.  Engjar voru áður austur og upp frá bænum og einnig 
sunnan við túnið og neðar.  Þær hafa nú verið þurrkaðar og ræktaðar." SB IV, 456 
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RA-223:001     Árnagerði     bæjarhóll     bústaður 63°44.233N     20°07.485V 
Bæjarhóll Árnagerðis er í túni í aflíðandi 
halla til suðurs, um 400 m suðaustan við 
Breiðabólsstað 221:001. Nýtt íbúðarhús var 
byggt í Árnagerði árið 1950 og er það fast 
sunnan við bæjarhólinn. 
Túnið umhverfis bæjarhólinn er fremur 
flatlent en þó er hryggur í því nærri merkjum 
á móti Breiðabólstað. Votlendi er fast 
norðan við bæinn og túnið. 
Bæjarhóllinn er um 36x32 m að stærð og 
snýr norðaustur-suðvestur. Hann er um 2 m 
á hæð. Norðvestan við hann eru leifar af 
kálgarði og einnig sjást leifar af kálgarði 
suðvestan við bæ. Voru báðir þessir garðar 
sambyggðir bænum skv. túnakorti frá 1919 
og eru því skráðir með bæjarhólnum. Á 
gamalli mynd í eigu ábúenda af bænum má 
sjá að bæjarröðin var fremst, suðvestast, á 
bæjarhólnum. Suðaustast á bæjarhólnum er 
hlaða og suðaustan við hana er fjósið á 
bænum. Ætla má að fjósið og hlaðan hafi 

lengi verið á sama stað. Norðvestan við hlöðuna er uppistandandi hús sem þó er yngra en elsta íbúðarhús 
á bæjarhólnum og var síðast notað sem kartöflugeymsla. Kjallari er undir því. Þar norðvestan við má sjá 
hleðslu sem eru 3x1 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Í henni er eitt umfar grjóts. Ekki sjást 
önnur skýr mannvirki á bæjarhólnum. Af kálgarðinum sem er norðvestan við bæjarhólinn sést 
torfhlaðinn veggur sem liggur í L og er 6x10 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. 
Kálgarðsveggurinn er um 1 m á breidd og 0,4 m á hæð. Af kálgarðinum sem er suðvestan við 
bæjarhólinn sést kantur sem er um 22 m á lengd og snýr norðvestur-suðaustur. Hann er um 0,4 m á hæð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-223:002     þúst     útihús 63°44.161N     20°07.375V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 160 m suðaustan við bæ 001. Þar sést enn þúst. 
Þústin er í gömlu túni sem nýtt er til beitar fyrir kýr. 
Þústin er grasi vaxin og er hún um 10x8 m að stærð. Hún snýr norðaustur-suðvestur og er um 0,4 m á 
hæð, hæst í suðvesturenda. 

   

Til vinstri er mynd af gamla bænum í eigu ábúenda. Til hægri er horft til suðausturs yfir bæjarhól 223:001. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 

 
RA-223:003     þúst     útihús 63°44.258N     20°07.415V 

Þúst er 70 m ANA við bæ 001 og rúmum 25 m 
NNA við útihús 013. Þústin er uppi á lágu holti 
en mýrlent er til norðurs og norðvesturs. Þústin 
er innan heimatúnsins líkt og það er afmarkað 
á túnakorti frá 1919. 
Slétt, grasivaxið tún er uppi á holtinu. Holtið 
skagar til VNV, út í mýrlendi. 
Þústin er 12x6 m að stærð og snýr austur-
vestur. Hún er hæst í miðjunni, 0,5 m, og fjarar 
út til annarra átta. Hún er grasivaxin og 
smáþýfð. Ekki sér móta fyrir veggjum eða 
dæld. Staðsetning þústarinnar sýnir að hér er 
um útihús að ræða. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 

RA-223:004     heimild    útihús 63°44.273N     20°07.536V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var útihús 75 m 
norðvestan við bæ 001. Renna 009 er á milli þeirra. Útihúsið var uppi á lágum hól, norðvestarlega í 
heimatúninu við landamerki Breiðabólsstaðar RA-221. 
Slétt, grasivaxið tún er á þessum slóðum. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 
 
RA-223:005     heimild    útihús 63°44.145N     20°07.369V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var útihús um 
190 m suðaustan við bæ 001 og 30 m SSA við útihús 002. Þarna eru nú fjárhús frá seinni hluta 20. aldar 
sem byggð eru á sama stað. Ekki er vitað hvort að eldra útihúsið var rifið eða hið yngra byggt að hluta 
á grunni þeirra. Raflína liggur skammt norðan við húsið. 
Slétt, grasivaxið tún nýtt til kúabeitar. Lækjardrag er skammt austar. 

         

Þúst 223:002, horft til suðvesturs. 

 

Þúst 223:003, horft til NNA. 
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Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 
 
RA-223:006     vegur     traðir 63°44.248N     20°07.374V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 lágu traðir að 
bænum út norðaustri. Þær eru ennþá 
varðveittar. Traðirnar eru ekki sýndar á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. 
Traðirnar eru milli tveggja túna. Vírgirðing er 
á báðum veggjunum. 
Traðirnar liggja norðaustur-suðvestur, eru 60 
m langar og 4 m breiðar. Torfhlaðnir veggir 
eru beggja vegna, þeir er 0,3 m á hæð að 
innan en 0,2 m að utan. Vesturhliðin sést 
eingöngu að innan. Traðirnar voru líklega 
bílfærar en nú eru 3-4 paldrar ofan í þeim, 
líklega eftir kýr. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
 
RA-223:007     Torfrimi     örnefni     rista 63°44.272N     20°07.454V 
"Suðvestur af Austurmýri er bærinn í Árnagerði.  Norðan við bæinn er mýrarblettur, sunnan við hann er 
valllendisbali, nefnist Torfrimi," segir í örnefnalýsingu. Mýrarbletturinn sem nefndur er í örnefnaskrá er 
um 80 m norðan við bæ 001. Gróinn rimi, líklega Torfrimi, er sunnan við hana og er líklegt að torf úr 
henni hafi verið þurrkað á rimanum. 
Mýrin er grasi gróin í lægð innan um tún. 
Ekki sjást skýr ummerki um torfristu í mýrinni en hún er ekki mjög þýfð sem gæti gefið til kynna staðinn 
þar sem torfið var rist. Mýrin er um 70 m í þvermál. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Breiðabólsstað, Flókastöðum og Núpi, 1 
 
RA-223:008     heimild    kálgarður 63°44.220N     20°07.477V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var stakstæður kálgarður fast suðaustan við bæ 001 og 120 m norðvestan 
við útihús 002. 
Þar sem kálgarðurinn var er grasbali suðaustan við heimreiðina að bænum. 
Engin ummerki um kálgarðinn sjást á yfirborði vegna sléttunar og rasks. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-223:009     renna     áveita 63°44.256N     20°07.574V 
Renna sést í norðvesturhorni heimatúnsins á túnakorti frá 1919, fast suðaustan við hólrimann sem útihús 
004 var á. Á bæjarteikningu danskra landmælingmanna frá 1906 sést lækur renna á þessum stað. 
Lækurinn hefur verið grafinn fram til að veita vatni úr mýrlendi til norðurs. Rennan sést ennþá auk 
annarrar rennu sem liggur til suðausturs, meðfram heimatúninu líkt og það er afmarkað á 
bæjarteikningunni. 
Grasivaxið, slétt tún er á þessum slóðum. Rennan er sunnan undir hólrana, allt frá mýrlendi til norðurs 
og að landamerkjum Breiðabólsstaðar RA-221 til suðurs. 
Rennurnar eru á svæði sem er 140x75 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Þeim er gefin bókstafur 
til aðgreiningar í lýsingu þessari. Renna A er sýnd á túnakortinu. Hún er tæplega 80 m löng, 2,5-3 m á 
breidd og 0,2-0,3 m djúp. Hún liggur til suðurs frá mýrlendi og fylgir lagi hólrimans í túninu. Þar sveigir 
hún til suðvesturs og svo aftur til suðurs út heimatúnið. Renna B liggur fyrir utan (norðan) heimatúnið, 
á mörkum ræktaðra túna og mýrlendis. Hún liggur til suðausturs frá merkjum Breiðabólsstaðar RA-221 

 

Traðir 223:006, horft til ANA. 
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og hverfur skammt norðvestan við traðir 006. 
Blautt er í rennunni og hún mun minni umfangs 
en renna A. Mögulega er hún miklu yngri. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA-223:010     heimild    leið 63°44.285N     20°07.516V 
Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er sýnd leið frá bæ 001 að Breiðabólsstaðarkirkju 
221:002. Leiðin er jafnframt sýnd á herforingjaráðskorti 48 frá 1908. Leiðin lá til NNV frá bæ 001, út 
heimatúnið. Hún sveigði til vesturs og lá milli túngarðs 221:020 og útihúss 221:042. Hún lá meðfram 
túngarðinum allt að kirkjunni. 
Austasti hluti leiðarinnar er komin í slétt tún. Þegar komið er í land Breiðabólsstaðar lá hún á mörkum 
túns og mýrlendis. Þar er hún horfin. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Herforingjaráðskort nr. 48 1908 1:50000 
 
RA-223:011     heimild    útihús 63°44.215N     20°07.549V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús 60-70 m SSV vestan við bæ 
001. Það er ekki sýnt á túnakorti frá 1919. 
Þar sem útihúsið var er slétt, grasivaxið tún. Lágir hólar eru víða í túninu. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-223:012     heimild    túngarður 63°44.251N     20°07.373V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var túngarður umhverfis túnið í Árnagerði og óræktuð svæði sunnan og 
norðan við það. 
Túngarðurinn lá um fremur flatlent svæði sem hefur verið ræktað að miklu leyti og framræst þar sem 
áður var deiglent eða mýrlent. 
Engin ummerki sjást um túngarð í kringum gamla heimatúnið og hefur hann verið sléttaður í tún eða 
horfið vegna skurðgraftar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-223:013     heimild    útihús 63°44.246N     20°07.400V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 70 m norðaustan við bæ 001 og 5 m norðan við traðir 006. 
Gróið, óræktað tún er á þessu svæði. Þetta er lágt holt og mýrlendi norðan þess. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
  

 

Renna 223:009, horft til norðurs. 
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RA-223:014     garðlag     óþekkt 63°44.228N     20°07.435V 
Meintur garður er um 40 m austan við bæ 
001 á milli tveggja útihúsa. 
Garðurinn er á svæði sem er nokkuð raskað 
en er gróið. 
Garðurinn er um 18 m á lengd og liggur 
NNA-SSV. Hann er um 2 m á breidd og 1 
m á hæð á vesturhlið en 0,3 m á hæð á 
austurhlið. Mögulega hefur þessi meinti 
garður myndast vegna jarðrasks en hlutverk 
hans er ekki þekkt. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
  

 

Garður 223:014, horft til NNA. 
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RA-224     Háakot 
Hjáleiga Breiðabólsstaðar, 1710, ekki vitað hvenær hún byggðist fyrst, nefnd Háakot eða Brekkukot í 
JÁM.I, 172.   Í eyði frá árinu 1918. 
1839: "... fallegt tún eður túnstæði, engjar litlar; hægt, en afkomulítið til haga á fjalllendinu fyrir ofan 
kotið."  SSR, 96  1919:  Tún 3,4 ha, garðar 747 m²   "Tún voru brött en engjar flatlendar niður frá 
Árnagerði, þýfðar en grasgefnar.  Hagar voru óskiftir frá Breiðabólstað." SB IV, 462 
 
RA-224:001     Háakot     bæjarhóll     bústaður 63°49.497N     20°07.773V 
"... stóð bærinn efst í brekkunni, upp frá bænum á Breiðabólstað [RA-221] ... Nú eru þar engin hús, en 
gamlar tóttir vitna um byggð á staðnum." segir í Sunnlenskum byggðum IV. Bærinn er sýndur á 
túnakorti frá 1919, ofarlega í gamla heimatúninu. Bærinn ber viðeigandi nafn, hann er ofarlega í brekku 
norðan Breiðabólsstaðar og nokkuð bratt þar að. Brekkan nær þó lengra til norðurs og allt heimatúnið 
er í halla. Afar víðsýnt er frá bænum og fallegt útsýni til allra átta. Háakot er rúmum 210 m norðan við 
Breiðabólstað 221:001 Stafnar bæjarins snéru til suðurs, niður brekkuna. 
Háakot er innan ræktaðra túna sem nýtt eru frá Breiðabólsstað. Brött brekka er til suðurs. Gamla 
heimatún Háakots er ekki sléttað með vélum en mögulega var þar handsléttað. Eftir því sem ofar dregur 
eru rof í túninu. Túnið er mishæðótt og smáþýft. 

Bæjarhóllinn er 30x24 m að stærð og snýr austur-vestur. Hann er 0,3-0,5 m á hæð og hliðar hans eru 
aflíðandi til allra átta nema austurs, þar er beinn bakki. Til austurs hefur hluti af bæjahúsunum verið 
endurnýttur sem fjárhús/beitarhús eftir að bærinn fer í eyði. Bæjarhóllin er óraskaður en öll hús voru 
rifin. Beitarhúsið er austast á bæjarhólnum. Það er 18x12 m að stærð, snýr norður-suður og skiptist í tvö 
hólf. Til suðurs er hólf 1. Það er 12x6 m að innanmáli og snýr norður-suður. Það er opið til suðurs. 
Veggirnir eru 0,3-0,5 m á hæð, 3 m á breidd og grónir. Hér og þar glittir í grjót. Það sér móta fyrir jötu 
við báðar langhliðar sem þýfðum, grónum bökkum. Hólf 2 er norðar og var hlaða. Hún er 6x3 m að 
innanmáli og snýr austur-vestur. Hólfið er 0,3 m dýpra en hólf 1 og ekkert op sést þar inn. Veggirnir eru 
1-1,3 m á hæð og grónir. Hér og þar glittir í grjót. Veggirnir eru mun lægri að utan, einungis 0,2 m. 
Önnur hólf á bæjarhónum eru mun óskýrari. Hólf 3 er suðvestan við hólf 1. Það er 3x3 m að innanmáli, 
0,2 m djúpt og mun grænna en aðrir hlutar hólsins. Þar er líklega op til austurs. Hólf 4 er ílöng dæld í 
miðjum hólnum. Ekki er ólíklegt að um hluta bæjarganga sé að ræða. Dældin er 0,5-1 m á breidd og 0,3 
m djúp. Hún víkkar til norðurs og þar má greina dæld, sem er 3x3 m að stærð. Hólf 5 er vestan við hólf 
3. Þarna var líklega stakstætt hús. Hólfið sést sem 3x3 m stór dæld og er hún 0,3 m á dýpt. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:SB IV, 462; Túnakort 1919 
 

  

Bæjarhóll 224:001, horft til suðurs. 
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RA-224:002     tóft     útihús 63°44.491N     20°07.755V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 10 m suðaustan við bæ 001, við austurmörk heimatúnsins. Það 
er sunnarlega á hólbrún og brekka til suðurs og austurs. 
Grasivaxið tún í brekku. Það var líklega handsléttað. Bekkunni hallar til suðurs, að Beiðabólstað RA-
221. 

Útihúsið er 8x6 m að stærð, einfalt og snýr austur-vestur. Það er opið til suðurs og grafið inn í brekku 
til norðurs sem afmarkaði þá hlið. Líklega var timburþil á tóftinni. Veggirnir eru 0,3-0,4 m á hæð og 
algrónir. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-224:003     þúst    útihús 63°44.508N     20°07.814V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 30-40 m norðvestan frá bæ 001, rétt utan heimatúnsins. Eftir 
gerð túnakortsins var túnið stækkað og þá lenti tóftin innan túnsins. Það er horfið, mögulega var efni 
tekið úr því gerð yngri túngarðs 009 eða beitarhúsa á bæjarhólnum. 
Þar sem að útihúsið var er hóll og greinileg mannvist undir sverði. Hóllinn er 0,2 m á hæð og um 5 m í 
þvermál. Allt umhverfis hann er mishæðótt, grasivaxið tún. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-224:004     tóft     útihús 63°44.501N     20°07.955V 

   

Tóft 224:002, horft til ASA. 

       

Tóft 224:004, horft til suðurs. 
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Samkvæmt túnakorti frá 1919 er útihús tæpum 150 m vestan við bæ 001, fast sunnan við túngarð 006. 
Útihúsið er byggt til suðurs, í brekku, og er vel varðveitt. 
Grasivaxið, miðshæðótt tún. Það var líklega handsléttað en er núna nýtt til beitar. Túnið hallar til SSV, 
niður brekku að Breiðabólstað RA-221. 
Tóftin er byggð fast sunnan við túngarð 006, milli 1-2 m eru þar á milli. Hún er 6x5 m að stærð, einföld 
og snýr norðaustur-suðvestur. Tóftin er opin til suðvesturs, fram í brekkuna. Tóftin er grafin inn í 
brekkuna til norðurs og afmarkar hún þá hlið. Veggirnir eru 0,2-0,45 m á hæð, smáþýfðir og hvergi 
glittir í grjót. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-224:005     tóft     útihús 63°44.510N     20°07.978V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 170 m vestan við bæ 001 og rúmum 20 m norðvestan við útihús 
004. Það er byggt fast suðvestan við túngarð 006 og er grafið inn í brekku til norðausturs. 
Grasivaxið, miðshæðótt tún. Það var líklega handsléttað en núna er það nýtt til beitar. Túnið hallar til 
SSV, niður brekku að Breiðabólstað RA-221. 

Tóftin er 6x4 m stærð, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Veggirnir eru 0,4 m á hæð og grasivaxnir. 
Op er á miðri suðurhlið, fram í brekkuna. Tóftin er byggð inn í brekkuna til norðausturs og afmarkar 
hún þá hlið. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 

 
RA-224:006     garðlag     túngarður 
 63°44.511N     20°07.967V 
Fast norðan við útihús 004 og 005 er garðlag. Hér 
er um túngarð að ræða sem er sýndur sem 
punktalína á túnakorti frá 1919. Hann er sunnan 
við túngarð 009 sem er yngri. 
Grasivaxið, miðshæðótt tún. Það var líklega 
handsléttað en núna nýtt til beitar. Túnið hallar 
til SSV, niður brekku að Breiðabólstað RA-221. 
Túngarðurinn er rúmlega 70 m langur og lá í 
sveig fyrir sunnan túngarð 009b. Hann er sýndur 
á túnakorti frá 1919 sem punktalína en 
austurhlutinn er horfinn af yfirborði. Hann liggur 
til suðausturs frá túngarði 009b, fer rétt norðan 
við útihús 004 og 005 og sveigir síðan til austurs. 
Þar fjarar hann út. Túngarðurinn er 3-4 m á 

    

Tóft 224:005, horft til suðvesturs. 
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breidd, útflattur og signari til suðurs en norðurs. Hann er 0,5 m á hæð en víða eru rof í honum. Hann er 
líklega torfhlaðinn, hann er sléttur, grasivaxinn og hvergi sér glitta í grjót. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-224:007     heimild    kálgarður 63°44.481N     20°07.838V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var mannvirki um 60 m suðvestan við bæ 001 og um 50 m suðaustan við 
lind 008. Ekki er ljóst um hverskonar mannvirki er að ræða en líklega var þetta kálgarður. Síðar voru 
þarna fjárhús frá Breiðabólstað sem voru byggð og rifin á 20. öld. Þarna er núna moldarflag. 
Kálgarðurinn var í brekku sem hallar til suðurs. Þarna voru líklega mörk heimatúna Háakots og 
Breiðabólstaðar. Túnið er bratt, grasivaxið og mishæðótt. Það er handsléttað 
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-224:008     lind     vatnsból 63°44.494N     20°07.869V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var lind 
um 80 m vestan við bæ 001 og rúma 70 
m austan við útihús 004. Þetta var 
náttúruleg lind en líklega var brunnur 
eða annað mannvirki hér yfir, óljósar 
hleðslur sjást meðfram lindinni og 
steinhella í miðjunni. 
Lindin er vestan undir brekkubrún. 
Brekkan er 2-3 m há, grasivaxin og slétt. 
Lindin sést ennþá. Þýfðir bakkar eru 
norðan og sunnan við hana og 
lækjarspræna rennur til suðvesturs frá 
henni í mýrardragi. Bakkarnir eru 5x5 m 
að stærð og 0,2 m á hæð. Til austurs er 
beinn bakki, líklega manngerður. Yfir 
lindinni sjást tvær steinhellur og líklega 
var mannvirki þar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-224:009     garðlag     túngarður 63°44.503N     20°07.738V 
"Gamall túngarður lá frá austri til vesturs 
og var hann markagarður milli túna í 
Háakoti og Breiðabólstað." segir í 
Sunnlenskum byggðum IV. 
Túngarðurinn er sýndur á túnakorti frá 
1919, norðan, austan og vestan við bæ 
001. Ekki er ljóst hvort að þetta eru sömu 
útfærslurnar sem hér er lýst. 
Túngarðurinn er ennþá varðveittur ásamt 
minni þvergörðum og gerði innan 
heimatúnsins. 
Grasivaxið, miðshæðótt tún. Það var 
líklega handsléttað en er núna nýtt til 
beitar. Túnið hallar til SSV, niður brekku 
að Breiðabólsstað RA-221. 
Túngarðurinn afmarkar svæði sem er 
255x80 m að stærð og snýr austur-vestur. 
Tvær útgáfur af heimatúninu er 

 

Lind 224:008, horft til vesturs. 
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varðveittar og báðar sýndar á túnakortinu. Túngarður A afmarkar allt túnið til norðurs og austurs. 
Túngarðurinn liggur til austurs frá Flókastaðagili og allt að bæjarhól 001. Þar sveigir hann til suðurs og 
endar við op sem þar er. Hann liggur áfram til suðurs og endar skammt vestan við Fornufjós 221:018. 
Sá hluti er líklega yngri, umfang hans er minna en til norðurs. Í norðvesturhorni er hann grafinn inn í 
brekkuna til norðurs og af þeim sökum mun hærri til suðurs. Hann er 3 m á breidd, 0,7-0,5 m á hæð og 
torfhlaðinn. Hann er grasivaxinn og hvergi sést rof þar. Túngarðurinn er flatur að ofan. Til norðausturs 
lækkar túngarðurinn, hann er 0,4 m á hæð og er mun grænni en vesturhlutinn. Þar sést einnig rof á 
nokkrum stöðum. Þegar túngarðurinn sveigir til suðurs verður hann enn minni, 2 m á breidd og 0,3-0,4 
m á hæð. Þessi hlið er einnig byggð inn í brekkuna til vesturs og er hærri utan túnsins en innan þess. Frá 
hliðinu og að Fornufjósum eru 100 m.  Túngarður B er nyrst í túninu. Hann afmarkar gerði og jafnframt 
mótar fyrir túngarði C þar innan. Túngarður B afmakar svæði sem er 190x40 m að stærð og snýr austur-
vestur. Hann liggur upp frá Flókastaðagili, 40 m sunnan við túngarð A, fyrir norðan túngarð 006 og 
sveigir síðan að túngarði A skammt vestan við útihús 003. Túngarðurinn hlykkjast þarna í grónu túni, 
er 2-3 m á breidd, 0,5 m á hæð og algróinn. Túngarður C liggur til suðurs frá túngarði A, rétt norðan við 
mörk túngarðs B og 006. Hann er 15 m langur, 1,5m á breidd og 0,3 m á hæð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:SB IV, 462; Túnakort 1919 
 
RA-224:010     þúst     útihús 63°44.526N     20°08.021V 

Hringlaga þúst er 210 m vestan við bæ 
001 og tæpum 50 m norðvestan við 
útihús 005. Þústin er innan vesturhluta 
gerðis sem túngarðar 009 A-C afmarka til 
allra átta. 
Þústin er í grónum, smáþýðum móa. 
Vírgirðing er 15 m til vesturs. Túnið 
hefur ekki verið sléttað og vaxið sinu og 
mosa. 
Þústin er 7x5 m að stærð, snýr suðvestur-
norðaustur og er 0,5 m á hæð. Óljóst 
mótar fyrir innri brún veggja og opi til 
suðvesturs, uppi á þústinni. Að utan fjarar 
hún út í móann. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 

RA-224:011     heimild    kálgarður 63°44.484N     20°07.786V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var stakstæður kálgarður fyrir sunnan bæ 001. Hann náði að öllum 
líkindum fram á náttúrulega brekkubrún sem þarna er. Á milli bæjarins og kálgarðsins voru um 5 m. 
Grasivaxið, óræktað tún sem líklega var sléttað. Þarna er aflíðandi halli til suðurs, fram á brúnina. 
Öll ummerki kálgarðsins eru horfin af yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
  

 

Þúst 224:010, horft til norðurs. 
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RA-225     Aurasel 
Hjáleiga Breiðabólsstaðar. Fyrst nefnd árið 1803.  1847:  "Líka er þar nú fyrir 70 árum bygt býli, Aurasel, 
og hefur því staðarhaldarinn ráðið af, að halda fénu heldur í landi eyðijarða staðarins, sem áður var." JJ 
49.  Jörðin var byggð upp á selstöðu frá Breiðabólstað um 1785.  Jörðin var í eyði frá árunum 1877-
1899 og fór síðan úr ábúð árið 1954. 
1839: "Túna- og engjalítið, en landrými gott til haga."   SSR, 96  1920:  Tún 2,3 ha, 1,5 ha, sléttað, 
garðar 812 m²  "Aurasel var talin dágóð bújörð, tún lárétt og slétt út frá bænum, en engjar fremur 
reytingslegar og í nokkurri fjarlægð.  Hagar eru víðlendir og góðir." SB IV, 464. 
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RA-225:001     Aurasel     bæjarstæði     býli/sel 63°42.546N     20°04.645V 
Bæjarstæði Aurasels er um 4,3 km suðaustan við Breiðabólstað. Bærinn og tún þess er á stórri 
jarðvegstorfu á svæði sem er flatlent og umkringt söndum sem eru að miklu leyti grónir. 

Bærinn er við norðurjaðar 
jarðvegstorfunnar. Búið er 
að plægja og rækta tún allt 
í kringum bæinn nema 
norðan við hann þar sem er 
mýrlent í skarði milli 
tveggja jarðvegstorfa. 
Allmiklar byggingar eru á 
bæjarstæði Aurasels. Þær 
ná yfir svæði sem er um 
54x36 m að stærð og snýr 
austur-vestur. Innan þess 
eru fjórar tóftir og tveir 
brunnar. Garður E er 
sambyggður einni tóftinni 
en er utan bæjarstæðisins. 
Minjasvæðið allt að 
garðinum meðtöldum er 
um 88x36 m að stærð. 
Allar tóftirnar eru vel 
grónar og virðast vera torf- 

og grjóthlaðnar. Á miðju svæðinu er sambyggð bæjartóft og fjós A. Tóftin er um 22x20 m að stærð og 
snýr austur-vestur. Vestast í tóftinni er hólf I þar sem bærinn var. Það er um 7x8 m að stærð og snýr 
norður-suður. Bærinn sneri stöfnum til suðurs og er ekki hlaðinn veggur á þeirri hlið og aðeins er hlaðið 

fyrir rúmlega helming af 
vesturhlið. Austan við hólf I er hólf 
II. Það er um 4x2 m að innanmáli 
og snýr norður-suður. Op er á því 
til suðurs. Í norðausturhorni 
tóftarinnar er hólf III þar sem fjósið 
var. Það er um 4x5 m að innanmáli 
og snýr norður-suður. Á suðurhlið 
þess er steyptur veggbútur og op. 
Sunnan við það er steypt haughús 
sem er um 4x4 m að stærð. Fast 
austan við haughúsið er óljóst hólf 
IV sem er um 4x3 m að innanmáli 
og snýr norður-suður. Op er á því á 
austurhlið. Að lokum er óljóst hólf 
V norðan við fjósið. Innan þess er 
steyptur súrheysturn. Norðaustan 
við turninn eru veggjaleifar í 
hólfinu sem er um 6x5 m að 
innanmáli og snýr norður-suður. 
Bygging súrheysturnsins hefur 

raskað hólfinu að miklu leyti. Mesta hleðsluhæð í tóftinni er 1,4 m en algengt er að veggir séu um 1 m 
á hæð. Lítillega sést í grjóthleðslur í fjósinu en ekki er hægt að greina fjölda umfara. Fast norðan við 
hólf I í tóft A er brunnur G. Búið er að fylla upp í hann og sést hann sem þúst sem er 4x2 m að stærð og 
snýr austur-vestur. Þústin er um 0,3 m á hæð og ofan á henni eru steypubrot. Ekki er ljóst hvort 
brunnurinn var hlaðinn, og ekki er vitað hversu djúpur hann var. Þrískipt tóft B er fast austan við tóft A. 
Hún er um 12x6 m að stærð og snýr austur-vestur. Hólf I sem er vestast í tóftinni er um 1x2 m að 

 

 

Bæjarhóll 225:001, horft til austurs. 
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innanmáli og snýr norður-suður. Hólf II og III eru í röð austan við hólf I. Þau eru bæði um 2x2 m að 
innanmáli. Op er á öllum hólfum til suðurs en ekki er opið á milli hólfanna. Tóftin er hæst um 1 m. 
Austan við tóft B er garðlag E sem virðist vera sambyggt henni og er hlaðið á lága brún sunnan við 
mýrarjaðar. Það er um 34 m á lengd og liggur austur-vestur. Garðlagið er 1,5-2 m á breidd og 1 m á 
hæð. Þessi garður er ekki sýndur á túnakorti frá 1920. Á því er sýnd einföld tóft á sama stað og tóft B 
auk sambyggðs kálgarðs sem var sunnan við byggingarnar á bæjarstæðinu. Ekki sjást lengur minjar um 
þennan kálgarð. Líklegt er að garðurinn sem liggur til austurs frá tóft B hafi gegnt hlutverki túngarðs og 
er hann yngri en túnakortið. Hann skilur á milli mýrlendis í lægð norðan við bæinn og harðlends túns. 
Brunnur H er fast norðan við tóft B. Hann er klæddur að innan með blikki og er um 1 m í þvermál og 
1,5 m á dýpt. Ekki var vatn í honum þegar hann var skoðaður á vettvangi haustið 2014. Bárujárnsplata 
lá þá ofan á honum. Vestast á bæjarstæðinu er stór tóft C. Hún er um 17x14 m að stærð og snýr norður-
suður. Suðurhluti hennar er niðurgrafinn. Þar er eitt hólf sem er um 6x6 m að innanmáli. Óljóst op er 
inn í það á vesturhlið. Mesta hæð veggja í suðurhluta er um 1 m. Norðurhluti tóftarinnar er óljós en þar 
er hóll sem er um 1,4 m á hæð,12x5 m að stærð og snýr austur-vestur. NNA við tóft C er tóft D. Hún er 
tvískipt og er um 10x10 m að stærð. Hólf I er í vesturhluta tóftarinnar. Það er um 4x3,5 m að innanmáli 
og snýr norður-suður. Ekki er hlaðið fyrir vesturhlið þess. Í austurhluta tóftarinnar er hólf II. Það er um 
8x2 m að innanmáli og snýr norður-suður. Op er á því til suðurs. Mesta hleðsluhæð er um 1,3 m. Tóft 
D er frammi á hárri og allbrattri brún og er veggir hennar farnir að síga fram af brúninni. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920 
 
RA-225:002     heimild    útihús 63°42.537N     20°04.553V 
Samkvæmt túnakorti frá 1920 var útihús um 80 m ASA við bæ 001. Það er sýnt fast vestan við túngarð 
012 en virðist ekki hafa verið sambyggt honum. 
Sléttað tún er þar sem útihúsið var. 
Ekki sést til minja um útihúsið og lítill hæðarmunur er í túninu þar sem það var en þó má greina dálitla 
bungu í því og kunna leifar af því enn að vera undir sverði. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920 
 
RA-225:003     þúst     útihús 63°42.512N     20°04.548V 
"Í suðausturhorni túnsins er stór hóll, sem heitir 
Megruhóll.  Þar sést marka fyrir gömlum 
húsatóttum," segir í örnefnalýsingu. Á túnakort 
frá 1920 eru merktar tóftir í suðausturhorni 
túnsins, um 120 m suðaustan við bæ 001. Þær 
eru að öllum líkindum á Megruhól sem getið er 
í örnefnalýsingu. Hlutverk húsanna er ekki 
þekkt en ætla má að þarna hafi verið útihús. 
Megruhóll er stór en lágur hóll sem er flatur að 
ofan. Búið er að slétta hólinn og er hann í 
sléttuðu túni. 
Hóllinn er um 38x23 m að stærð og snýr austur-
vestur. Hæstur er hann um 1 m í austurenda. 
Kristinn Jónsson, bóndi á Staðarbakka, nytjar 
túnið í Auraseli og hefur hann séð meðalaglös 
og aðra gripi koma upp úr sverði við plægingu. 
Mögulega hefur öskuhaugur bæjarins verið á 
þessum stað eftir að húsin fóru úr notkun. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920; Ö-Aurasel, 2 
 
RA-225:004     tóftir     útihús 63°42.469N     20°04.733V 
Samkvæmt túnakorti frá 1920 var stórt mannvirki (líklega rétt) og ein tóft sambyggð garði sem afmarkar 
mólendi suðvestan við gamla heimatúnið. Þessi mannvirki eru skráð saman undir eitt númer. Minjarnar 

 

Megruhóll 225:003, horft til suðurs. 
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eru um 150 m suðvestan við bæ 001. Garðurinn er ekki sýndur 
á bæjarteikningu danskra mælingamanna af Auraseli frá 1906 
en þar er sýnt útihús sem er á sama stað og tóftin á túnakortinu 
og tvískipt mannvirki á sama stað og réttin á túnakortinu. 
Minjarnar eru í gömlu túni sem ekki er búið að endurrækta og 
slétta eins og heimatúnið. Sléttuð tún eru fast norðan og austan 
við þær. 
Minjarnar eru á svæði sem er um 85x20 m að stærð og snýr 
nálega austur-vestur. Sléttað hefur verið að mestu yfir garðinn 
en hann sést enn á milli þriggja tófta sem hann tengir saman. 
Þegar túnakort var gert fyrir jörðina var ekki búið að rækta tún 
innan garðsins en það var gert seinna meir. Garðurinn hefur því 
sennilega fyrst gegnt hlutverki vörslugarðs og síðar túngarðs. 
Minjarnar eru grónar og virðast vera að mestu torfhlaðnar. 
Vestasta tóftin C er einföld. Hún er líklega yngsti hluti 
minjanna þar sem hún er hvorki á bæjarteikningunni frá 1906 
né á túnakortinu frá 1920. Tóftin er um 10x10 m að stærð. Rof 
er komið í veggi á austur- og vesturhliðum og þar kunna að 
vera op inn í tóftina. Garður liggur frá norðausturhorni tóftar C 
til austurs á um 25 m löngum kafla að tóft B. Hún er tví- eða 
þrískipt. Tóftin er um 15x20 m að stærð og snýr austur-vestur. 
Hólf I er í austurenda tóftarinnar og er það langstærst. Það er 
um 12x8 m að innanmáli og snýr norður-suður. Op er á því á 
miðri norðurhlið. Vestan við hólf I er lítið hólf II sem er um 
5x3 m að innanmáli, snýr austur-vestur. Ekki sést op á því. Afar 
ógreinilegt hólf III er vestan við hólf II. Það er um 3x1 m að 
innanmáli og snýr norður-suður. Op er á því í norðurenda. 
Óvíst er að um hólf sé að ræða. Veggir í tóftum B og C eru víða 

1,3 m á hæð og 1,5 m á breidd. Garður liggur frá norðausturhorni á tóft B til ANA á um 7 m löngum 
kafla að tóft A. Hún er sigin og ógreinileg og í ANA enda er gróið rof. Óljóst má greina innanmál eins 
hólfs sem er um 3x1 m og snýr ANA-VSV eins og tóftin. Mesta hæð hennar er um 1,3 m. Hlutverk 
þessara tófta er ekki þekkt en stærð tófta B og C bendir helst til þess að þær hafi verið heimaréttir. 
Líklegt er að tóft A sé af útihúsi. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920; Bæjarteikningar danskra mælingamanna 1906 
 
RA-225:005     þúst     óþekkt 63°42.500N     20°04.810V 
Sex stórir rústahólar eru meðfram afgerandi brún gamals farvegar sunnan við gamla heimatún Aurasels, 
um 120 m suðvestan við bæ 001 og um 20 m norðvestan við þúst 006. Þessar minjar eru hvorki sýndar 

  

Tóftir 225:004a og 004b, horft til suðurs. 
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á túnakorti frá 1920 né á bæjarteikningu 
danskra mælingamanna frá 1906. 
Minjarnar eru í túni sem komið er í órækt en 
var ræktað eftir að túnakort frá 1920 var gert. 
Rústahólarnir eru í röð á brúninni á svæði 
sem er um 80x20 m að stærð og snýr ANA-
VSV. Hólar A-E eru 8-10 m í þvermál. Hóll 
A er vestast á svæðinu. Hann er um 0,6 m á 
hæð og er óljós dokk ofan í hann miðjan. 
Hóll B er fast vestan við hól A. Hann er um 
1 m á hæð og er einnig óljós dokk ofan í hann 
sem er um 3x1 m að innanmáli og snýr 
norðaustur-suðvestur. Þessir tveir hólar eru 
greinilegustu rústahólarnir og er grasið á 
þeim grænna en á hinum hólunum. Vestan 
við hól B eru hólar C og D í röð til ANA. Þeir 
eru áþekkir að stærð og eru 0,5-0,6 m á hæð. 
Þeir eru flatir að ofan. Hóll E er 7 m ANA við hól D. Hann er ekki alveg á brúninni eins og hólar A-D. 
Hóllinn er nokkuð afgerandi og er hann um 1 m á hæð. Óljós dokk er ofan í miðjan hólinn sem er um 
2x2 m að innanmáli. Hóll F er um 20 m ANA við hól E. Hann er stærsti hóllinn, er um 1 m á hæð,  
10x14 m að stærð og snýr norður-suður. Hlutverk minjanna er ekki þekkt. Þær gætu hafa tengst 
seljabúskap eða verið gömul útihús en einnig er möguleiki á því að um fjárskýli sé að ræða. Þekkt er að 
nokkrar fjárborgir eða -skýli standi þétt saman og styður lögun þústanna að um litlar fjárborgir sé að 
ræða. Nánari rannsókn þarf að gera til að skera úr um hlutverk minjanna. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
 
RA-225:006     þúst     útihús 63°42.488N     20°04.798V 
Á túnakort frá 1920 er merkt tóft á svæði sem er innan garðs 004 í óræktuðu stykki sunnan við gamla 
túnið. Tóftin var um 170 m suðvestan við bæ 001 og um 55 m norðvestan við tóftir 004. Þar sést 
afgerandi þúst. 
Búið er að rækta tún á svæðinu í kringum tóftina og búið er að slétta yfir hana þannig að aðeins sést 

þústin. Ekki er lengur heyjað á þessu svæði. 
Þústin er um 6x8 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er um 0,5 m á hæð, lægst í 
norðvesturenda þar sem op kann að hafa verið. Þústin er flöt að ofan og ekki sést móta fyrir innanmáli 
hólfs eða hólfa. Ætla má að útihús hafi verið á þessum stað. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920 

 

Hólar 225:005, horft til norðvesturs. 

          

Þúst 225:006, horft til norðvesturs. 
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RA-225:007     þúst     útihús 63°42.478N     20°04.840V 
Á túnakort frá 1920 er merkt tóft á svæði sem er innan garðs 004 í óræktuðu stykki sunnan við gamla 
túnið. Tóftin var um 200 m suðvestan við bæ 001 og um 40 m vestan við þúst 006. Þar sjást tvær þústir 
og gerði. 
Búið er að rækta tún á svæðinu í kringum minjarnar. Ekki er lengur heyjað á þessu svæði. 

Minjarnar eru á svæði sem er um 25x26 m að stærð og snýr nálega norður-suður. Allgreinilegt gerði A 
er vestast á svæðinu. Gerðið er um 7x9 m að innanmáli og snýr norður-suður. Ekki sést op á því. Veggir 
gerðisins eru útflattir og eru 1-2 m á breidd og 0,2-0,3 m á hæð. Óljóst framhald er af suðurvegg til 
austurs yfir ávala þúst B á um 15 m löngum kafla. Þúst B er fast suðaustan við gerði A. Í þústinni leynast 
að öllum líkindum mannvistarleifar. Þústin er um 12 m í þvermál og er um 1 m á hæð. Hún er nokkuð 
flöt að ofan og ekki sést móta fyrir innanmáli hólfs í henni. Önnur ógreinilegri þúst C, mögulega einnig 
manngerð, er fast norðaustan við gerði A. Hún er um 10x8 m að stærð og snýr austur-vestur. Þústin er 
flöt að ofan og er hæst um 0,5 m. Út frá norðausturhorni gerðis A gengur útflattur veggur til norðurs 
sem hefur að miklu leyti samlagast þúst C. Veggurinn er um 2 m á breidd og 8 m á lengd. Hann er hæstur 
um 0,3 m og er líklegt að hann hafi tilheyrt öðru gerði sem hefur verið sléttað úr. Líklegt verður að 
teljast að í þústunum séu leifar útihúsa. Gerðið kann að hafa gegnt hlutverki réttar eða kálgarðs. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920 
 
RA-225:008     heimild    útihús 63°42.521N     20°04.863V 
Samkvæmt túnakorti frá 1920 og bæjarteikningu frá 1906 var útihús um 170 m vestan við bæ 001. Engin 
ummerki sjást lengur um það. 
Útihúsið var á norðurbrún gamals farvegar sunnan við gamla heimatúnið í sléttuðu túni. 
Sem fyrr segir eru öll ummerki um útihúsið horfin og engar mishæðir eru í túninu sem gefa staðsetningu 
þess til kynna. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-225:009     heimild    útihús 63°42.524N     20°04.832V 
Samkvæmt túnakorti frá 1920 og bæjarteikningu frá 1906 var útihús um 150 m vestan við bæ 001 og 
um 20 m austan við útihús 008. Engin ummerki sjást lengur um það. 
Útihúsið var á norðurbrún gamals farvegar sunnan við gamla heimatúnið í sléttuðu túni. 
Sem fyrr segir eru öll ummerki um útihúsið horfin og engar mishæðir eru í túninu sem gefa staðsetningu 
þess til kynna. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 

        

Minjar 225:007, horft til norðurs. 
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Heimildir:Túnakort 1920; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-225:010     heimild    túngarður 63°42.554N     20°04.813V 
Samkvæmt túnakorti frá 1920 var gamall garður, líklega túngarður, um 125 m vestan við bæ 001. 
Sennilega er það sami garður og sést á bæjarteikningu danskra mælingamanna frá 1906. 
Garðurinn er flatlendu og sléttuðu túni. 
Þar sem garðurinn lá er ógreinilegur hryggur í túninu sem liggur norður-suður. Greina má hrygginn á 
um 30 m löngum kafla. Hann er um 4 m á breidd og 0,1 m á hæð. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920; Bæjarteikningar danskra mælingamanna 1906 
 
RA-225:011     heimild    útihús 63°42.583N     20°04.758V 
Samkvæmt túnakorti frá 1920 var útihús um 115 m norðvestan við bæ 001. 
Útihúsið var á flatlendu svæði þar sem nú (2014) er byggakur. 
Búið er að slétta yfir útihúsið og sjást þess lítil sem engin merki. Kristinn Jónsson, heimildamaður, 
mundi ekki eftir útihúsinu og hefur að líkindum verið búið að slétta yfir það áður en hann fór að rækta 
tún og akra á svæðinu. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920 
 
RA-225:012     garðlag     túngarður 63°42.576N     20°04.623V 
Samkvæmt túnakorti frá 1920 var 
túnið í Auraseli afmarkað með 
görðum sem þá voru nýir. Túnið 
hafði verið fært út til vesturs og 
norðausturs frá því að bæjarteikning 
danskra mælingamanna var gerð 
1906. Túngarðurinn sem sýndur er á 
túnakortinu frá 1920 er horfinn 
vegna sléttunar á stórum köflum en 
sést ennþá meðfram norðausturjaðri 
túnsins. 
Megnið af þeim hluta garðsins sem 
enn sést er í gömlum farvegi 
norðaustan við bæinn. Deiglent er 
innan garðs í farveginum en utan 
garðs er grasrótin viðkvæm í 
sendnum jarðvegi. 
Garðurinn afmarkar svæði sem er 
um 190x30 m að stærð og snýr 
norðvestur-suðaustur. Samkvæmt 
heimildum afmarkaði hann hins vegar svæði sem var 300x160 m að stærð og sneri norðvestur-suðaustur. 
Garðurinn er torfhlaðinn og farinn að síga. Hann er víða gróinn og er um 2 m á breidd og 0,8 m á hæð. 
Garðurinn er greinilegastur ofan í gamla farveginum en í norðvesturenda svæðisins sem hann afmarkar 
liggur hann upp á jarðvegstorfuna þar sem túnið var að mestu leyti. Á þeim kafla sést hann aðeins sem 
kantur sem er 0,6-1 m á hæð. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-225:013     tóftir     beitarhús 63°41.579N     20°06.108V 
"Landamerki að sunnan eru við Öldudalsmynni.  Sunnan við Lágirnar, austan við Krossdal, er há 
sandalda, sem heitir Svartibakki.  Sunnan við hann er graslendi, sem heitir Öldukrókar.  Þar voru áður 
beitarhús frá Breiðabólsstað," segir í örnefnalýsingu. Í Öldukrókum eru fimm tóftir greinanlegar. Þær 
eru um 5,4 km sunnan við Breiðabólstað 221:001 og 2,1 km suðvestan við Aurasel 001. 
Minjarnar eru á flatlendum, smáþýfðum lækjarbakka. 

 

Túngarður 225:012, horft ti norðvesturs. 
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Tóftirnar eru á svæði sem er um 85x25 m að stærð og snýr austur-vestur. Tóftirnar eru allar einfaldar og 
torfhlaðnar að því er virðist enda ekki mikið grjót fáanlegt á þessu svæði. Tóft A er vestast á svæðinu. 
Hún er sporöskjulaga, 7x8 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Ógreinilegt op er á henni til 

suðausturs. Veggir hennar eru signir og eru 0,3-0,5 m á hæð. Pæla er í boga meðfram suðausturhluta 

tóftarinnar. Tóft B er um 30 m ANA við tóft A. Hún er hringlaga, 7 m í þvermál. Innanmál tóftarinnar 
er mjög ógreinilegt og eru veggir hennar nánast útflattir nema í SSV hlutanum þar sem tóftin er 0,5 m á 
hæð. Tóft C er um 10 m austan við tóft B. Hún er einnig hringlaga og er um 6 m í þvermál. Innanmál 
tóftar er ógreinilegt og veggir nánast útflattir. Hæstir eru þeir til suðurs, um 0,3 m á hæð. Ekki sjást op 

 

    

Tóftir 225:013a og 013b, horft til norðvesturs. 

  

Tóftir 225:013c og 013d, horft til NNA og norðurs. 
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á tóftum B og C. Tóft D er fast suðaustan við tóft C. Hún er um 12x7 m að stærð og snýr norður-suður. 
Op er á henni til suðurs. Hvorki sést garði né undirstöður jötu í tóftinni. Mesta hæð veggja er 0,5 m. Tóft 
E er 2 m austan við tóft D. Hún er um 5x8 m að stærð og snýr austur-vestur. Óljóst op er á henni í 
austurenda. Innanmál hennar er ógreinilegt og er mesta hæð veggja 0,2-0,3 m. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Aurasel, 2 
 
RA-225:014     Þorsteinsbakki     tóftir     beitarhús 63°41.563N     20°04.803V 
"Landamerki að sunnan eru við Öldudalsmynni.  Sunnan við 
Lágirnar, austan við Krossdal, er há sandala, sem heitir 
Svartibakki.  Sunnan við hann er graslendi, sem heitir 
Öldukrókar.  Þar voru áður beitarhús [013] frá Breiðabólsstað.  
Þar er líka Öldulækur.  Öldukrókur liggur að Affallinu, en það 
skiptir löndum að Ossabæ. Austan við Öldukróka heitir 
Þorsteinsbakki, og eru þar beitarhús frá Auraseli," segir í 
örnefnalýsingu. Beitarhúsin á Þorsteinsbakka eru um 1,9 km 
sunnan við bæ 001 og um 200 m austan við tóftir 026. 
Minjarnar eru á smáþýfðu flatlendi á norðanverðum 
lækjarbakka. 
Tóftirnar á Þorsteinsbakka eru á svæði sem er um 92x55 m að 
stærð og snýr norður-suður. Voru skráðar þrjár tóftir á vettvangi 
og fá þær bókstafi í lýsingu hér á eftir. Við úrvinnslu sáust óljóst 
3-4 útflattar tóftir að auki á svæðinu á loftmynd á GoogleEarth 
frá 2013. Nyrst á svæðinu er tóft A. Hún er torfhlaðin og tvískipt. 
Tóftin er um 10x10 m að stærð og mesta hæð veggja er um 0,5 
m. Hólf I er í norðausturhluta tóftarinnar. Það er um 4x1 m að 
innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Op er á því til 
norðvesturs. Hólf II er heldur óljósara og er það í suðvesturhluta 
tóftarinnar. Það er líklega heystæði sem er 4x4 m að innanmáli. 
Ekki virðist vera hlaðið fyrir suðvesturhlið þess en lágur kantur 
er fram af því þar. Tóft B er 48 m suðvestan við tóft A og er hún 
yngsta tóftin á svæðinu. Hún er um 17x8 m að stærð og snýr 
NNV-SSA. Tóftin skiptist í fjárhús með garða í miðju og hlöðu. 
Veggir tóftarinnar eru úr torfi en hlaðan er niðurgrafin og steypt 

að innanverðu. Mesta hæð veggja er 1,1 m. Hlaðan, hólf I, er í SSA-enda tóftarinnar og er 5x5 m að 
innanmáli. Fjárhúsin, hólf II, er NNV við hlöðuna og eru 5x10 m að innanmáli, snúa norður-suður. Í 
hólfinu miðju er steyptur garði með fjárbaði nyrst. Ekki er hlaðinn veggur á milli hólfa og ekki er heldur 
hlaðinn veggur í NNV-enda fjárhúsanna en þar er gafl úr bárujárni og timbri sem hefur fallið fram. Tóft 
C er um 15 m suðaustan við tóft B. Hún er torfhlaðin og þrískipt. Tóftin er um 12x14 m að stærð og 

 

    

Tóftir 225:014c, horft til norðvesturs og 014b, horft til suðurs. 
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snýr ANA-VSV. Hólfin snúa öll NNV-SSA. 
Hólf I er í ANA enda tóftarinnar. Það er 9x1,5 
m að innanmáli og er op á því í NNV-enda. 
Óljós ummerki um undirstöður jötu eru á 
innanverðum ANA-langvegg. Hólf II er VSV 
við hólf I og er það um 8x1 m að innanmáli. 
Op er á því í SSA-enda. Hólf III er VSV við 
hólf II. Veggir þess eru lægri en í hinum 
tveimur hólfunum og gæti það bent til þess að 
þar hafi verið hlaða. Það er um 7x2 m að 
innanmáli. Op er á því í NNV-enda og óvíst að 
þar hafi verið hlaðinn veggur. Mesta 
hleðsluhæð er 1,2 m á SSA-hlið, milli hólfa I 
og II. Greinilegt girðingastæði er norðvestan 
við tóftir B og C en tóft A lendir rétt utan 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Aurasel, 2; GoogleEarth 

 
RA-225:015     renna     áveita 63°42.627N     20°04.745V 

"Lækur rennur í slakka norðan við túnið og 
kallast hann Brókarlækur. Hann var tekin til 
áveitu á engjar í Landeyjarhverfi," segir í 
örnefnalýsingu. Áveitan endaði skammt 
norðan við Hvítanes í Landeyjum. Áveitan var 
gerð af Ögmundi Ögmundssyni, bónda í 
Auraseli frá 1833-1877. Brókarlækur og 
áveitan er sýnd á korti frá 1931 þar sem 
skurðir, vatnsföll, graslendi og landamerki eru 
sýnd. Ekki er ljóst hver stóð fyrir gerð kortsins 
en skrásetjarar sáu það hjá ábúendum á 
Staðarbakka. Skurðurinn sést ennþá norðan við 
bæ 001 en líklega eru hlutar hans horfnir þegar 
út á ármelana er komið. 
Grónir ármelar eru víða, þurrir farvegir og 
grónar tungur. Víða er mýrlendi meðan 

annarsstaðar er stutt niður á mel. 
Farvegur Brókarlækjar sést ennþá. Hann er þurr og lækurinn breytt um farveg frá því að áveitan féll úr 
notkun eða honum veitt annað. Farvegurinn var grafinn fyrir norðan bæ 001 og sést hlykkjast þar. Hann 
er 0,5-1 m á breidd, 0,5-1 m á dýpt og þurr. Fyrir norðvestan túnið þá breytist farvegurinn, hann breikkar 
og grynnist. Þar er hann 2-3 m á breidd og um 0,5 m á breidd. Þar er hann algróinn grasi og mosa. 
Skurðurinn var ekki rakin alla leið en líklega hverfur hann þegar út á ármelana er komið og sést bara á 
köflum. Áveitan hefur verið um 5 km löng og lá austur-vestur. Á kortinu er þetta kallað áveitulæna. 
Garðlag B er austan við veginn að Auraseli, fyrir sunnan tóftir 033. Það er tæplega 550 m að lengd, 0,2-
0,4 m að hæð og 1-2 m á breidd. Garðlagið er torfhlaðið og snýr austur-vestur. Það sést liggja til austurs 
frá Brókarlæk NNA við bæ 001 en það hverfur í gróinn móa til beggja átta. Það er vafalaust hluti af 
áveitunni. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Aurasel OG, 1 
 
RA-225:016     tóftir     heystæði 63°42.603N     20°04.168V 
Þrjár tóftir eru við Brókarlæk, tæpum 450 m austan við bæ 001 og 140 m austan við tóft 030. Ein tóftin 
er í lág norðan við lækinn en hinar tvær uppi á heiðarbrún sunnan hans. Tóftirnar eru á sitthvorum 
"oddanum" uppi á heiðinni. 
Tóftir A og B eru uppi á heiðarbrún eða brún gróinnar torfu. Þar eru gras, mosi og lyng mest áberandi í 
gróðurfari. Tóft C er á tanga sem skagar til suðurs út í Brókarlæk. Hann hlykkjast undir brúninni neðan 

 

Tóft 225:014a, horft til SSV. 

Skurður 225:015, horf til norðvesturs. 
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við hinar tóftirnar. Brúnin er 2-3 m á hæð og 
brött að læknum. 
Tóftirnar eru á svæði sem er 70x20 m að stærð 
og snýr austur-vestur. Í lýsingu þessari er 
þeim gefin bókstafur til aðgreiningar. Tóft A 
er vestust. Hún er uppi á brún gróinnar torfu 
og er líklega heystæði. Hún er 7x5 m að stærð, 
einföld og snýr norðvestur-suðaustur. 
Útveggir sjást til vesturs og suðurs, aðrar 
hliðar eru raskaðar. Veggirnir eru 0,2 m á 
hæð, 0,5 m á breidd og algrónir. Þeir eru mun 
greinilegri að utan en innan. Uppi á tóftinni er 
þúfa. Tóft B er 60 m austar, uppi á sömu brún. 
Vik er á milli þeirra. Þústin er hringlaga og er 
6 m í þvermál. Að utan sjást 0,2 m háir veggir 
og 0,5 m að breidd. Þeir eru óljósir að innan 
og sjást lítið. Uppi á þústinni eru tvær þúfur. 
Meðfram henni til suðurs og suðausturs sést renna eftir efnistöku og líklega er þetta mannvirki 
torfhlaðið. Þústin er 0,2-0,3 m á hæð og algróin mosa og sinu. Tóft C er mitt á milli hinna tóftanna, í 
viki norðan við Brókarlæk. Hún er 5x3 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Hún er opin til vesturs. 
Veggirnir eru torfhlaðnir, 0,3 m á hæð og 1 m á breidd. Hún er í mosavöxnum og grónum hvammi. 
Tóftir A og B er líklega heystæði en tóft C gæti verið heimarétt, stekkur eða gerði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

  

Tóftir A og B, horft til norðurs. 

 

Tóft 225:016c, horft til norðurs. 
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RA-225:017     Skjólgarðsbót     örnefni 63°42.629N     20°07.805V 
"Suður af Jónsmel er Tjarnarbót, þar er tjörn sem þornar í þurrkatíð. ... Austan og ofan við Tjarnarbót 
er torfa, sem heitir Skjólgarðsbót, smá skarð er milli hennar og Tjarnarbótar," segir í örnefnalýsingu. 
Skjólgarðsbót er um 2,6 km vestan við bæ 001 og um 650 m VSV við minjar 221:029 í Drumbabót. 
Örnefnið bendir til þess að skjólgarður hafi verið í samnefndri bót. 
Skjólgarðsbót er gróin torfa sem er sandi orpin en vaxin grasi, melgresi og lyngi. Hár bakki er fram af 
henni til norðurs og norðan og vestan við hana eru sandar og sandbleyta. Torfan er flatlend en meðfram 
norðurbrún og í vesturenda hennar hefur sandurinn fokið í hóla. 
Engin ummerki fundust um garðhleðslur í Skjólgarðsbót og er líklegt að þær hafi horfið undir sand. 
Hættumat: hætta, vegna uppblásturs 
Heimildir:Ö-Aurasel OG, 1 
 
RA-225:018     heimild    traðir 63°42.606N     20°04.762V 
Samkvæmt túnakorti frá 1920 lágu traðir frá bæ uppi á jarðvegstorfu sem bærinn og túnið eru á, í jaðri 
túnsins. Þar er nú kornakur bóndans á Staðarbakka og öll ummerki um traðir eru horfnar. 
Flatlendur kornakur. 
Ekki sést til minja um traðirnar vegna sléttunar. 
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 
Heimildir:Túnakort 1920 
 
RA-225:019     heimild    traðir 63°42.562N     20°04.630V 
Samkvæmt túnakorti frá 1920 lágu traðir til norðurs frá bænum í gegnum mýrlent túnstykki norðan við 
bæ 001. Þar er nú vegarslóði sem borið hefur verið í. Hann var notaður fram undir lok ábúðar og er enn 
farinn af bóndanum á Staðarbakka sem nytjar tún Aurasels. 
Flatlent, mýrlent svæði. 
Ekki sjást ummerki um upphlaðnar traðir en meðfram austurjaðri vegar er lágur kantur sem kann að vera 
leifar af tröðum eða eldri vegar á þessum stað. 
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 
Heimildir:Túnakort 1920 
 
RA-225:020     gata     leið 63°42.146N     20°03.638V 

Á ármelum fyrir sunnan bæ 001 eru margar 
reiðgötur. Þetta eru m.a. leiðir 641:009, 
641:013, 641:014 og leið 024. Einungis hluti 
þeirra er sýndur á gömlum kortum en ekki er 
getið um eina þeirra í örnefnalýsingum. 
Leiðirnar sjást allar á grónum ármel sem 
liggur þvert í gegnum land Aurasels. Leiðin 
er austarlega í landi Aurasels, rúmum 1,1 km 
suðaustan við bæ 001. Ekki er vitað hvert 
leiðin lá eða tilgangur hennar er. Þetta er 
líklega gömul leið úr Landeyjum að bæjum 
innar í Fljótshlíð. Hún er höfð hér með vegna 
þess að nánari lega hennar er ekki þekkt. 
Leiðin sést í gróinni heiði. Hún er smáþýfð 
og allt umhverfis jarðvegstorfuna eru 
ármelar. 
Leiðin liggur norðaustur-suðvestur, 
austarlega í landi Aurasels. Hún stefnið til 

suðvesturs að beitarhúsum 014 en hverfur áður en komið er þangað. Leiðin fór líklega áfram yfir í land 
Hellishóla RA-204 en hverfur áður en komið er að merkjum. Leið 035 liggur þvert á leiðina á þremur 
stöðum og leið 024 liggur einnig þvert yfir hana. Það eru 5-10 paldrar í leiðinni, allir eru þeir grónir en 
mjög greinilegir. Leiðin var líklega fjölfarin miðað við umfang hennar. Leiðin sést á tæplega 600 m 
löngum kafla. 

 

Leið 225:020, horft til norðausturs. 
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Hættumat: engin hætta 
 
RA-225:021     gata     leið 63°41.734N     20°05.479V 
Reiðgötur liggja 230 m austan við leið 
641:009 og stefna NNA-SSV. Ekki er ljóst 
hvaða götur þetta eru en þær eru afar 
greinilegar. Leiðin liggur frá Affallinu og það 
má sjá tvær útgáfur hennar sem sameinst 
fljótlega áður en þær hverfa í ármela. Ekki er 
vitað hvaðan leiðin lá eða hvert hún stefndi en 
líklega var það að bæ 001. Hér einnig 
mögulega um afbrigði af leið 641:009 að 
ræða. 
Leiðin liggur eftir gróum ármelum. Þar eru 
mosi, gras og lyng áberandi inn á milli 
melsins. Svæðið er flatt en víða eru gamlir 
árfarvegir, bakkar og hólar. Hér og þar eru 
lækir. 
Leiðina er hægt að rekja á tæplega 900 m 
löngum kafla. Leiðin klofnar til suðurs og 
mest eru rúmlega 150 m á milli leiðar 1 og 
leiðar 2. Þær sameinast til norðurs og hverfa skömmu síðar í ármela. Leið 1 er austar. Það eru 4-15 
paldrar sem sjást á yfirborði og eru þeir mjög greinilegir. Þeir eru 0,1-0,2 m á dýpt og algrónir. Leiðin 
liggur SSV-NNA og hefur verið fjölfarin miðað við umfangið. Leiðin er 5-15 m á breidd. Leið 2 er 
vestar. Leiðin liggur norðaustur-suðvestur, samhliða leið 1. Þarna eru 10-20 paldrar sem eru 0,1-0,2 m 
á dýpt og algrónir. Leiðin er 15-20 m breið. 
Hættumat: engin hætta 
 
RA-225:022     Staðarhóll     náttúrumin 63°42.483N     20°07.794V 
Staðarhóll er 710 m suðvestan við minjastað 
221:029 og 2,6 km vestan við bæ 001. 
Hóllinn er stór sandhóll og sá stærsti á 
þessum slóðum. Kristinn Jónsson, 
heimildamaður, gerði skotbyrgi efst á 
hólnum fyrir nokkrum árum. Hóllinn er 
aflagaður vegna áfoks en ekki er ólíklegt að 
mannvist leynist undir sverði. 
Gróinn ármelur. Mosi og gras eru áberandi í 
sandinum. Svæðið er að gróa upp aftur eftir 
uppblástur og áfok hefur verið mikið. 
Hóllinn er 25 m í þvermál, 3-4 m á hæð og 
mun hærri og greinilegri en aðrir hólar í 
nágrenninu. Einnig er gróðurfar annnað, 
hann er mun grænni og grónari. Efst á honum 
sést skotbyrgi Kristins. Rof er til norðvesturs 
í hólnum. Ekki er ólíklegt að mannvist sé í 
hólnum þrátt fyrir að heimildir geti þess ekki 
né þær sjáist á yfirborði. Hóllinn er brattur til suðurs og austurs. 
Hættumat: engin hætta 
 
RA-225:023     gata     leið 63°42.108N     20°03.670V 
Á ármelum fyrir sunnan bæ 001 eru margar leiðir og reiðgötur. Þetta eru m.a. leiðir 020, 021 og 024. 
Einungis hluti þeirra er sýndur á gömlum kortum en ekki er getið um eina þeirra í örnefnalýsingum. 
Leiðirnar sjást allar á grónum ármel sem liggur þvert í gegnum land Aurasels. Göturnar eru austarlega í 
landi Aurasels, rúmum 1,1 km suðaustan við bæ 001. Þarna má sjá þrjár útgáfur af leiðinni en ekki er 

 

Leið 225:021, horft til suðvestus. 

 

Staðarhóll 225:022, horft til suðurs. 
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ljóst hvert leiðin liggur eða hver 
tilgangur hennar er. 
Leiðin sést í gróinni heiði eða ármelum. 
Hún er smáþýfð og allt umhverfis 
heiðina eru ármelar. 
Göturnar sjást á svæði sem er 750 x 100 
m að lengd og snýr norðvestur-
suðaustur. Leiðinni er hægt að skipta í 
þrennt. Allar útgáfurnar liggja þó þvert 
yfir leið 020 og eru með sömu stefnu. 
Leið A er nyrst. Hún sést á rúmlega 300 
m löngum kafla og liggur norðvestur-
suðaustur. Til suðausturs sést leiðin við 
landamerki Hellishóla RA-204 og stefnir 
til norðvesturs að bæ 001. Leiðin hverfur 
í ármel um leið og gróðurinn minnkar. 
Einnig er mögulegt að hún sameinist leið 
B til norðvesturs. Það eru milli 7-10 

paldrar sem sjást á yfirborði. Allir eru þeir grónir og um 0,2 m djúpir. Leiðin er 6 m breið og virðist hafa 
verið fjölfarin sé tekið mið af umfangi hennar. Leið B er 45 m suðvestar. Hún hefur sömu stefnu og leið 
A en bilið milli þeirra mjókkar eftir því sem norðvestar dregur. Mest er bilið til suðausturs, við merki 
Hellishóla, um 80 m. Það eru 3 paldrar sem sjást á yfirborði. Leið C er 40 m suðvestar. Sem fyrr hefur 
hún sömu stefnu og fjarlægðin milli þeirra minnkar eftir því sem norðvestar dregur. Leiðin sést á tæplega 
750 m löngum kafla, allt frá landamerkjum Hellishóla en til norðvesturs hverfur hún við lækjardrög á 
ármelum. 
Hættumat: engin hætta 
 
RA-225:024     gata     leið 63°42.048N     20°03.829V 

Miklar reiðgötur eru suðaustarlega í landi 
Aurasels. Göturnar sjást í gróinni heiði eða 
tungu suðaustast í landi Aurasels. Þær stefna 
að bæ 001 en sjást einungis á þurru svæði. 
Leiðin hverfur við landamerki Aurasels og 
Hellishóla RA-204. 
Gróinn mói. Svæðið er stórþýft og flatt. Hér 
hefur ekki orðið jarðrask af sökum vatnsaga. 
Alls eru milli 40-50 paldrar á þessu svæði og 
eru þeir mjög greinilegir. Þeir eru í sömu 
stefnu og leið 023, mögulega er hér um sömu 
leið að ræða. Leiðin er 40 m breið og stefnir 
norðvestur-suðaustur. Hana er hægt að rekja á 
850 m lögnum kafla.  Ekki er vitað hvert hún 
lá eða hver tilgangur hennar var. Hún var þó 
greinilega fjölfarin og líkist þjóðleið. Fleiri 
leiðir sjást suðvestar og líklega einnig um 

einhverja útfærslu á þessari leið að ræða. 
Hættumat: engin hætta 
 
RA-225:025     tóftir     beitarhús 63°41.487N     20°04.243V 
"Austan við Smérhólmalænu er graslendi, sem Smérhólmi heitir, þar stóðu fjárhús frá Auraseli," segir í 
örnefnalýsingu. Níu tóftir eru 2 km sunnan við bæ 001 og 550 m suðaustan við fjárhús 014. Tóftirnar 
eru á grónum rima milli blautra mýrarsunda til norðurs og suðurs. Riminn er 0,2-0,3 m á hæð. Tóftirnar 
raðast að mestu í einfalda röð og eru allar álíka að gerð og lögun. 
Gróinn, smáþýfður mói er allt umhverfis tóftirnar. Þar eru mosi, lyng og víðirunnar víða. Blautu sundin 
eru lækjardrög sem falla í Affallið. Umhverfis flestar tóftirnar má sjá lágir og lautir eftir efnistöku. 

 

Götur 225:023a, horft til norðvesturs. 

 

Leið 225:024, horft til norðvesturs. 
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Tóftirnar eru á svæði sem er 110x25 m að stærð og snýr austur-vestur. Í lýsingu þessari er þeim gefin 
bókstafur til aðgreiningar. Tóft A er norðvestust. Hún er 6x5 m að stærð, torfhlaðin og snýr austur-
vestur. Veggirnir eru 2 m á breidd, 0,3 m á hæð og brattir austurs og suðausturs. Rof er í suðvesturhorni 

og op til norðurs. Tóftin er óskýr að innan vegna rofsins sem aflagar hana þar. Tóft B er 4 m suðaustan 
við tóft A. Hún er 6x6 m að stærð, einföld og opin til norðurs. Veggirnir eru 0,2-0,4 m að hæð, torfhlaðnir 
og grasivaxnir. Þeir eru 1-2 m á breidd og líklega var þak yfir. Inni í tóftinni er mikill jarðvegur, þakhrun. 
Að innan er fuglaþúfa í suðvesturhorni. Tóft C er 11 m ANA við tóft B. Hún er 5x5 m að stærð og 
útflött. Veggirnir eru torfhlaðnir, 0,2 m á hæð og 2 m á breidd. Tóftin var einföld en veggjahrun fyllir 
hana að mestu. Líklega var ekki þak yfir henni. Óljós dæld er í miðju tóftarinnar, hún er 0,1 m djúp. 

 

  

Yfirlitsmyndir af minjum 225:025. Til vinstri er horft til vesturs en til hægri til austurs. 

  

Tóftir 225:025h, horft tl norðus og tóft 025c, horft til austurs. 
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Ekkert op sést á yfirborði en lág er í vesturvegg sem gefur staðsetningu þess mögulega til kynna. Tóft 
D er 7 m austan við tóft C. Tóftin er 8x7 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Hún er nánast 
ferköntuð og aðrekstrargarður liggur frá henni til suðvesturs. Veggirnir eru 0,3 m á hæð, 1 m á breidd 
og torfhlaðnir. Uppsöfnuð mannvistarlög sjást í suðvesturhorni. Tóftin var opin til austurs. Tóft E er 10 
m austan við tóft D. Hún er 7x6 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Hún er torfhlaðin og 
austurveggurinn er einna best varðveittur. Veggirnir eru 0,3-0,5 m á hæð og líklega var op til norðurs 
og annað til austurs. Tóftin er greinilegri að innan en utan. Tóft F er 9 m austan við tóft E. Hún er 9x6 
m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Op er í norðvesturhorni og annað til austurs. Veggirnir eru 
útflattir og signir. Þeir eru 0,2-0,4 m á hæð, torfhlaðnir og grónir. Þeir eru brattir til suðurs. 
Norðvesturhorn tóftarinnar er raskað og óljóst. Fyrir austan tóftina sést vel hvar efni var teikið við gerð 
hennar. Þúst G er 8 m norðaustan við tóft F. Hún er 9x6 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er 0,4 m 
á hæð og norðurhliðin er bein og brött. Ekkert op sést á yfirborði.  Tóft H  er 10 m austan við þúst G. 
Hún er 9x6 m að stærð, einföld og snýr NNA-SSV. Veggirnir eru 2 m breiðir, 0,3-0,4 m á hæð og grónir. 
Op er til suðurs og óljóst mótar fyrir öðru opi til norðurs. Tóftin er torfhlaðin og einna greinilegust til 
suðurs. Fyrir norðaustan tóftina er náttúruleg laut en mögulega var hey geymt þar. Tóft I er 15 m austan 
við tóft H. Hún er 11x8 m að stærð og snýr norður-suður. Hér má sjá tvö byggingarstig og eru þau 
aðgreind sem hluti 1 og hluti 2 í lýsingu þessari. Hluti 1 er yngri og er byggður ofan á hluta 2. Hann er 
8x8 m að stærð og er þúst. Að utan eru veggirnir 0,2-0,4 m á hæð og algrónir. Að innan sjást þeir lítið 
sem ekkert.  Í suðausturhorni er uppsafnaður jarðvegur. Hluti 2 sést til suðurs, þar er veggjabrot sem er 
0,2-0,3 m á hæð og liggur austur-vestur. Þetta er syðsti endi á tóft sem fer undir hluta 1. Einnig er 
mögulegt að þetta hafi verið annað hólf en veggirnir eru ólíkir að gerð. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Aurasel OG, 2 
 
RA-225:026     tóftir     beitarhús 63°41.568N     20°05.061V 

Tvær tóftir eru á Þorsteinsbakka um 200 m 
vestan við beitarhús 014. Tóftirnar eru um 
1,8 km sunnan við bæ 001. 
Minjarnar eru frammi á smáþýfðum 
flatlendum bakka Smjörhólmalænu. Til 
suðurs eru grónir sandar og til norðurs er 
flatlent valllendi. 
Tóftirnar eru á svæði sem er 30x10 m að 
stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Tóft 
A er norðaustast á svæðinu. Hún er líklega 
af beitarhúsum. Tóftin er tvískipt og 
torfhlaðin. Hún er um 10x11 m að stærð og 
snýr ANA-VSV. Bæði hólfin snúa eins og 
tóftin. Hólf I er í SSA-hluta tóftar og er um 

 

  

Tóftir 225:026a og 025b, horft til suðvesturs og ANA. 
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3x6 m að innanmáli. Óljóst op er á því í suðurhorni. Hólf II er í NNV-hluta tóftar og er 1x4 m að 
innanmáli. Ekki sést skýrt op á því. Tóftin er sigin og eru veggir hæstir um 0,4 m. Um 16 m VSV við 
tóft A er tóft B sem er líklega heytóft. Hún er einföld og hringlaga, um 4 m í þvermál. Op er á henni til 
SSA. Tóftin er torfhlaðin og eru veggir hennar hæstir á NNV-hlið þar sem þeir eru um 1 m á hæð. 
Hættumat: engin hætta 
 
RA-225:027     gata     leið 63°41.643N     20°04.808V 
Allmiklar reiðgötur liggja til norðurs frá tóftum 032 
og stefna þær að Auraseli 001. 
Leiðin liggur um flatlent, smáþýft valllendi og yfir 
einn læk. 
Leiðin liggur frá Auraseli að beitarhúsum 014 þó að 
hún sjáist ekki á milli heystæða 032 og 
beitarhúsanna. Leiðin er um 1,6 m á lengd og liggur 
norður-suður. Göturnar eru 8-10 saman á 5 m breiðu 
svæði. Þær eru 0,2 m á breidd og 0,1-0,2 m á dýpt. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
 
 
RA-225:028     garðlag     áveita 63°42.623N     20°04.135V 
Tvö garðlög eru rúmum 450 m austan við bæ 001 
og rúmum 10 m norðvestan við tóft 016c. 
Garðlögin eru við Brókarlæk og líklega eru þau 
hluti af áveitu 015. Frekari heimildir þarf til þess 
að staðfesta það. 
Garðlögin eru á flötu, grónu svæði. Það er 
mýrlent við Brókarlæk. 
Garðlögin eru á svæði sem er 50x32 m að stærð 
og snýr norður-suður. Í lýsingu þessari er þeim 
gefin bókstafur til aðgreiningar. Garður A er 
sunnar. Hann liggur í sveig til suðurs frá 
Brókarlæk og fylgir læknum allt að garðlagi B. 
Garðlagið er beggja vegna við lækinn og líklega 
var þetta stífla. Garðlagið er 40 m að lengd, 0,5 
m á breidd og 0,2 m á hæð. Það fjarar út til 
vesturs, rétt áður en það kemur að garði B. Sá 
garður er 50 m að lengd og liggur til vesturs frá 
Brókarlæk. Hann er 0,5 m á breidd, 0,2 m á hæð og torfhlaðinn. Renna eftir efnistöku sést meðfram 
norðurhliðinni. 
Hættumat: engin hætta 
 
RA-225:029     tóft     fjárhús 63°42.521N     20°05.212V 
Samkvæmt Kristni Jónssyni, heimildamanni, er tóft er 470 m vestan við bæ 001 og rúma 300 m vestan 
við tóftir 005. Hún er byggð inn í suðurbrún gróinnar jarðvegstorfu, ræktað tún er nú uppi á torfunni. 
Brúnin er náttúruleg og líklega gamall árbakki 
Brúnin er 1 m á hæð og hallar til suðurs. Fyrir neðan brúnina e gróið svæði. 
Tóftin er 6x6 m að stærð og grafin inn í brekkuna að norðan. Suðurveggurinn er greinilegastur en tóftin 
er illa varðveitt. Veggirnir eru 0,2-0,4 m á hæð, torfhlaðnir og grónir. Umfang þeirra er ekki mikið, þeir 
eru 1 m á breidd. Op er á miðri suðurhlið. Að innan sést veggjahrun og það fyllir tóftina að hluta. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 

 

Götur 225:027, horft til suðurs. 

 

Garðlög 225:028, horft til norðvesturs. 
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RA-225:030     tóftir     fjárhús 63°42.614N     20°04.363V 

Samkvæmt herforingjaráðskorti 48 sem gert 
var 1908, voru hús á holtsbrún fyrir 
norðaustan bæ 001. Þrjár tóftir sjást á holtinu 
á c.a. 15 ára gamalli loftmynd en er þær minjar 
eru horfnar. Uppi á holtinu er kornakur og 
minjarnar líklega sléttaðar út þegar hann var 
stækkaður til suðurs, fram á brúnina. Á 
loftmynd má hugsanlega greina fleiri minjar á 
þessu svæði. Fyrir neðan holtsbrúnina eru 
ennþá varðveittar tvær tóftir og garðlag. 
Tóftirnar eru 280 m norðaustan við bæ 001 og 
180 m vestan við tóftir 016. 
Tóftirnar eru sunnan undir náttúrulegri brún 
sem er 1-1,2 m á hæð, aflíðandi og gróin. Þetta 
er líklega gamall árbakki. 
Á svæði sem er 65x13 m að stærð og snýr 
austur-vestur eru tvær tóftir og garðlag. Er 

hverju þeirra gefin bókstafur til aðgreiningar í lýsingu þessari. Tóft A er vestust. Hún er 7x4 m að stærð, 

  

Tóft 225:029,  horft til norðurs. 

 

 

Tóft 225:030c, horft til vesturs. 
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einföld og snýr norður-suður. Hún er grafin inn í brekkuna til norðurs og er opin til suðurs. Veggirnir 
eru 0,3 m á hæð að utan en 0,1-0,2 m að innan. Þeir eru 1 m á breidd og algrónir. Þeir eru torfhlaðnir. 
Garðlag B er 7 m suðaustar. Þetta var líklega rétt eða kálgarður. Garðlagið er L-laga og afmarkar svæði 
sem er 11x5 m að stærð og snýr ANA-VSV. Það  er 2 m á breidd, 0,4 m á hæð og torfhlaðið. Það er 
útflatt og gróið. Brekkubrúnin afmarkar norðurhlið mannvirkisins og það var mögulega opið til austurs. 
Búið er að planta fjórum trjám í vesturendann. Tóft C er 40 m austar, í árfarveginum sjálfum á jafnsléttu. 
Hún er 4x3 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,2 m á hæð og 0,5 m á breidd. Þeir 

eru torfhlaðnir og umfangið lítið. Vegslóði er fast sunnan við tóftina. Hlutverk hennar er óþekkt. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Herforingjaráðskort  1:50000 48 
 
RA-225:031     tóftir     útihús 63°42.588N     20°04.542V 
Fjórar tóftir eru innan skógræktarsvæðis, rúmum 100 m NNA við bæ 001. Staðsetning og lag tóftanna 
bendir til þess að hér sé um útihús að ræða. Þau voru rétt utan heimatúnsins líkt og það er afmarkað á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919. Tóftirnar raðast í einfalda 
röð eftir gömlum árbakka, ein þeirra er utan við skógræktina sem afmakast af vírgirðingu. Þetta er sama 
brúnin og tóftir 030 eru á. 
Innan skógræktarinnar er brekkan mjög gróin og mosavaxin. Þar hefur tugum af öspum og birkitrjám 
verið plantað, allt umhverfis og í tóftirnar sjálfar. Þær eru byrjaðar að aflagast vegna þessa. 
Brekkan er 1-2 m á hæð, aflíðandi og gróin. Tóftirnar eru á svæði sem er 40x10 m að stærð og snýr 
austur-vestur. Í lýsingu þessari er hverri þeirra gefin bókstafur til aðgreiningar. Til austurs er tóft A, Hún 
er 11x7 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún skiptist í tvö hólf og er stærst af þessum fjórum tóftum. 
Hólf 1 er austar. Það er 4x2 m að innanmáli og snýr norður-suður. Það er grafið inn í brekkuna til norðurs 
og opið til suðurs. Bárujárnsþak var yfir hólfinu, það sést í þakhruni inni í tóftinni. Þegar trjám var 
plantað fannst matskeið í þessu hólfi. Að innan eru veggirnir 0,5 m á hæð en að utan eru þeir 0,2-0,4. 
Þeir eru algrónir og líklega torfhlaðnir. Hólf 2 er vestar. Það er 4x2 m að innanmáli og snýr norður-
suður. Þetta var líklega gerði. Veggirnir eru 0,3 m á hæð og algrónir. Hólfið er opið til norðausturs. Tóft 
B er 8 m vestar. Hún er öll grafinn inn í hlíðina og sést sem "laut" eða dæld. Tóftin er 6x6 m að stærð 
og einföld. Hún er opin til suðurs og þar sjást hlaðnir veggir, 0,2-0,3 m á hæð. Þeir eru líklega torfhlaðnir. 
Að innan er veggjahæð 0,5 m en tré raska norðvesturhorni og suðausturvegg. Tóft C er 4 m vestar. Hún 
er grafinn inn í brekkuna að mestu og tré raska vesturhlutanum mikið. Einnig er mikið af trjám í 
norðausturhorni. Tóftin er 6x5 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Hún er opin til suðurs. 
Veggjahæð að innan er 0,4-0,5 m en að utan einungis 0,2 m. Til suðurs eru þeir 0,5 m háir og torfhlaðnir. 
Tóft D er utan við skógræktargirðinguna og er 12 m vestan við tóft C. Hún er 4x4 m að innanmáli og er 
í aflíðandi halla til suðurs. Hún er ekki grafin inn í brekkuna. Veggirnir eru 1 m á breidd, 0,2 m áhæð 
og torfhlaðnir. Op er til suðurs, niður brekkuna. Þessi tóft er mun minni en hinar tóftirnar. 
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 
  

  

Tóft 225:030a, horft til norðurs og garðlag 030b, horft til norðausturs. 
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RA-225:032     tóftir     heystæði 63°41.636N     20°04.804V 
Tvær heytóftir eru um 60 m NNV við beitarhús 014, um 1,6 km sunnan við bæ 001. 
Smáþýft flatlent valllendi. 
Tóftirnar eru á svæði sem er um 20x8 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Báðar tóftirnar eru 
torfhlaðnar og einfaldar. Þær eru hringlaga og eru 6 m í þvermál. Tóft A sem er norðaustast á svæðinu 
er nánast útflött, aðeins 0,2 m á hæð. Veggir í tóft B eru litlu hærri eða 0,3 m. Pæla er vel greinileg í 
kringum tóft A en þar eru þrjár greinilegar, grunnar gryfjur. 
Hættumat: engin hætta 

 
 
  

       

Tóftir 225:032, horft til NNV. 
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RA-226     Flókastaðir 
1710:  "Er engum tíundað og so hefur það verið frá gamallri tíð, er því haldið af sumum að sje ein af 
Breiðabólstaðar hjáleigum., aðrir vilja láta lögbýli heita, sem ekki er ólíklegt, þó er þar ekkert víst um 
annað en hýsing fátækra og fyrirsvar sem á lögbýlum." JÁM I, 172 
1710:  "Á túnið tekur til að falla grjót.  Líka ber Flókastaða-á á engjarnar grjót og möl.  Engjunum spillir 
og annarstaðar grjótságángur úr fjallinu." JÁM I, 173  1839: "Stór, slétt og góð tún, engjar þýfðar, en 
ekki ógrasgefnar; hagar, eftir sem hér er, þolanlegir en kostalausir."  SSR, 96  1918:  Tún 6,1 ha, garðar 
1620 m² .  "Tún voru vestur með brekkunum með hæfilegum halla móti suðri.  Mikill hluti þeirra hefur 
verið tekinn til kartöfluræktar.  Engjar voru niður af túninu, þar hafa nú verið þurrkaðar og ræktaðar.  
Hagar eru í fjallinu, upp frá bænum." SB IV, 465 
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RA-226:001     Flókastaðir     bæjarhóll     bústaður 63°44.366N     20°08.256V 

Bærinn á Flókastöðum var þar sem röð útihúsa 
stendur um 30 m norðaustan við núverandi 
íbúðarhús og 50 m austan við Flókastaðaá. Á 
túnakorti frá 1918 er kálgarður eða heygarður 
sambyggður byggingum á bæjarhól að norðanverðu 
og útihús sambyggt honum á norðurhlið. Allar 
þessar minjar eru skráðar saman með bæjarhólnum. 
Bæjarhóllinn er í gömlu túni á vesturbakka 
Flókastaðaár. Talsvert rask hefur orðið á hólnum 
vegna bygginga. Trjálundur er sunnan við 
bæjarhólinn þar sem kálgarður 005 var. 
Bæjarhóllinn er um 50x60 m að stærð og snýr 
austur-vestur. Hann er í aflíðandi halla til suðurs og 
einnig hallar landinu frá honum til austurs að 
Flókastaðaá. Bæjarhóllinn hefur samlagast hallanum 
og eru norðurmörk hans ekki skýr. Hann er um 1,5 

m á hæð. Útihúsaröðin sem er á hólnum er grafin inn í hann og eru 4 m frá efstu brún hólsins niður á 
grunn húsanna þar sem þau ná lengst inn í hólinn til norðurs. Sárið sem myndaðist í hólnum við 
byggingaframkvæmdirnar hefur gróið að miklu leyti og ekki sjást grjóthleðslur í því. Framan við 
útihúsin í bæjarhólnum til suðurs er allbrattur kantur sem hefur líklega skilið á milli bæjar og kálgarðs 
005. Kanturinn er um 1 m á hæð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1918 
 
RA-226:002     heimild    hesthús 63°44.349N     20°08.295V 
Samkvæmt túnakorti frá 1918 var útihús um 40 m suðvestan við bæ 001 á hólkolli þar sem núverandi 
íbúðarhús stendur. Að sögn Sigmundar Vigfússonar, heimildamanns, var hesthús á þessum stað. 
Hóllinn sem útihúsið stóð á virðist náttúrulegur. Talsverður trjágróður er í kringum hann. 
Íbúðarhúsið var byggt 1944 og hefur útihúsið líklega verið rifið þá ef ekki var þegar búið að slétta yfir 
það á þeim tíma. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1918 
 
RA-226:003     þúst     útihús 63°44.346N     20°08.569V 

Samkvæmt bæjarteikningum danskra 
landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1918 
var útihús 260 m vestan við bæ 001 og 100 m 
norðan við útihús 004. Útihúsið var í brekkurótum 
hlíðarinnar og vírgirðing er 10 m sunnar. Búið er 
að rífa útihúsið en þúst gefur staðsetningu þess til 
kynna. 
Óræktað, þýft tún er við brekkuna. Ræktað tún er 
þar skammt sunnar. Túnið er ræktað og nýtt sem 
beitarhagi. 
Græn þúst er þar sem útihúsið var. Hún er 10 m í 
þvermál, 0,2 m á hæð og þýfð. Hún er mun grænni 
en nánasta umhverfi en ekki sér til mannvirkja á 
yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1918 

  

 

Bæjarhóll 226:001, horft til ANA. 

 

Þúst 226:003, horft til norðurs. 
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RA-226:004     heimild    útihús 63°44.292N     20°08.552V 
Samkvæmt túnakorti frá 1918 var útihús um 275 m ASA við bæ 001. 
Útihúsið var í sléttu túni í halla til suðurs, austan við mjóan lækjarfarveg. 
Ekki sést til minja um útihúsið vegna sléttunar en smá stallur er þó í túninu þar sem útihúsið var. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1918 
 
RA-226:005     heimild    kálgarður 63°44.358N     20°08.261V 
Samkvæmt túnakorti frá 1918 var stór kálgarður fast sunnan við bæ 001 og austan við núverandi 
íbúðarhús. Þar er stór reynitrjáalundur. 
Kálgarðurinn var í halla mót suðri í kvos á milli bæjarhólsins og hólsins sem íbúðarhúsið stendur á. 
Ekki sjást leifar af hlöðnum veggjum sem kunna að hafa afmarkað kálgarðinn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1918 
 
RA-226:006     Mógrafir     náma     mógrafir 63°44.953N     20°08.197V 
"Sunnan við gilið að Flókastaðaárgili er 
mýrarslakki og kallast Mógrafir, þar var 
tekinn mór áður fyrr," segir í 
örnefnalýsingu. Mógrafir og lítil tóft við 
þær sjást í mýrarslakkanum um 370 m 
austan við mógrafir 017 og um 1,1 m 
norðan við bæ 001. 
Mógrafirnar eru á þurrum, þýfðum bakka 
á mótum tveggja lækjargilja. 
Mógrafasvæðið er um 100x50 m að stærð 
og snýr austur-vestur. Mógrafirnar eru 
þurrar, grónar og ójafnar. Dýpstar eru þær 
um 2 m. Ógreinileg hringlaga tóft er um 5 
m frá suðurbrún grafanna. Hún er um 
4,5x4 m að stærð og snýr nálega austur-
vestur. Veggir hennar eru óskýrir á 
norðurhlið og er hún lítillega niðurgrafin. 
Veggir hennar eru 1 m á breidd og 0,2 m á 
hæð. Tóftin hefur líklega verið notuð sem geymsla fyrir mó. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Breiðabólsstað, Flókastöðum og Núpi, 1 
 
RA-226:007     tóft+garðlag     túngarður 63°44.385N     20°08.557V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1918 
afmarkaði túngarður heimatúnið til norðurs og 
vesturs. Sambyggður kálgarður var innan 
heimatúnsins 10 m vestan við bæ 001. Þar endaði 
túngarðurinn einnig. Flókastaðagil afmarkaði túnið til 
norðausturs en ekki er ljóst hvað réði til annarra átta. 
Túngarðurinn en ennþá varðveittur. 
Túngarðurinn liggur í brattri brekku eða hlíð. Hann 
sker hana miðja en náttúrulegir paldrar eru beggja 
vegna hans. 
Það má sjá þrjár útgáfur heimatúnsins fyrir norðan bæ 
001 og fjögur garðlög, Hverju þeirra er gefin 
bókstafur til aðgreiningar í lýsingu þessari. Túngarður 
A er sýndur á bæjarteikningunni og túnakortinu. Hann 

 

Mógrafir 226:006, horft til suðausturs. 
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er 570 m að lengd og sést liggja til norðvesturs frá vatnsbóli 015. Þar sveigir hann til vesturs og liggur 
allt að merkjum við Núp RA-227. Túngarðurinn er 3-4 m á breidd, 0,5-1 m á hæð og hlaðinn úr torfi og 
grjóti. Það glittir í grjót á köflum en ekki erum eiginleg umför að ræða. Hann liggur sem fyrr segir þvert 
á hlíðina og er hærri til suðurs. Tvö sambyggð hólf eða útihús eru við túngarðinn. Hólf 1 er norðan við 
hann, utan heimatúnsins. Það er 7x7 m að innanmáli og hálfhringlaga. Það er op til austurs, upp við 
túngarðinn. Veggirnir eru 0,3-0,5 m á hæð og 1 m á breidd. Þetta var rétt eða gerði. Hólf 2 er sunnan 
við túngarðinn, andspænis hólfi 1. Það er 8x6 m að innanmáli og snýr norður-suður. Hólfið er grafið inn 
í hlíðina og aflagast nokkuð vegna jarðvegssigs. Veggirnir eru 0,3 m á hæð og útflattir. Þeir sjást best 
að innan, eru einungis 0,1-0,2 m á hæð að utan . Op er til suðurs. Vesturhluti túngarðsins er einnig 
varðveittur. Hann fær hér bókstafinn B. Túngarður B liggur á merkjum við Núp og sést á 130 m löngum 
kafla. Túngarðurinn liggur frá kletti til norðurs og endar við vélgrafinn skurð. Hann er 2 m á breidd, 0,8 
m á hæð og torfhlaðinn. Vírgirðing er ofan á honum. Garðlag C liggur til norðvesturs frá garði A í 
vesturhluta Flókastaða. Hann er 120 m að lengd og hlaðinn úr torfi og gjóti. Hann liggur þvert á garð A 
og sést beggja vegna hans. Hann liggur til austur frá landamerkjum við Núp og sveigir til ASA þegar 
hann sker garð A. Garðurinn er 1,5 m að breidd, 0,4 m á hæð og gróinn. Garður D er austarlega í landi 
Flókastaða. Hann er 25 m að lengd og liggur norðaustur-suðvestur. Garðurinn er mikið raskaður, 0,2-
0,5 m á hæð og 2 m a breidd. Á köflum er hann horfinn í stórþýfi. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918 
 
RA-226:008     garðlag     vörslugarður 63°44.125N     20°08.405V 

Garðlag sést um 320 m sunnan við bæ 001, 
skammt austan við malarveg að bænum. Það 
liggur allt frá þjóðveginum, til norðausturs að 
Flókastaðaá. Þar sveigir það til austurs og fer 
yfir í land Breiðabólstaðar RA-221. Þar liggur 
það eftir árbakkanum og gilinu allt að túngarði 
RA-224:009. Garðlagið er líklega ekki mjög 
gamalt og hlaðin undir vírgirðingu. Það er haft 
hér með vegna forns byggingarlags 
Slétt tún eru til suðurs. Að norðan eru það brattar 
brekkur Flókastaðagils. 
Garðlagið er rúmlega 1 km að lengd og liggur 
norður-suður, meðfram Flókastaðaá og 
merkjum við Breiðabólstað. Það er torfhlaðið, 
0,7-1 m á breidd og 0,3-0,5 m á hæð. Rof eru hér 
og þar og það verður óskýrara við austurbrún 
Flókastaðagils. Ekki er ólíklegt að garðlagið 

hafi einnig verið á merkjum sunnan við þjóveginn, þar er nú vélgrafinn skurður. 

     

Túngarður 226:007 horft til VSV á báðum myndum. Hólf b og c sjást það líka. 

 

Garður 226:008, horft til norðurs. 



263 
 

Hættumat: engin hætta 
 
RA-226:009     heimild    leið 63°44.383N     20°08.199V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 lá leið á milli Flókastaða og 
Breiðabólstaðar RA-221. Leiðin lá til austurs frá bæ 001, norðan við bæjarhúsin og fór síðan eftir 
Vesturtröðum 221:023 þegar komið var yfir Flókastaðaá. Leiðin sést ekki lengur. 
Grasivaxið, óræktað tún er vestan við Flókastaðagil. Það er í halla niður að ánni, þýft og mýrlent á 
köflum. 
Engin ummerki um leiðina sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-226:010     heimild    útihús 63°44.295N     20°08.353V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra mælingamanna frá 1906 var útihús í suðausturjaðri heimatúnsins, 
um 150 m suðvestan við bæ 001. Lækur rann þá eftir jaðri túnsins, fast suðaustan við útihúsið. Lækurinn 
sést ekki lengur og er horfinn í tún. Ofan við farveg hans er þó lág brún og á henni var útihúsið, fast 
vestan við heimreiðina sem liggur að bænum. 
Sléttað tún í halla til suðurs. 
Engin ummerki um útihúsið sjást á vettvangi og er líklegt að það hafi verið sléttað í tún en það kann 
einnig að hafa orðið fyrir raski við vegagerð. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-226:011     heimild    útihús 63°44.169N     20°08.769V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra mælingamanna frá 1906 voru tvö útihús þétt saman (sjá einnig 012) 
um 560 m suðvestan við bæ 001 og um 290 m suðvestan við útihús 004. Útihúsin eru ekki á túnakorti 
frá 1918 því þar nær túnið mun styttra til vesturs og útihúsin utan þess túns. Á milli þeirra eru um 10 m 
og er útihús 011 SSV við útihús 012. 
Sléttað tún sem ekki virðist vera lengur slegið. 
Engin ummerki sjást um útihúsið vegna sléttunar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-226:012     heimild    útihús 63°44.177N     20°08.760V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra mælingamanna frá 1906 voru tvö útihús þétt saman (sjá einnig 011) 
um 550 m suðvestan við bæ 001 og um 280 m suðvestan við útihús 004. Útihúsin eru ekki á túnakorti 
frá 1918 því þar nær túnið mun styttra til vesturs og útihúsin utan þess túns. Á milli þeirra eru um 10 m 
og er útihús 012 NNA við útihús 011. 
Sléttað tún sem ekki virðist vera lengur slegið. 
Engin ummerki sjást um útihúsið vegna sléttunar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-226:013     heimild    útihús 63°44.233N     20°08.879V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús norðvestarlega í 
heimatúninu, uppi veið kletta í brekkubrúninni. Útihúsið var um 570 m VSV við bæ 001 og 100-110 m 
norðvestan við útihús 011-012. Þetta voru fjárhús. Þarna eru undirstöður sumarbústaðar í grónum 
hvammi og öll ummerki fjárhússins horfin af yfirborði. 
Slétt, grasivaxið tún nýtt til sláttar. Í brekkunni eru paldrar og óræktaður mói uppi á henni. Allt þetta 
svæði er nýtt til beitar. 
Engin ummerki fjárhússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
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RA-226:014     heimild    brú 63°44.375N     20°08.154V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var trébrú á Flókastaðaá og var hún 
notuð á leið 009, milli Flókastaða og Breiðabólstaðar RA-221. Brúin var um 60 m NNA við bæ 001 og 
sést ekki lengur. 
Flókastaðaá kemur úr miklu gili skammt norðan við bæ 001. Þegar gilinu sleppir hlykkjast áin í grynnra 
og mun breiðari gili í S-laga bugum. Á bæjarteikningunni sést hvar vatn rann í læk, mögulega 
manngerðum og var farið yfir hann sem og aðalfarveginn. Þessi lækur er horfinn en á loftmynd sér móta 
fyrir honum. 
Engin ummerki um brúnna sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-226:015     lind     vatnsból 63°44.414N     20°08.306V 

Í endurriti af handriti sem Vigfús Ísleifsson, 
fyrrum bóndi á Flókastöðum lét eftir sig segir: 
"Vatnsbólið var í norður frá bænum, sprettur upp í 
klöpp um 60 faðma frá gamla bænum. Þar sem það 
kom upp var alltaf uppspretta, svo var leitt i skurði 
og mynduð buna fyrir austan við heygarðinn, það 
var nokkuð langt að bera vatn í fjósið þaðan." 
Lindin er tæpum 100 m norðvestan við bæ 001. 
Yfir henni er steyptur kassi og fyrrnefndur skuður 
sést renna frá honum að Flókastaðaá. 
Klöppin sést ekki, steypt brunnhús er þar yfir. Vatn 
rennur í skurðinum en allt umhverfis lindina er 
óræktað tún og brekka til norðurs. Svæðið er nýtt 
til beitar. 
Brunnhúsið er hrunið og rusl þar ofan í. Veggirnir 
eru 1,5 m að hæð þar sem þeir standa enn og 

steinsteyptir. Það er 3x3 m að stærð. Víða sést glitta í rör, timbur og bárujárn. Ekki er vitað hvort að 
lindin er ennþá notið en rörin eru ekki gömul. Rúmum 5 m suðaustur frá brunnhúsinu er stórt plastkar í 
læknum, mögulega er einhver mannvirki þar undir. Farg er ofan á honum. Skurðurinn er vélgrafinn að 
hluta, Hann er 0,3 m breiður og álíka djúpur. Allt þetta mannvirki er óljóst og mikið skemmt. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Þættir Vigfúsar Ísleifssonar, 1 
 
RA-226:016     tóft     útihús 63°44.426N     20°08.198V 
Útihús er 120 m norðan við bæ 001 og 90 m norðaustan við lind 015. Það er um 15 m norðan við 
núverandi fjós/fjárhús. 
Útihúsið er í brekku sem hallar til suðurs. Það er á lágri hólbrún og gróið, ósléttað tún er allt umhverfis. 

 

Vatnsból 226:015, horft  til norðvesturs.. 

                           

Tóft 226:016, horft til austurs. 
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Það er nýtt til beitar. 
Útihúsið er 6,5x5 m að stærð, einfalt og snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,3-0,5 m á hæð og hlaðnir úr 
torfi og gjóti. Þeir eru lægstir að innan, til norðurs. Það sést glitta í tvo steina til suðurs í tóftinni. 
Veggirnir eru útflattir og 2 m á breidd. Meðfram útveggjum tóftarinnar sjást ummerki um efnistöku, 
líklega við gerð hennar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
RA-226:017     náma     mógrafir 63°44.982N     20°08.643V 
Miklar mógrafir eru í Kjóamýri um 1,2 km norðan 
við bæ 001. Þær voru nýttar frá Breiðabólstað og 
Flókastöðum að sögn heimildamanns, séra Sváfnis 
Sveinbjarnarsonar. 
Mógrafirnar eru í breiðri og votlendri mýri sem er 
smáþýfð og gróin. 
Mógrafirnar eru á svæði sem er um 140x60 m að 
stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Dýpsti hluti 
grafanna er 1,5-2 m á dýpt. Óvíða stendur vatn í þeim 
því affall er úr þeim og mýrinni til austurs, niður gil. 
Mógrafirnar eru grónar. 
Hættumat: engin hætta 
 
 
 
 
RA-226:018     Kistusteinar     heimild    huldufólksbústaður 63°44.714N     20°08.110V 
Í endurriti af handriti sem Vigfús Ísleifsson, fyrrum bóndi á Flókastöðum lét eftir sig segir: " […] það 
hafa hrunið stór björg úr gilbrúninni að vestan og sum þeirra alla leið niður, þar standa þau á sléttri köpp 
og vatnar undir þau að austan, undir þeim eru steinar svo að botninn fúni ekki, þessi björg eru þrír til 
fjórir faðmar á kant og heita Kistusteinar, í þeim hafa huldukonur sitt skart." Kistusteinar eru inni í 
Flókastaðagili, um 650 m NNA við bæ. Ekki er vitað hvar nákvæmlega steinarnir eru, það hefur hrunið 
á nokkrum stöðum úr berginu þarna. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Þættir Vigfúsar Ísleifssonar, 3 
 
RA-226:019     garðlag     vörslugarður 63°44.623N     20°08.766V 
Tveir fornlegir garðar eru í heiðinni norðan við 
Flókastaði, um 570 m norðvestan við bæ 001, 
fast austan við merkin móti Núpi RA-227. 
Gróin rof eru við báða enda garðanna. 
Garðarnir eru í smáþýfðri og gróinni heiði. 
Garðarnir eru torfhlaðnir og eru þeir á svæði 
sem er um 180x25 m að stærð og snýr nálega 
austur-vestur. Garður A liggur frá merkjum 
móti Núpi á um 125 m löngum kafla frá austri 
til vesturs. Garðurinn er 4 m á breidd og 0,4 m 
á hæð og er hann lítillega genginn í þúfur. Í 
framhaldi af garðinum er brún sunnan við rennu 
sem virðist vera náttúruleg. Líklegt er að 
garðurinn hafi verið á brúninni og náð jafnvel 
alla leið að Flókastaðagili. Hann hefur þá verið 
um 500 m á lengd. Garður B liggur af garði A, 
um 40 m austan við vesturenda hans. Hann 
liggur til ANA á um 140 m löngum kafla og endar frammi á brún gróins rofs. Hann er um 2 m á breidd 
og 0,3 m á hæð í vesturhlutanum en frá miðbiki og að gróna rofinu er hann mjög ógreinilegur. Líklegt 
er að garður A hafi gegnt hlutverki vörslugarðs sem skildi á milli beitarlands annars vegar og túna og 

 

Mógrafir 226:017, horft til suðausturs. 

  

Garðlag 226:019a, horft til austurs. 
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engja hins vegar. Garður B kann að vera hluti af gerði sem var áfast norðanverðum garði A, ef til vill 
nátthaga. 
Hættumat: engin hætta 
 
RA-226:020     tóftir     beitarhús 63°44.695N     20°08.173V 

Beitarhúsatóftir eru um 640 m norðan við 
bæ 001, fast vestan við Flókastaðagil í 
úthaga. 
Tóftirnar eru í aflíðandi brekki mót austri í 
smáþýfðu valllendi. 
Tóftirnar eru á svæði sem er um 40x20 m 
að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Á 
svæðinu sjást tvær tóftir og fá þær bókstafi 
til aðgreiningar í lýsingu. Tóft A er í 
suðvesturenda svæðisins. Hún er torf- og 
grjóthlaðin og skiptist í fimm hólf. Hún er 
um 14x18 m að stærð og snýr NNV-SSA. 
Hólf I er í SSA enda tóftarinnar. Það 
grjóthlaðið að innan og er lítillega 
niðurgrafið. Líklega hefur hlaða verið í því. 
Hólfið er um 2x5 m að stærð og snýr ANA-

VSV. Grjóthleðslurnar í hólfinu eru að miklu leyti hrundar en á stöku stað má enn sjá fjögur umför. 
Óljóst op er á hólfinu til norðurs og einnig gæti hafa verið op úr því til NNV í hólf II sem er í VSV-hluta 
tóftarinnar. Það er um 5x2 m að innanmáli og snýr NNV-SSA. Ekki er hlaðið fyrir NNV-enda þess. 
Meðfram ANA langvegg hólfsins er hlaðinn stallur undir jötu og er sá veggur grjóthlaðinn. Í honum 
sjást mest 3 umför. Hólf III er samsíða hólfi II og er jafnstórt og það en er mjög ógreinilegt og útflatt. 
Ekki er hlaðið fyrir NNV-enda þess. Á milli hólfa II, III og IV er 2 m breið renna og er því hólf IV laust 
frá tóftinni. Það er um 6x2,5 m að innanmáli og snýr VSV-ANA. Ekki er hlaðinn veggur á SSA-hlið 
þess og eru veggir þess lágir. Hólf V er sigið og óljóst. Það er hlaðið utan í tóftina, VSV við hólf II. 
Hólfið er 2,5x2,5 m að innanmáli. Op er á því í SSV-horni. Mesta hæð tóftar er um 1,2 m. Tóft B er 
neðan í hallanum, um 15 m norðaustan við tóft A. Hún er illa farin af vatnsaga. Tóftin er einföld og 
torfhlaðin og er hún gengin í þúfur. Hún er um 7x5 m að stærð og snýr ANA-VSV. Ekki er skýrt op á 
henni. Mesta hæð veggja er 0,5 m. 
Hættumat: hætta, vegna rofs 

 
RA-226:021     tóft     útihús 63°44.368N     20°08.531V 
Tóft er við brekkurætur í gamla heimatúninu um 140 m norðan við útihús 004 og um 220 m vestan við 
bæ 001. Ekki er sýnt útihús á þessum stað á túnakorti frá 1918 né á bæjarteikningu frá 1906 og er tóftin 

 

   

Tóftir 226:020a og 020b, horft til VNV. 
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líklega frá því eftir 1918. Hún er því ekki fornleif í skilningi laganna en er skráð engu að síður sem 
heimild um forna byggingartækni. 
Tóftin er utan þess svæðis í túninu sem enn er slegið, á milli túngarðs 007 uppi á brekkubrún og 
netagirðingar sem afmarkar túnið. 

Tóftin er einföld og gróin. Hún er líklega torfhlaðin að mestu leyti en einnig kann að vera grjót í hleðslum 
þó að það sjáist ekki. Tóftin er um 10x8 m að stærð og snýr nálega norður-suður. Op er á henni til suðurs. 
U.þ.b. 1/3 tóftarinnar er grafinn inn í brekkurætur. Mesta hleðsluhæð er um 0,4 m. Ein spýta, mögulega 
stoð, stendur upp úr gólfi tóftarinnar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
RA-226:022     tóftir     beitarhús 63°45.042N     20°08.613V 
Tvær tóftir og ein þúst eru um 100 m norðan við 
mógrafir 017 og um 1,3 km norðan við bæ 001. 
Minjarnar eru í smáþýfðum móa í heiði 
norðaustan við jaðar Kjóamýrar. 
Minjarnar eru á svæði sem er um 40x20 m að 
stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Þær fá 
bókstafi til aðgreiningar í lýsingu. Beitarhúsatóft 
B er austast á svæðinu. Hún er torfhlaðin, um 
10x12 m að stærð og snýr norður-suður. Hún 
virðist tvískipt. Í norðurenda er lítillega 
niðurgrafin hlaða, hólf I, sem er samansigin og er 
um 3x1 m að innanmáli. Hún snýr austur-vestur. 
Ekki er sýnilegt op á henni. Sunnan við hlöðuna er 
fjárhúshlutinn, hólf II, sem er 5x5 m að innanmáli. 
Það hefur ef til vill skipst upp í fleiri hólf því innan 
þess er lægð sem er 4x1,5-2 m að innanmáli og 
snýr norður-suður. Ekki sést op á því en það hefur 
að öllum líkindum verið á suðurhlið. Mesta 
hleðsluhæð í tóft er um 0,6 m. Þúst C er um 8 m 
VSV við tóft B. Hún er bogadregin og er um 6x8 m að stærð, snýr austur-vestur. Hún er hæst um 0,5 m. 
Fjárgata liggur meðfram vesturhlið þústarinnar og ýkir hana. Óvíst er að mannvistarleyfar leynist í 
þústinni. Tóft A er um 30 m norðvestan við tóft B. Hún virðist vera torfhlaðin og er hringlaga. Tóftin er 
einföld og 6 m í þvermál. Greina má op inn í tóftina úr suðaustri. Tóftin er samansigin og mesta 
hleðsluhæð um 1 m. 
  

 

    

Tóft 226:021, horft til suðurs. 
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Tóftir 226:022a og 022b, horft til suðvesturs og norðausturs. 

 

Tóft 226:022c, horft til austurs. 



269 
 

 
RA-227     Núpur 
Jarðadýrleiki óviss 1710, Breiðabólstaðakirkjueign.  JÁM I, 173. 1480:  Jörðin er nefnd í máldaga 
kirkjunnar á Breiðabólstað.  DI VI, 332.  Tvíbýli er á Núpi. 
1710:  "Túninu grandar grjót og aur, sem rennur úr fjallinu í vatnaleysíngum." JÁM I, 173  1839: "Beztu 
tún, stór og víða slétt; útslægjur mýrlendar og slæmar til heyfalls.  hagar, eftir landslagi hér í meðaltali."  
SSR, 97  1919:  Vesturbær, tún 10 ha, 9 ha sléttað, garðar 1700  m² , austurbær tún 9 ha, 8 ha. sléttað, 
garðar 1028 m² .     NI:  "Núpur I er talin allgóð bújörð hæð og skjólgóð.  Túnið liggur austur með 
fjallinu, hallalítið og gott.  Engjar voru fram af túninu, nokkuð blautar en hafa nú verið þurrkaðar og 
ræktaðar að meirihluta.  Góð tún eru nú á bökkum Þverár þar sem áður voru móar og úthagar."  NII: 
"Gamla túnið liggur vestur frá bænum, slétt og grasgefið og nær upp í brekkurætur.  Engjar voru suður 
af túninu, flatlendar og nokkuð blautar, þær hafa nú verið þurrkaðar með skurðum og ræktaðar, einnig 
eru komin mikil tún suður á Þverárbakka þar sem áður voru valllendismóar og bithagi." SB IV, 466-
467. 
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RA-227:001     Núpur     bæjarhóll     bústaður 63°44.266N     20°09.397V 
Bæjarhóll Núps er sunnan undir hárri og brattri brekku í Núpsfjalli fyrir um það bil miðju gamla túninu. 
Á honum standa tvö gömul hús, annað frá austurbænum (byggt 1922) og hitt frá vesturbænum (byggt 
1912). Uppi á brekkubrún tekur við heiðlendi og úthagi en neðan við hana er flatlendi niður að Þverá. 
Túnið náði þvert yfir landareign Núps, á milli merkja á móti Uppsölum til vesturs og Flókastöðum til 
austurs. 
Móbergsklettar standa víða út úr grónum brekkum ofan við bæjarstæðið og setja fallegan svip á það. 
Trjágróður er framan við íbúðarhúsin suðvestast á bæjarhólnum þar sem áður voru kálgarðar. Einnig er 
trjágróður neðst í brekkunni norðaustan við bæjarhólinn þar sem einnig var kálgarður. Órækt og illgresi 
er aftan við íbúðarhúsin. Gilskorningar eru beggja vegna við bæjarhólinn og upp brekkurnar. 

Bæjarhóllinn er 75x65 að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hann er í aflíðandi halla til suðvesturs 
þannig að mörk hans uppi í hallanum til norðausturs eru ekki glögg en virðast vera suðvestan við 
norðaustasta kálgarðinn sem sýndur er á túnakorti frá 1919. Sá garður er skráður með bæjarhólnum þó 
að hann virðist vera utan hans vegna þess að hann var samtengdur öðrum mannvirkjum sem eru á 
hólnum. Kálgarðurinn er að hverfa í trjárækt en inni í honum vaxa reynitré, víðir og birki. Hann er 
grafinn inn í brekkuna ofan við bæjarhólinn. Ekki sjást greinilegir veggir umhverfis hann en þó er 
jarðvegshryggur suðaustan við miðjan bæjarhól sem liggur upp í brekkuna ofan við bæinn til NNA á 34 
m löngum kafla. Hann er 1,5-2 m á breidd og 0,2-0,3 m á hæð. Hryggurinn er örugglega siginn veggur 
sem afmarkaði kálgarðinn til suðausturs. Annar útflattur kálgarðsveggur virðist einnig vera meðfram 
suðvestanverðum kálgarðinum og er hann 26 m á lengd. Suðvesturmörk bæjarhólsins eru einnig fremur 
óljós en þar hefur orðið talsvert rask vegna sléttunar og vegagerðar. Bæjarhóllinn virðist vera um 2 m á 
hæð. Steyptur húsgrunnur er um 5 m norðan við austurbæinn sem er 9x5 m að stærð. Á mynd af bænum 
í Sunnlenskum byggðum IV sést að á grunninum stóð braggi. Tóft B er á bæjarhól, vesturbæjarmegin. 
Hún er grjóthlaðin að mestu leyti og niðurgrafin. Tóftin er tvískipt og er suðausturhlutinn heillegur en 
norðvesturhlutinn brotakenndur. Tóftin er 12x9 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. 
Norðausturlangveggur er hlaðinn inn í brekkuna en suðvesturlangveggur er 1,3 m á hæð utanmmáls. 
Hólf I er í suðausturenda tóftarinnar og er það 5x6,5 m að innanmáli, snýr norðaustur-suðvestur. Hólfið 
er um 1 m á dýpt og í því sjást 8 umför hleðslu. Hólf II er norðvestan við hólf I og er veggurinn sem 
skilur á milli hólfanna lægri en aðrir veggir í tóftinni og mjórri. Op er á honum í suðvesturenda á milli 
hólfa. Hólf II er óljóst og sést aðeins að hluta. Það er um það bil 8x7 m að innanmáli og snýr norðaustur-
suðvestur. Mikið vex af njóla og kúmeni í tóftinni og í kringum hana. Grafið hefur verið úr bæjarhólnum 
aftan við íbúðarhúsin og er sniðið um 1,5 m á hæð. Það er allt gróið. 
Hættumat: hætta 
Heimildir:Túnakort 1924; SB IV, 466 
 
 

                        

Til vinstri er bæjarhóll 227:001, horft til norðurs. Til hægri er teikning af tóft B, sem er vestarlega á bæjarhólnum. 
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RA-227:002     heimild    útihús 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1924 var útihús um 
130 m VNV við bæ 001, um 40 m sunnan við brekku niður Núpsfjall. Það er horfið en tilheyrði 
vesturbænum. 
Útihúsið var líklega grafið inn í brekkuna til norðurs, í aflíðandi halla. Þarna er nú ræktað tún. 
Engin ummerki um úthúsið sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1924 
 
RA-227:003     heimild    útihús 63°44.343N     20°09.677V 
Samkvæmt túnakorti frá 1924 var útihús um 270 m vestan við bæ 001 og 140 m vestan við útihús 002. 
Útihúsið var stórt, þar sést nú rof í túnbrekkunni eftir grunn þess og jarðrask því tengt. Grjót sést á stöku 
stað í túninu sem og bárujárn. 
Grunnur útihússins sem nú sést er líklega byggt á grunni eldra hússins sem var minna. Það sést ekki til 
uppsafnaðra manvistarlaga í túninu. Allt umhverfis er slétt, grasivaxið tún. 
Ekkert er hægt að segja til um návæma lögun minjanan sem hér voru. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1924 
 
RA-227:004     heimild    útihús 63°44.246N     20°09.362V 
Samkvæmt túnakorti frá 1924 var útihús fast sunnan við fjós 025 og 50 m suðaustan við bæ 001. Það er 
ekki sýnt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Útihúsið var þar sem nú (2015) er slétt og flatt malarplan framan við steinsteypt útihús þar sem gamla 
fjósið var. 
Engin ummerki sjást um úihúsið á yfirborði og hefur það verið rifið eða horfið við túnasléttun. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1924; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-227:005     heimild    útihús 63°44.244N     20°09.314V 
Samkvæmt túnakorti frá 1924 var stórt útihús um 80 m suðaustan við bæ 001 og 90 m norðvestan við 
lambhús 007. Útihúsið er ekki sýnt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Útihúsið var á flatlendi sunnan við stór björg sem hrunið hafa úr Núpsfjalli. Ummerki um jarðrask er á 
svæðinu er það er allt gróið. 
Engin ummerki sjást um útihúsið og hefur það að öllum líkindum horfið við túnasléttun. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1924; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-227:006     hleðsla     rétt 63°44.243N     20°09.262V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 var rétt framan við muna Núpshellis 
012, um 130 m austan við bæ 001 og um 450 m suðvestan við tóft 
022. 
Framan við muna Núpshellis 012 er  hlíð vaxin njóla og grasi. 
Hleðslan er 10 m að lengd, 1 m að hæð og 0,4 m að breidd. Hún 
liggur í norðaustur-suðvestur, fyrir muna Núpshellis 012. 
Hleðslan lækkar frá hömrunum sem hún er hlaðin utan í og hverfur 
loks í gras. Hún er grjóthlaðin en gróður vex yfir hana. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
  

 

Hleðsla 227:006, horft til austurs. 
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RA-227:007     tóft     lambhús 63°44.207N     20°09.228V 
Samkvæmt túnakorti frá 1924 og bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 
180 m austan við bæ 001. Tóft þess sést enn og er hún inni á lóð sumarbústaðar Fannars Jónassonar, 
heimildamanns. Að hans sögn var útihúsið lambhús. 
Tóftin er í brekkurótum Núpsfjalls, neðan við móbergsstand, utan þess hluta túnsins sem enn er sleginn. 
Ógróið flag er ofan við tóftina vegna jarðrasks í kringum sumarhús. 

Tóftin er úr torfi og grjóti og er tvískipt en aðeins annað hólfið sést greinilega. Hún er um 10x8 m að 
stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hólf I er í norðvesturenda og standa hleðslur í því að mestu leyti. 
Það er 5,5x3 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Ekki sést skýrt op á því. Hólf II er í 
suðausturenda tóftarinnar en það er illgreinanlegt vegna þess að jarðvegi hefur verið ýtt inn í það og 
nánast fyllt það. Hólfið virðist vera 5,5x6x3 m að innanmáli og snýr eins og hólf I. Norðausturhluti 
tóftarinnar er hlaðinn inn í aflíðandi halla. Mesta hæð veggja er 1 m og í innanverðu hólfi I sjást 8-10 
umför hleðslu. 
Hættumat: stórhætta, vegna framkvæmda 
Heimildir:Túnakort 1924; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-227:008     heimild    útihús 63°44.229N     20°09.116V 
Samkvæmt túnakorti frá 1924 og bæjarteikningu danskra mælingamanna frá 1906 var útihús um 240 m 
austan við bæ 001 á stalli í hlíðum Núpsfjalls. 
Útihúsið var í allbrattri og grösugri brekku. 
Óljós ummerki gefa staðsetningu útihússins til kynna en búið er að jafna það um, líklega við túnasléttun. 
Þar er grunn lægð sem er 3x3 m að innanmáli. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1924; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-227:009     heimild    fjárhús 63°44.238N     20°09.042V 
Samkvæmt túnakorti frá 1924 var stórt útihús, tvöföld fjárhús með hlöðu, um 360 m austan við bæ 001 
og rúmum 60 m austan við útihús 008. Útihús er á sama stað á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. 
Útihúsið var í þeim hluta túnsins sem ekki er lengur sleginn, í hvammi í fjallshlíðinni. 
Engar minjar sjást um útihúsið í túninu og hefur það líklega horfið við túnasléttun. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1924; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-227:010     garðlag     túngarður 63°44.386N     20°09.688V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1924 afmarkaði 
túngarður allar hliðar heimatúnsins. Hamrar og klettar voru látnir ráða að hluta til norðurs. Litlar 

  

Tóft 227:007, horft til norðausturs. 
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breytingar verða á legu túngarðisins á þeim tæpu 20 árum sem líða á milli kortanna en norðurhliðin 
virðist vera gerð á þeim tíma. Túngarðurinn liggur að merkjum Flókastaða RA-226 til austurs og 
Uppsala RA-228 til vesturs. 
Slétt, grasivaxið tún og grónar, brattar brekkur. Klettar eru efst í brekkunni og allt svæðið er nýtt til 
sláttar og beitar. 
Heimatúnið er 750x150 m að stærð og snýr ASA-VNV. Nú má sjá tvær útfærslur heimatúnsins á Núpi 

og alls fjóra túngarða. Í lýsingu þessari er þeim gefin 
bókstafur til aðgreiningar. Túngarður A er sýndur á 
bæjarteikningunni og afmarkaði túnið til allra átta 
nema norðurs. Hann er horfin að mestu en til austurs 
sést hann ennþá vel á merkjum við Flókastaði RA-
226 (sjá 226:007b). Þar sést hann  á 130 m löngum 
kafla og liggur frá kletti til norðurs og endar við 
vélgrafinn skurð til suðurs. Hann er 2 m á breidd, 0,8 
m á hæð og torfhlaðinn. Vírgirðing er ofan á honum. 
Til vesturs sér móta fyrr túngarðinum í sléttu túni, á 
milli tveggja skurða, og meðfram lækjargili. Hann er 
óskýr vegna gróðurs og vatnsrofs. Ekki sér mót fyrir 
honum til suðurs, þar eru ræktuð tún. Túngarður B 
sést norðan við túnið og er gerður eftir að 
bæjarteikningin er gerð. Hann er sýndur á túnakorti 
frá 1924. Hann sést liggja til vesturs frá 
Flókastöðum og að bæ 001. Þaðan liggur hann til 

norðvesturs, upp Núpsfjall, sker brekkuna og endar skammt norðan við útihús 003, við stóran stein. Á 
köflum eru stór bjög og klettar hluti af túngarðinum. Hann er rúmlega 700 m að lengd og liggur austur-
vestur. Hann er 0,5-1,3 m á hæð, torfhlaðinn og 0,8-1,2 m á breidd og algróinn. Túngarður C liggur til 
norðvesturs frá túngarði B, fyrir norðan Borgardal 014. Hann er rúmlega 230 m að lengd, 0,3-0,4 m á 
hæð og 1,5-2 m á breidd. Hann er algróinn en sveigir til vesturs í vestanverðu Núpsfjalli. Hann náði að 
merkjum við Uppsali en er horfin í vélgrafinn skurð þar. Túngarður D liggur til norðausturs frá túngarði 
B, norðan við Núpshelli 012. Það er 270 m að lengd og liggur norðaustur-suðvestur. Það er 1 m á breidd, 
0,3 m á hæð og gróið. Túngarðar C og D eru ekki á túnakortinu. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906: Túnakort 1924 
 
RA-227:011     heimild    vatnsból 63°44.283N     20°09.345V 
Samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalín frá 1710 er vatnsból lítið og þrýtur oft. Ekki er 
vitað hvaða vatnsból er átt við en núverandi vatnsból 
hefur verið notað lengi. Það er 50 m norðvestan við bæ 
001, uppi klettunum vestan við bæjargilið. 
Steinsteypur kassi er þar sem vatninu er safnað saman. 
Að sögn Fannars Tómassonar, heimildamanns, voru 
fleiri vatnsból á þessum slóðum fyrir norðan bæinn en 
hann vissi ekki hvar. 
Bæjargilið kemur niður á milli hamra fyrir norðan bæ 
001. Brekkan er brött og gróin. 
Steypti kassinn er 2x1,5 m að stærð og 1 m á hæð. Flatt 
þak er á honum og gróið yfir það. Op er á þakinu til 
austurs og þar liggur slanga í átt að bæjunum. Ekki var 
hægt að kíkja þarna inn. Að sögn Fannars kemur vatnið 
úr klettunum fyrir ofan bæinn og er leitt þarna inn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:JÁM I, 174 
  

 

Túngarður 227:010, horft til ASA. 

 

Vatnsból 227:011, horf til norðvesturs. 
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RA-227:012     Núpshellir     hellir     fjárhús 63°44.242N     20°09.248V 
"Austast í brúninni er allhár hamar, sem heitir Sauðhamar.  Vestan við hann, og ofan við eystri bæinn, 
er stór og hár hellir; í honum hafa áður verið geymdir nautgripir, en síðan hafa hrunið niður í hann úr 
berginu afar stór björg, þetta er Núpshellir," segir í örnefnalýsingu Núps og Flókastaða. Í svörum 
Oddgeirs Guðjónssonar við spurningu 81a og er í safni Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir "Á 
Núpi er mjög stór hellir í berginu upp og austur frá bæjunum.  Vestanmegin í honum er að finna nokkur 
berghöld sennilega til þess gerð að binda við þau gripi, þar eru einnig búmörk og sennilega rúnaletur." 

Katrín Jónasdóttir skráði frásögn um grátt huldufólkslamb sem sást stundum í hellinum og var birt í 
tímaritinu Goðasteini. Núpshellir er 130 m austan við bæ 001 og rúmum 450 m suðvestan við tóft 022. 
Í hömrum austan Núpsbæjar. Utan fyrir muna hellisins er hlið vaxin grasi og njóla. Vaxið hefur ofan á 
bjarg sem hrunið hefur úr klettunum fyrir op hellisins að mestu. 
Hlaðið hefur verið fyrir muna Núpshellis, austan við bjarg sem hrunið hefur fyrir op hans að mestu. Sú 
hleðsla er grjóthleðsla, 0,5 m að hæð og breidd og er hún 1 m að lengd sitthvoru megin við 1 m breitt 
op sem leiðir inn í hellinn. Að innan er Núpshellir um 15 x 15 m að stærð frá innribrún bjargsins og um 
5 m hár, hvolfaður. Muni hellisins er austast í suðurenda hans. Vestan til innan í hellinum myndar bjargið 
smá skúta úr hellinum til suðurs sem er um 5 x 7 m að stærð og snýr norður-suður. Rétt innan muna 
Núpshellis er steypt fjárbað, um 2 x 2 m að stærð. Ekki reyndist unnt að finna mörk í hellinum sökum 
ljósleysis. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Núpur og Flókastaðir, 1; http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675; Katrín 
Jónasdóttir, 82-84. 
 
RA-227:013     Ólafstættur     tóft     fjárhús 63°44.457N     20°09.644V 
"Vestast upp af túninu er stakur hnúkur, sem heitir Lambaklettur.  Vestan við hann eru Bringir, ofan við 
þá gamlar tættur, Ólafstættur." segir í örnefnalýsingu. Ólafstættur eru um 410 m norðvestan við bæ 001 
og um 580 m vestan við tóftir 022. 
Grasivaxin slétta vestan Lambakletta. 
Á svæði sem er um 80 x 50 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur eru leifar þriggja mannvirkja auk 
garðlags. Tóft A er norðvesturst. Hún er 9 x 7 m að stærð, tvískipt, og snýr í norðvestur-suðaustur. Hvort 
hólf er um 4 x 2 m að innanmáli og snúa bæði í norðaustur-suðvestur. Veggir eru 0,5 m að hæð mest, 
vel grónir og er ekki að sjá op á veggjum. Dæld B er um 35 m austan við tóft A. Dældin er um 4 x 4 m 
að stærð og er um 0,4 m lægri en hlíðin austan við hana, en jöfn henni til vesturs. Engar eiginlegar 
hleðslur eru greinanlegar en mörk dældarinnar eru mjög skýr, engu að síður. Tóft C er 60 m sunnan við 
tóft A. Hún er 6 x 6 m að stærð og snýr norður-suður. Tóftin er einföld og með um 0,5 m breitt op á 
miðjum vesturvegg. Að innanmáli er tóftin um 3 x 2,5 m og snýr austur-vestur. Veggir eru um 0,4 m að 
hæð og má greina grjót í hleðslum í öllum veggjum að innan. Garðlag D liggur þvert NNNV-SSA í 
gegnum minjasvæðið. Það er 52 m að lengd , 2 m á beidd og 0,3 m á hæð. Það er algróið og torfhlaðið. 

            

Núpshellir 227:012, horft til norðurs. 
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Þetta var líklega tún- eða vörslugarður og jafnvel hluti af einhverri útfærslu túngarðs 010.  
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Núpur og Flókastaðir, 1 

 
RA-227:014     Borgardalur     heimild    útihús 63°44.329N     20°09.552V 
"Vestur á miðju túni er dalur upp við brekkuna, Borgardalur," segir í örnefnalýsingu. Borgardalur er 170 
m norðvestan við bæ 001. Þar sést lítið gil upp í brekkuna og lág sunnan við hana. Ekki er vitað af hvaða 
borg nafnið er dregið en líklega var það af útihúsi eða fjárborg sem var uppi á brekkubrúninni. Þar sést 
ekki til mannvirkja. 
Slétt, grasivaxið tún. 
Engin ummerki um útihús eða fjárborg sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Núpur og Flókastaðir, 1-2 
 
RA-227:015     Gerði     garðlag     tún 63°44.342N     20°09.758V 
"Túnið niður af Lambakletti heitir Gerði," segir í örnefnalýsingu. Gerði er um 330 m VNV við bæ 001, 
sunnan við útihús 003. Ekki er ljóst hvernig það var afmarkað en á þessum slóðum mótar fyrir garðlagi 

        

Tóft 227:013c, horft til suðvesturs. 

  

Tóftir 227:013a og 013b, horft til suðvesturs og norðurs. 
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í túninu. Vírgirðing liggur eftir því 
endilöngu en raflína liggur þvert yfir það. 
Slétt, framræst tún. Það er nýtt til beitar. 
Garðlagið er rúmlega 120 m að lengd og 
liggur til suðurs frá útihúsi 003. Það er 3-
4 m á breidd, 0,3 m á hæð og útflatt. Ekki 
er vitað með vissu hvort að það tilheyrir 
gerðinu en það telst líklegt. Ekki mótar 
fyrir öðrum hliðum gerðisins og ekki er 
vitað hversu stórt það var. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Núpur og Flókastaðir, 1-2 
 
 
 
 
 
 

RA-227:016     Kartínarklif     heimild    leið 63°44.236N     20°09.244V 
"Fyrir ofan austurbæinn á Núpi eru 
tvö einstigi upp hamrana, sem 
heita Katrínarklif og Jóruklif 
[017]," segir í örnefnalýsingu. Að 
sögn Ragnheiðar 
Guðmundsdóttur, heimildamanns, 
voru klifin rétt austan við helli 012. 
Katrínarklif var norðar, nær 
bænum. Það er um 140 m 
norðaustan við bæ 001 og 10 m 
norðan við Jóruklif 017. Þetta var 
leið sem var notuð til þess að fara 
upp á heiði og líkt og þurfti að 
klifra upp klettana. Þetta var 
vinsæll leikvöllur barna. 
Katrínarklif er vestan við klett sem 
skagar lítillega til vesturs úr 
klettunum. Þarna kemur grastorfa 
niður brekkuna, á milli klettanna. 
Þetta er þverhnípi að hluta en ekki 
mótar fyrir leið. 

Engin ummerki um leiðina sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Núpur og Flókastaðir, 2 
 
RA-227:017     Jóruklif     heimild    leið 63°44.230N     20°09.242V 
"Fyrir ofan austurbæinn á Núpi eru tvö einstigi upp hamrana, sem heita Katrínarklif [sjá 016] og 
Jóruklif," segir í örnefnalýsingu. Að sögn Ragnheiðar Guðmundsdóttur, heimildamanns, voru klifin rétt 
austan við helli 012. Jóruklif var sunnar, fjær bænum. Það er um 140 m norðaustan við bæ 001 og 10 m 
sunnan við Katrínarklif 016. Þetta var leið sem var notuð til þess að fara upp á heiði og líkt og þurfti að 
klifra upp klettana. Þetta var vinsæll leikvöllur barna. 
Þetta er þverhnípt að hluta en ekki mótar fyrir leið. Til að fara upp Jóruklif var farið upp til norðurs frá 
næsta kletti austan við Katrínarklif. Kletturinn er hár en gras er alla leið frá brúninni og niður. Þessi leið 
er ekki jafn brött og Katrínarklif. 
Ekki sér til gatna á þessum slóðum en klettarnir sjást enn. 
Hættumat: engin hætta 

 

Gerði 227:015, horft til suðurs. 

 

Katrínarklif 227:016 og Jóruklif 227:017, horft til suðurs. 
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Heimildir:Ö-Núpur og Flókastaðir, 2 
 
RA-227:018 63°44.220N     20°09.168V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús á milli lambhúss 007 og 
útihúss 008. Það er ekki sýnt á túnakorti frá 1924 og hefur þá sennilega verið fallið úr notkun. 
Útihúsið var í þeim hluta túnsins sem ekki er lengur slegið, í aflíðandi halla undir móbergsklettum í 
Núpsfjalli. 
Engin ummerki sjást lengur um útihúsið í túninu og má ætla að það hafi horfið við túnasléttun. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1924 
 
RA-227:019     vegur     leið 63°44.246N     20°08.951V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 lá leið til 
austurs frá bæ 001 út heimatúnið. Þetta var 
í túni austurbæjar og var m.a. farin í fjárhús 
009 og upp á heiði að sögn Ragnheiðar 
Guðmundsdóttur, heimildamanns. 
Heimatúnið er slétt, grasivaxið og 
framræst að hluta. Til norðurs afmarkast 
það af klettum og grónum brekkum. 
Leiðin er horfin í túninu en sést ennþá sem 
sneiðingur upp brekkuna austast í túninu, 
við landamerki Flókastaða RA-226. Þar 
sést ruddur vegur upp á Núpsfjall, í 
grónum hvammi. Hann er 3 m breiður og 
sunnan hans er hlaðinn kantur, fram í 
brekkuna. Garðurinn er 0,4 m á hæð og 
torfhlaðinn. Vegurinn er tæplega 70 m að 
lengd og liggur austur-vestur 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-227:020     gata     leið 63°44.305N     20°09.423V 
Á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 og túnakorti 
frá 1924 sést leið liggja til norðvesturs frá 
bæ 001, upp með túngarði 010b. Leiðin lá 
fyrir utan heimatúnið og upp á heiðina. 
Hún lá til norðvesturs upp brekkuna. 
Brekkan norðan við bæ 001 er brött og 
lítið gil er þar. Brekkan er gróin og þar eru 
náttúrulegir paldrar. 
Leiðin sést enn upp brekkuna. Túngarður 
010b afmarkaði hana til suðurs en leiðin 
er niðurgrafin í brekkunni. Hlíðin 
afmarkar norðurhliðina. Hún er 0,5 m á 
breidd og 1 m á dýpt. Hún er slétt og 
gróinn í botninn. Leiðin sést á rúmlega 
100 m löngum kafla. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906; Túnakort 1924 
 
 

 

Vegur 227:019, horft til austurs. 

 

Vegur 227:020, horft til norðvesturs. 
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RA-227:021     heimild     traðir 63°44.242N     20°09.411V 
Samkvæmt túnakorti frá 1919 lágu traðir til suðurs frá bæ 001 út heimatúnið, líklegast þar sem 
malarvegur liggur nú (2015) heim að bæ. 
Malarvegur í gegnum sléttað tún. 
Ekki sjást leifar traða nú (2015) á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1919 
 
RA-227:022     tóft     fjárhús 63°44.440N     20°08.933V 
Um 500 m norðaustan við bæ 001 er fjárhústóft um 20 m vestan við landamerkjagirðingu að 
Flókastöðum RA-226. 
Grasivaxin hlíð, aflíðandi til suðurs. 
Tóftin er um 15 x 11 m að stærð, þrískipt og snýr austur-vestur. Hólfin þrjú eru í röð frá vestri til austurs 

og er það vestasta um 4 x 2 m að innanmáli. Miðjuhólfið er um 4,5 x 3 m. Austasta hólfið er um 9,5 x 2 
og má í því greina steina í hleðslum og steinadreif syðst. Hólfin þrjú eru öll með op til suðurs og snúa 
norður-suður. Veggir eru 0,6 m að hæð og eru vel grónir. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
RA-227:023     tóft     útihús 63°44.296N     20°09.425V 
Lítil, ungleg tóft er grafin inn í brekku undir Núpsfjalli um 60 m norðvestan við miðjan bæjarhól 001 en 
20 m norðvestan við jaðar hólsins. Tóftin er vestan við gil í brekkunni og austan við gilið er tjálundur í 

  

Tóft 227:022. Horft til suðus. 

     

Tóft 227:023, horft til norðausturs. 
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kálgarði sem skráður er með bænum. Útihús er sýnt á þessum stað á túnakorti frá 1924 og var 
sambyggður kálgarður framan við það. Engin ummerki kálgarðs sjást við tóftina. 
Tóftin er í grasi gróinni brekku í túnjaðri. 
Tóftin er 5x5 m að stærð og er einföld. Hún er torf- og grjóthlaðin og er einföld. Ekki eru veggjahleðslur 
á suðvesturhlið tóftarinnar þar sem þil með dyrum hefur verið á húsinu. Þekjan er hálffallinn ofan í 
tóftina og sést því innanmálið illa. Stærstur hluti tóftarinnar er grafinn inn í brekkuna en í suðvesturenda 
tóftarinnar sjást grjóthleðslur í hlöðnum veggjum. Mesta hæð veggja er 0,6 m og í þeim sjást 3 umför 
hleðslu. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1924 
 
RA-227:024     heimild    útihús 63°44.233N     20°09.000V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 35 m suðaustan við 
fjárhús 009 og 340 m ASA við bæ 001. 
Útihúsið var á hæðarbungu í aflíðandi brekku undir Núpsfjalli á þeim hluta túnsins sem ekki er lengur 
sleginn. 
Engin ummerki sjást um útihúsið og hefur það að líkindum horfið vegna túnasléttunar. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-227:025     gerði     kálgarður 63°44.274N     20°09.332V 
Á túnakorti frá 1924 og bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906 er 
stór kálgarður og röð sambyggðra 
útihúsa við suðvesturenda hans. 
Kálgarðurinn sést enn en útihúsin hafa 
verið rifin. Að sögn Fannars Jónassonar, 
heimildamanns, var fjós austurbæjarins 
í þessum húsum. Gömul steinsteypt 
útihús með tveimur burstum eru þar sem 
fjósið var og hafa að líkindum einnig 
gegnt hlutverki fjóss. 
Kálgarðurinn er í grösugri og brattri 
brekku, fast austan við lækjargil sem 
kemur úr Núpsfjalli. Flatlent er neðan 
við kálgarðinn þar sem fjósið var. 
Kálgarðurinn er 36x24 m að stærð og 
snýr norðaustur-suðvestur. Túngarður 
010 afmarkar hann til norðausturs. 
Meðfram norðvesturhlið er kantur 
meðfram kálgarðinum. Þar er kanturinn í tveimur stöllum frá norðurhorni á 15 m löngum kafla. Á 
túnakorti frá 1924 sést að útihús var sambyggt innanverðum kálgarðinum á sama stað en engin önnur 
ummerki þess sjást. Kantur er einnig meðfram hluta af suðvesturhlið kálgarðsins. Þar er hann 
grjóthlaðinn og líklegt að hafi verið veggur í fjósinu eða tengdum húsum. Það eru þá einu ummerkin um 
húsin sem þarna voru. Hlaðinn veggur afmarkaði kálgarðinn til suðausturs en helmingur hans hefur verið 
rifinn þar sem lítill túnblettur hefur verið ræktaður. Veggurinn sem enn sést er 22 m á lengd og liggur 
suðvestur-norðaustur. Hann er 0,5 m á hæð utanmáls en mun hærri innanmáls eða allt að 1 m. Hann er 
1,2 m á breidd, líklega torfhlaðinn. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1924; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
RA-227:026     gata     leið 63°44.274N     20°09.314V 
Að sögn Fannars Jónassonar, heimildamanns, var farið með hesta og kýr upp á Núpsfjall til beitar á 
heiðinni upp frá læk milli austurbæjar og fjóss 025, meðfram sambyggðum kálgarði og túngarði 010. 
Þar sést renna sem myndast hefur af umferðinni. 

 

Tóft 227:025, horft til norðaustus. 
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Utan við túngarðinn þar sem leiðin lá er 
brött og grösug brekka upp að 
móbergsklettum ofar í hlíðinni. 
Leiðinni var fylgt á um 80 m löngum 
kafla frá túni og upp á fjallsbrún til 
suðausturs. Í kverkinni milli túngarðs og 
fjallshlíðar er gróin renna sem er 1,5-2 m 
á breidd og 0,3 m á dýpt. Fara þarf yfir 
klettahaft rétt áður en komið er upp á 
fjallsbrúnina. Ekki sést greinilegt 
framhald af henni þegar upp á fjallsbrún 
er komið. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 
 

RA-227:027     tóft     skemma 63°44.255N     20°09.315V 
Tóft kartöflugeymslu er neðst í hlíðum Núpsfjalls um 70 m austan við bæ 001 og 20 m austan við fjós 
og kálgarð 025. Tóftin er byggð norðvestan við stórt bjarg sem fallið hefur úr móbergsklettum ofar í 
fjallshlíðinni. 

Brekkan sem tóftin er í er grasi gróin. Gamall braggi er fast vestan við tóftina og vestan við hana er lítil 
ræktuð túnræma sem nær yfir hluta af kálgarði 025. 
Tóftin er einföld og er að mestu grjóthlaðin en torf er einnig í veggjum. Hún er 6x4 m að stærð og snýr 
norðaustur-suðvestur. Op er á tóftinni í suðvesturenda. Þar eru veggjahleðslur hæstar um 1,2 m og 
innanmáls má sjá 6 umför hleðslu. Leifar af bárujárnsþaki hafa hrunið ofan í dyraopið. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
RA-227:028     tóft     útihús 63°44.385N     20°09.671V 
Útihús er í norðvesturhorni heimatúns Austurbæjarins, rétt norðaustan við Lambaklett. Það er rúmum 
310 m norðvestan við bæ 001 og 80 m norðan við útihús 004, þar sem túngarður 010b sveigir til austurs. 
Tóftin er uppi á brekkubrún. 
Útihúsið er ofarlega í brekku, skammt sunnan við túngarðinn. Bratt er niður frá tóftinni og kindagötur í 
hlíðinni. 

 

Leið 227:026, horft til vesturs. 

   

Tóft 227:027, horft til norðausturs. 
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Tóftin er 5x5 m að stærð, hringlaga og 
er einföld. Veggirnir eru 0,4 m á hæð, 
1,5-2 m á breidd og algrónir. Líklega 
er tóftin torfhlaðin. Op er til vesturs en 
suðurhluti tóftarinnar er skemmdur, 
kindagata liggur þar yfir. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA-227:029     gata     leið 63°44.370N     20°09.648V 
Leið sést liggja til vesturs, neðarlega í 
brekku innan heimatúnsins. Hún sést 
sem sneiðingur í brekkunni en ekki er 
vitað hvert hún lá eftir að komið er upp 
á brekkuna. 
Brött brekka til suðurs. Hún er gróin og 
náttúrulegir paldrar eru í henni. 
Leiðin liggur til norðvesturs frá bænum, 
neðst í brekku. Hún fer upp brekkuna til 
norðausturs, skammt neðan við útihús 
028 og upp á Lambaklett. Þar hverfur 
hún. Hún er rudd að hluta, 0,5-1 m á 
breidd og 0,3-0,5 m á dýpt. Hún sést á 
150 m löngum kafla og lá líklega að 
Uppsölum RA-228. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
RA-227:030     áletrun     óþekkt 63°44.224N     20°09.222V 
Fannar Tómasson, heimildamaður, 
benti skrásetjurum á áletrun í beginu 
ofan við úthús 007. Áletrunin er rúmum 
160 m austan við bæ 001 og tæpum 30 
m norðan við útihús 007. Ekki er ljóst í 
hvaða tilgangi ártali var höggvið út en 
mögulega var það þegar útihús 007 var 
hlaðið. 
Til norðurs frá áletruninni er lítið 
gjögur í brekkunni. Áletrunin er í steini 
austan þess. 
Ártalið 1904 er höggvið í bergið, uppi í 
brekkunni. Stafirnir eru um 10 cm háir 
og í 1 m hæð. 
Hættumat: engin hætta 
 
 

 

Tóft 227:028, horft til suðausturs. 

 

Leið 227:029, horft til suðausturs. 

 

Áletrun 227:030. 



282 
 

RA-227:031     renna     vatnsból 63°44.405N     20°09.790V 
Á túnakorti frá 1924 sést renna sem liggur 
úr norðvesturhorni heimatúnsins, áfram til 
austurs og til suðurs á móts við bæ 001. 
Þar er merkt vatnslind í suðurjaðri 
heimatúnsins. Vestasti hluti rennunnar 
sést ennþá. Rangheiður Guðmundsdóttir, 
heimildamaður, kannaðist ekki við þessi 
mannvirki né að vatnsból hafi verið 
sunnan við bæ 001. 
Rennurnar eru í þýfðum móa, þar sem 
Núpsfjall lækkar til vesturs. Síðan taka við 
framræst, slétt tún. 
Samkvæmt túnakortinu komu tvær rennur 
eða skurðir til suðurs, skammt austan við 
túngarð 010b. Þær sjást ennþá sem 
lækjargil og hafa fallið saman. Lækur 
rennur þar nú. Gilið er 4 m breitt og 1-2 m 
djúpt. Þessar rennur sameinuðust skurði 

sem lá til austurs að bæ 001 og sést vestasti hluti hans ennþá. Hann endar skammt sunnan við 
Lambaklett. Skurðurinn hefur ekki verið grafinn upp með vélum en fyllt upp í aðra hluta hans. Hann er 
tæplega 80 m að lengd, 1 m á breidd og 0,3 m djúpur. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1924 
 
RA-227:032     heimild    vatnsból 63°44.242N     20°09.365V 
Samkvæmt túnakorti frá 1924 lá renna til suðurs frá bæjargilinu, út heimatúnið. Hún endaði syðst í 
heimatúninu og þar er mekt vantslind á túnakortinu. Rangheiður Guðmundsdóttir, heimildamaður, 
kannaðist ekki við þessi mannvirki né að vatnsból hafi verið sunnan við bæ 001. Lækurinn í bæjargilinu 
rann á milli fjóss og bæjar og svo virðist sem vatni hafi verið veitt þarna niður úr heiðinni. 
Mannvirki eru yfir norðurhluta þessa skurðar og slétt, ræktuð tún að öllu öðru leyti. 
Engin ummerki rennunnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Túnakort 1924 
 
RA-227:033     tóft     útihús 63°44.248N     20°09.292V 
Samkvæmt túnakorti frá 1924 og bæjarteikningu danskra mælingamanna frá 1906 var útihús innan um 
stór björg suðvestan við Núpshelli 012, um 100 m ASA við bæ 001 og 100 m norðvestan við lambhús 

 

Renna 227:031, horft til norðurs. 

                  

Tóft 227:033, horft til norðausturs. 
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007. Tóft þess sést enn. 
Tóftin er í aflíðandi brekku í hlíðum Núpsfjalls. Stór björg úr móbergi eru allt í kringum tóftina og er 
hún hlaðin suðvestan við eitt slíkt bjarg. 
Kletturinn sem tóftin er hlaðin við snýr sléttri og flatri hlið til suðvesturs og er norðausturveggur í 
tóftinni. Tóftin er einföld og 6x5 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur. Norðausturhluti tóftarinnar er 
niðurgrafinn og veggirnir eru signir og ógreinilegir. Þeir eru 0,2 m á hæð utanmáls en 0,7 m á hæð 
innanmáls. Op hefur líklega verið á tóftinni til suðvesturs en það er óljóst. Ekkert grjót sést í veggjum 
og er tóftin gróin og grasi vaxin. Suðvestan við tóftina er grunn lægð sem kann að benda til þess að 
tóftin hafi verið lengri til suðvesturs. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
RA-227:034     frásögn     kvíar 63°44.272N     20°09.341V 
Að sögn Fannars Tómassonar, heimildamanns, var stöðull um 50 m austan við bæ 001, þar sem 
bæjargilið kom niður á láglendi. Tóftin var ofan í gilinu, þar sem lækurinn rann og þar var blautt. Leið 
026 lá einnig eftir gilinu á kafla. 
Túngarður 010 liggur beggja vegna við lækinn og ofan í því er votlendi. Grýtt á köflum. 
Engin ummerki um kvíarnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
RA-227:035     mannvirki     fjárhús 63°43.865N     20°09.398V 
Samkvæmt Fannari Tómassyni var fjárhús 
um 750 m sunnan við bæ 001 og um 490 m 
sunnan við malbikaðan þjóðveginn. 
Grasivaxið sléttað tún. 
Þarna er nú dæld og líklega var tóftin rifin 
niður. Dældin er 6 x 3 m að stærð, snýr 
norður-suður og er um 0,1 m lægri en 
umhverfi sitt. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA-227:036     heimild    útihús      63°44.325N     20°09.586V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 200 m norðvestan við 
bæ 001 og 50 m norðvestan við útihús 002. Það var norðarlega í heimatúninu, uppi á brekkurbrún. 
Útihúsið var í brekku, í aflíðandi halla til norðurs. Þarna er nú ræktað tún. 
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 
 
  

 

Tóft 227:035, horft til norðurs. 



284 
 

 
RA-615     Þórsmörk 
Milli Krossár og Þröngár.  Þórsmörk var áður afréttur Fljótshlíðinga.  Þar áttu beitarítak 36 jarðir í 
Fljótshlíð að hálfu en Oddakirkja að hálfu - (GR I, 212).  (ATH máld Oddakirkju aq 1385).  Nú í umsjá 
Skógræktar ríkisins - (GR I, 212)  Þórsmörk milli Krossár og Markarfljóts tilheyrir Eyjafjallahreppi. 
(Þórður Tómasson: Þórsmörk, 80) 
 
RA-615:001     Valahnúksból     hleðsla     sæluhús 63°40.906N     19°32.355V 
"Austan megin í gili því, sem síðast var nefnt [ónafngreint innan við Innra-Hestagil], er hið svonefnda 
Valahnúksból, sem til skamms tíma hefur verið viðlegustaður smalamanna," segir í örnefnalýsingu. Í 
annarri örnefnalýsingu er bólið nefnt Hestagilsból: "Vestan við Krossá er Gjósta, en austur frá Gjóstu er 
Engidalur, norður frá dalnum er Hestagilsból og Hestagil." Í bókinni Göngur og réttir I segir um bólið: 
"Það mun hafa verið 1917, að gerð var þriðja leit á Almenninga. [...] Var gott veður, er fjallmenn riðu 
inn úr. Voru þeir í Valahnúksbóli í Þórsmörk um nóttina, og var ætlun þeirra að vara þar um nætur, 
meðan þeir væru í leitinni." Bólið er um 1,25 km austan við Gjóstu 016 og um 1,06 km suðaustan við 
Þuríðarstaði 003. 

Bólið er í móbergsskúta í austanverðu Innra-
Hestagili. Mynni skútans snýr mót norðvestri 
og er aflíðandi brekka niður af honum sem er 
um 8 m á lengd en þá tekur við snarbratt gilið. 
Móbergsskútinn snýr norðaustur-suðvestur 
og er í heild um 20 m langur en bólið er í 
norðausturenda hans og er um 4x7 m að 
innanmáli og snýr eins og skútinn. Hleðsla er 
fyrir suðvesturenda bólsins og er dyraop á 
u.þ.b. miðri hleðslunni. Dyraopið er um 0,6 m 
á breidd og eru tvö þrep upp í það inn í bólið. 
Hurðin sem var fyrir dyrunum liggur á gólfi 
bólsins. Þar inni er einnig fata og spýtnabrak. 
Ein viðarstoð stendur uppi í norðausturenda 
bólsins. Um 4 m frá hleðslu mjókkar bólið 
lítillega og þar fyrir innan er mikill sandur eða 
mulningur úr berginu. Svo virðist sem stallur 

eða kantur sá á þessum mörkum, þar sem bólið mjókkar. Hæð bólsins er 2-2,5 m og er súðarlag á þakinu. 
Í hleðslunni er móberg. Hún er um 4 m á lengd, 1 m á breidd og um 1,4 m á hæð. Mest sjást 6 umför í 
hleðslu. Greina má leifar af streng á milli grjóthleðslna. Eitthvað er um laust grjót framan við hleðslu 
sem hefur hrunið úr henni eða úr lofti skútans. Gólfi skútans hallar til suðvesturs. Framan við bólið sjást 
beinaleifar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Þórsmörk, 6; Ö-Þórsmörk ÞB, 1; GR I, 195-96 
 
 

 

 

Valahnúksból 615:001, horft til norðausturs. 
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RA-615:002     heimild    rétt 63°40.794N     19°32.321V 
Við fremsta klettinn sunnan í Valahnúk.  "Suður af Valahnúksbóli [sjá 001] er Réttarnef niður við 
Krossá.  Þar var lengi rétt, en nú eydd af völdum árinnar," segir í örnefnalýsingu. Í Göngum og réttum 
segir: "Þar var rétt um aldamótin, en í sambandi við breytingar á gangnatilhögun á Almenningum var 
ný rétt byggð þá við hliðina á þeirri gömlu." Í Árbók FÍ frá 1972 segir: "í því er skúti, þar var fyrrum 
fjárrétt fyrir Þórsmerkurafrétt, en Krossá hefur nú látið greipar sópa um staðinn, rutt burtu 
réttarveggjunum og öðrum verksummerkjum frá gamalla tíð. Staðurinn heitir Réttarnef." Báðar réttirnar 
sem hér er lýst eru horfnar, Krossá eyddi þeim báðum. Farvegur Krossár er breytilegur og áin rennur í 
nokkrum kvíslum. T.d. rann Krossá við Réttarnef vorið 2013 en ekki þegar skrásetjarar voru þar á ferð 
í september sama ár. Réttarnef er rúmum 200 m sunnan við Valahnúksból 001. 
Hár klettarani skagar til suðvesturs út úr Valahnúki, milli 30-40 m hár. Réttarnef er syðsti endi hans, þar 
er 3,5 m hár klettur, snarbrattur og mosavaxinn. Hellirinn er í austurhluta ranans. 
Engin ummerki réttarinnar sjást á yfirborði. Afar ólíklegt er að mannvist leynist undir sverði. 
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots 
Heimildir:Ö-Þórsmörk, 7; GR I, 194; ÁFÍ 1972, 103 
 
RA-615:003     Þuríðarstaðir     bæjarstæði     býli 63°41.197N     19°33.456V 
Rústir Þuríðarstaða eru norðan í Merkurrana, í vestur frá mynni Húsadals og er bæjarstæðið nú alveg á 
bakka Markarfljótsfarvegarins. Minjarnar eru um 530 m norðaustan við Þuríðarstaði efri 004 og um 1,6 
km frá Húsadal 005. Þessi staður er friðlýstur og þar er minjaskilti. Bæjar með þessu nafni er getið í 
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Þar segir að Þuríðarstaðir séu takmark á svo nefndri 
Miðrimörk fyrir innan Þórsmörk, og að þau munnmæli hvíli á, að þarna hafi verið bær í gamla daga, en 
nú sé landið notað fyrir lamba frétt úr Fljótshlíð. Talið var ólíklegt að nokkuð sæist til byggingaleifa, 

slægjur sagðar engar og vetrarhörkur 
miklar. Páll í Árkvörn (StSÍ II, 511) og 
Sigurður Vigfússon (Árb 1892, 38) 
segja aðeins um staðinn að hann sé 
uppblásinn og Brynjúlfur Jónsson (Árb 
1894) taldi að rústin væri komin undir 
moldarskriðu og sæist ekki lengur.  
Enginn þeirra virðist hafa komið á 
staðinn fyrr en Brynjúlfur gerði 
rannsókn þar 1906. 
Bæjarleifarnar eru nú aðeins gisin 
grjótdreif sem liggur á mjög 
uppblásnum jarðvegi.  Talið er að 
Markarfljót hafi brotið mikið land 
framan við Þuríðarstaði. Bæjarstæðið er 
á allstórri jarðvegstungu sunnan við 
Markarfljótsaura. Hátt er fram af henni 
til norðvesturs en hún snýr nálega 
austur-vestur. Víðsýnt er af 

bæjastæðinu og grösugar brekkur eru til suðurs innan um uppblástursfláka. 
Þuríðarstaðir á Þórsmörk kemur fyrir í JÁM og hefur það jafnan síðan verið tengt við þessar rústir.  
Þuríður á að hafa verið kona Ketils sonar Ásbjarnar landnámsmanns í Þórsmörk. Þessar heimildir hér 
neðar eru komnar frá Brynjúlfi Jónssyni (1906). Hann lýsir allmiklum byggðaleifum í grein sinni frá 
1906.  Hleðslugrjótið, sem lá dreift um móhelluna taldi hann aðeins vera nóg í undirstöður veggjanna, 
sem voru að mestu úr lagi færðir.  Þó taldi hann, að enn mætti sjá útlínur aðalbæjarhússins: nálægt 10 
faðma löng steinaröð, líklega undirstaða afturveggjarins og steinar hér og þar úr framveggnum sem 
mynduðu beina röð samhliða hinni.  Samkvæmt þessu hefði breidd hússins verið um 4 álnir.  NV af 
aðalgrjótdreifinni sagði hann vera leifar sérstaks húss um 8 faðma langs og 1 1/2 breiðs.  Austan 
aðalbæjarrústarinnar mun bæjarlækurinn hafa verið, og þar austan við voru óljósar byggingaleifar, sem 
sindur var innan um og taldi BJ það hafa verið smiðju.  Í tóftinni fann hann hálfa steinskál með gati í 
botninum og taldi hann að smiðjueldurinn hefði brunnið í henni.  Engin eldstó var í aðalbæjarrústinni 
en talsvertaf viðarkolaösku á einum stað.  Rétt vestan við rústina fann BJ ferhyrnda holu sem höggvin 
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var í móhelluna, fulla af mulinni beinaösku. Taldi hann þetta geta vera eftir heiðið heimablót.  Þá fann 
hann stórt steinker við rústina, sem sprungið var í smáparta nema botninn, 1 1/4 alin á lengd, 1 alin á 
breidd og 1/2 alin á dýpt, úr ljósgráu móbergi.  Taldi hann það hafa staðið utan húss og verið etv 
þvottastampur.  Inni í rústinni fann hann m.a. brýnisbrot, krók af fötuhandfangi, odd af ljá og 
þyrsklingaöngul, sem bendir til að Þuríðarstaðamenn hafi stundað sjóróðra. (Árb 1907, 19-21.) Guðrún 
Sveinbjarnardóttir rannsakaði rústirnar á Þuríðarstöðum 1980 og voru þær þá svo gerblásnar að engin 
húsalögun sást lengur en grjótdreif vísar á bæjarstæðið.  Á suðurbakka gils sem myndast hefur SA við 
bæjarstæðið sjást þó enn leifar tóftar þeirrar er BJ taldi vera af smiðju.  Ekki sáust nein merki um 
steinkerin eða steinþróna sem BJ lýsir.  GS birtir skrá um muni sem fundist hafa á Þuríðarstöðum og 
varðveittir eru á Þjms, og einnig teikningar af sumum þeirra.  Munirnir verða ekki tímasettir nákvæmlega 
en þó telur GS að á þessum stað hafi snemma verið byggt.  Smiðjuleifarnar eru helstu rök fyrir því að 
telja þessar rústir vera eftir bæ.  Kristján Eldjárn telur Þjms. 6204 blýmet, flatur aflangur ferstrendingur, 
bronsbútar reknir inn í báðar hliðar, 3,421 grömm, sennilega frá söguöld - KEKH, 356. Bæjarstæðið er 
örfoka en verið er að græða það upp með lúpínu og grasi. Lúpínan byrgir sýn á þær minjar sem þó sjást 
enn, hleðslugrjót og dældir. Hægt er að greina tvö svæði þar sem ummerki um byggingar sjást. Alls er 
minjasvæðið um 90x50 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Svæði A er í suðvesturhluta svæðisins. 
Það er um 50x30 m að stærð og snýr ANA-VSV. Á svæðinu er skilti um Njáluslóðir og mest sést af 
grjóti á þessu svæði en ekki er hægt að greina útlínur mannvirkja. Drag er á milli svæðis A og svæðis B 
sem myndast hefur við vatnsrennsli. Svæði B er um 35x35 m að stærð. Afgerandi hæð er innan svæðisins 
þar sem byggingaleifar kunna að leynast en þar er lítill gróður og lítið sést af grjóti. 
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 
Heimildir:BJ, 1907, 20; BJ: "Rannsóknir í Rangárþingi sumarið 1893" Árbók 1894, 22- 23; GS: 
"Byggðaleifar á Þórsmörk" Árbók 1982, 35-43 
 
RA-615:004     Þuríðarstaðir efri     bæjarstæði     býli 63°40.958N     19°33.812V 
Í Árbók Ferðafélags Íslands segir: "Rústir sem ganga undir nafninu Þuríðarstaðir efri eru um 300 m SV 
við Þuríðarstaði [RA-615:003], upp af Engidal, rétt norðan við hábungu Merkurranans, í um 210 m.y.s." 
Í grein Guðrúnar Sveinbjarnardóttur í Árbók hins íslenzka fornleifafélags frá 1982 segir að rústir þessar 

mun fyrst hafa komið í ljós í kringum 1970 
og munir þaðan voru teknir til handargagns 
og afhentir Þjms 1974.  Engar sagnir eða 
heimildir aðrar eru um bæjarstæði þetta og 
er nafnið tilbúningur sem notað er í 
Fundabókum Þjms.  GS rannsakaði staðinn 
1980 og mátti þá sjá greinilega útlínur 
langhúss syðst á svæðinu.  Það snýr lítið eitt 
á ská meðfram gilbarminum og virðist um 
15 m langt.  Langhliðar hússins markast af 
tveimur gisnum, samsíða röðum stórra 
veggjasteina, með tæplega 5 m millibili.  
Rétt norðan við þessar byggðaleifar hefur 
vatn myndað grunnan farveg, en þar norðan 
við er grjótdreif á afmörkuðu svæði.  Hafa 
þar án efa verið mannvirki, líklega fleiri en 
eitt en útlínur þeirra verða ekki greindar 
lengur.  Svæðið er þrískipt og telur GS 

mögulegt að þar hafi verið þrjú hús.  Uppdráttur var gerður af rústunum 1981 og hafði þá grjótdreifin 
færst allmikið úr stað frá því árið áður og langhúsið nú mun ógreinilegra.  5 kljásteinar voru í hnapp við 
NV enda langhússins og innan þess fundust líparítsteinvölur og einni voru dreifð um svæðið brýnisbrot 
og brennd bein.  Spölkorn sunnan við bæjarstæðið, uppi á háhryggnum áður en komið er niður í Engidal 
fannst uppblásin grjótdreif sem taldar eru augljósar leifar mannvirkis.  Gjallmolar hafa fundist þar og 
greinst sem rauðablástur. GS birtir skrá um muni sem fundist hafa á rústasvæði þessu á s. 44-49 sem og 
myndir af nokkrum þeirra.  Á meðal þeirra er hringprjónn sem tímasettur er til 7.-10. aldar (Þjms. 
1977:52) og bronshlutur sem þykir vera með keltnesku munstri frá 8. eða 9. öld en hefur verið 
endurnýttur, mögulega sem lóð (Þjms 1974: 115).  Þá fannst einnig skeifubrot en skeifur eru fyrst taldar 
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teknar í notkun á Íslandi á 11. eð 12. öld, og skrautbóla sem tímasett er til 12. eða 13. aldar.  Af þessu 
má ráða að byggð hafi verið á Þuríðarstöðum a.m.k. frá 10. öld og fram á 12. öld. Þuríðarstaðir efri eru 
tæpum 600 m SSV við Þuríðarstaði 003. 
Minjarnar eru að hverfa ofan í gil sem myndast hefur rétt vestan við bæjarstæðið.  Allt svæðið er nú 
uppblásið, þó nokkur gróður hafi náð að festa rætur í gilbotninum, og liggja veggjasteinarnir ofan á 
móhellu. Bæjarstæðið er austan við lækjargil, í aflíðandi halla til vesturs. Ofan í gilinu hefur lækurinn 
grafið sig niður. 
Á svæði sem er 190x30 m að stærð og snýr norður-suður sést til mannvistar á tveimur stöðum. Grjótdreif 
A er 30x20 m að stærð og snýr norður-suður. Þetta er bæjarstæðið. Það er afar óskýrt og smátt 
hleðslugrjót dreifist yfir allt svæðið án þess að hægt sé að greina útlínur veggja eða stakra húsa. 
Suðvesturhlutinn afmarkast af smásteinum, hellugrjóti og hleðslusteinum. Hér og þar má sjá nokkra 
steina í röð án þess að hægt sé að geta sér til um nánara hlutverk þeirra. Birki vex í rústunum og mosi. 
Svæðið er afar illa varðveitt. Um 150 m sunnan, uppi á brekkubrúninni sést hleðslugjót á svæði sem er 
8x8 m að stærð. Guðrún Sveinbjarnardóttir talar um þetta mannvirki og þar fundust einhverjir gripir. 
Mannvirkið var gert úr stærri steinum en bæjartóftin og er betur varðveitt. Ekki er hægt að segja til um 
nánara lag mannvirkisins né  mótar fyrir veggjum. 
Hættumat: stórhætta, vegna uppblásturs 
Heimildir:ÁFÍ 1972, 129; GS: "Byggðaleifar á Þórsmörk" Árbók 1982, 43-51 
 
RA-615:005     Húsadalur     bæjarstæði     býli 63°41.534N     19°31.695V 
1709:  "Húsadalur heitir annað örnefni skamt frá Þuríðarstöðum.  Þar halda og menn til forna hafi bygð 
verið, jafvel mikil, af girðíngum, sem enn nú til sjest.  Er og óbyggilegt sökum slægnaleysis og 
vetrarharðinda.  Þetta pláts er og brúkað fyrir afrjett úr Fljótshlíð."  BJ: "Ekki er von að forn rúst sjáist 
þar, Sæmundur mun hafa sett sinn bæ í hana ..." Rústir bæjar frá 1802 eru innst í Húsadal. 
Birki og víðir vex nú á hluta rústanna og á túnstæðinu.  Tóftirnar virðast vel varðveittar undir 

skógargróðri og mosaþembu.  Bæjarstæðið er skjólgott þar sem það  liggur í dalbotninum með brattar 
skógi vaxnar hlíðar allt um kring nema þar sem dalurinn opnast til vesturs. 
Skv. JÁM I, 102 var byggð í Húsadal til forna og mátti þá enn [1709] sjá garða marga.  Staðurinn var 
þó talinn óbyggilegur sökum slægnaleysis og vetrarharðinda.  Leifar þessara mannvirkja sjást ekki 
lengur og telur Guðrún Sveinbjarnardóttir sem rannsakaði staðinn 1980 að bærinn frá 1802 hafi verið 
byggður ofan í þau.  Magnús Árnason og Sæmundur Ögmundarson settu þarna bú 1802 en það entist 
aðeins árið og var ástæða þess rakin til myrkfælni og daugagangs.  Nýbýlalöggjöfin frá 1776 mun hafa 
orðið þeim Magnúsi og Sæmundi hvatning.  Rústirnar sem nú sjást eru þessar: " 1.  Ferhyrnt langhús 
með inngangi á miðri vesturhliðinni ... Lengd 9.0 m, breidd 4.0 m, hæð 0.95 m, veggjaþykkt 1m.  Veggir 
voru heillegir, grjót- og torfhlaðnir.  Í norðvesturhorni tóftarinnar var pallur, 1.4 x 1.4 m að umfangi.  
Bogadregnir veggir vestur af innganginum mynda þar nokkurs konar forgarð, 3,5 m að breidd.  2.  Við 
austurhlið tóftarinnar er niðurgrafið svæði.  Lengd 9.0 m, breidd 6.0 m.  Svæði þetta, sem er e.t.v. 
einhvers konar rétt, er markað hlöðnum vegg að austan, sem heldur áfram til suðurs og myndar einnig 
austurvegg tveggja smátófta (3 og 4), sem þar eru.  3.  Næst 1 er ferhyrnd smátóft ... Lengd 3.5 m, breidd 
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4.5 m, veggjaþykkt 0.8-1.7 m, hæð 0.45-1.0 m.  Ekkert grjót er nú að sjá í veggjum, og enginn inngangur 
er sjáanlegur.  Tvær allháar birkihríslur vaxa nú inni í tóftinni.  4.  Beint suður af 3 er önnur ferhyrnd 
tóft með útskoti til austurs.  Inngangur er á vesturlanghliðinni ... Lengd 5.5 m, breidd 2,5 m, innanmál 
útskots 1.2 x 1.2 m.  Grjót sést í veggjum."  Túnið hefur verið norður af bæjarstæðinu og er þar enn 
svolítið opið svæði í skóginum.(Guðrún Sveinbjarnardóttir. Árb 1982, 52-53).  Við fornleifakönnun í 
júní 2005 var bætt við líklegri tóft suðvestan við rúst 4, fast suðvestan göngustígs sem liggur upp úr 
Húsadal og yfir í Langadal [sjá fornleif 014].  Sú rúst fær hér númerið 5.  Hún liggur frá norðvestri til 
suðausturs, eins og rúst 3 og 4.  Rúst 5 nær yfir alls 6 x 11 metra stór svæði en innan þess er mikið 
þúfnahlaup (5 x 3 metrar) norðvestan til.  Tóftin er einhólfa, svo til L - laga og er sa. 1 x 5 metrar að 
innanmáli.  Norðausturveggur er þykkastur (veggur næst göngustíg) eða um 3 metrar en 
suðvesturveggur er u.þ.b. 2 metra breiður.  Hæð u.þ.b. 0,8 metrar.  Op eru til suðausturs og suðvesturs. 
Hættumat: hætta, vegna framkvæmda 
Heimildir:JÁM I, 102; ÁFÍ 1972, 107-109; GS: "Byggðaleifar á Þórsmörk" Árbók      1982, 51-53; BJ: 
Rannsókn á Þórsmörk" Árbók 1907, 18 
 
RA-615:006     gripir 
1866: "Ferhyrnd HRÍNGJA, þornlaus, með ill-læsilegum miðaldar-rúnaleturs blending.  Hún fannst á 
Þórsmörk." Ekki er vitað hvar í Þórsmörk hringjan fannst. Án frekari heimilda er ekki hægt að staðsetja 
minjastaðinn. 
Heimildir:Skýrsla FÍ I, 135 
 
RA-615:007     Snorraríki     heimild    útilegumannabústaður 63°41.534N     19°31.695V 
"Innst í sunnanverðum Húsadal er klettur, og í honum dálítill skúti.   Heitir hann Snorraríki, og er mælt, 
að þar hafi sakamaður, sem Snorri hét, hafzt við um skeið.  Í bergið hafa ýmsir rist fangamörk sín," segir 
í örnefnalýsingu.  Snorraríki er um 350 metrum suðaustur af bæjarstæði í Húsadal [005]. 
Kletturinn er efst í suðurhlíð Húsadals og liggur gönguleið upp úr Húsadal yfir í Langadal undir honum.  
Kletturinn er slútir fram yfir sig og er gatið sa. 4-5 metra frá pallinum neðan klettsins. Allt í kringum 
klettinn vex þéttur birkiskógur. 

Udtog af en Reisejournal 1793 (Þessi útdráttur úr ferðabók Sveins er í íslenskri þýðingu í Ferðabók 
Sveins Pálssonar. Rv., 195, 237) :  "Snorra Ríki /:paa Thorsmark:/ ogsaa en Hule höit oppe i en 
perpendikulær Klippe; den skal være benævnet efter en Mand Snorre, der först skal være klavret der op, 
uden at bruge de der siden hugne Fodstier i Klippen.  Saavel Hulens Indvendinge som Klippen uden for, 
er ganske udgravet med adksillige, deels effter Annseende meget gamle Navne og runiske Bogstaver og 
Navne."   F,151.  Síðan kemur eftir Steingrím sjálfan:  "Efterrenting om Snorraríki, 17. 9. 1821  o.sv.fr. 
.... F,154-156  [afmg. við XIIb: Um Snorraríki vísast almennt til A. Bæksted, Islands runeindskrifter. 
Kh., 1942, 95-6.  Sjá einnig Rang. Sý-só HÍB 1839-1873 Rv. 1968,79].FF 1821:  "Ved hielt ad 
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inhuggede Fodstier og haandgrep kan man nu momme derop, dog ingenlunde magelig, og vel ikke udan 
hiept af Reeb, andre end de, som er vante til af stige op ad Fieldene Selv hulen har smal Aabninb, synes 
at være dannet af Naturen, halvet saaledes nedad og opad, at den er höjest i Midten, henimod 6 al: og 
Gulvet nedenunder kuns lidet og konkave, hvilket sidste synes at være foraarsager ved nedfaldende smaa 
Sand fra Siderne, da det er ingen fast men sandagtig Klippe.  Dens Omkreds i Midten hvor den er vidste 
maalte jeg med paalagt Snoer at være 18 al: Oppe i Hvelvingen synes den at være haardest, hvorfra man 
dog let kunne plukke smaa Steene; som Pröve af dem fölge 4 Stk indsvöbte i forseglet Papir mærket 
O:C Jeg saae nöje eftir hvad Mærker eller Bogstaver der kunde findes, og fandt indvendig i hulen ikke 
andet end hvad jeg i den ongefærlige Orden har optegnet paa vedlagte Papir.  Jeg selv og min Föglemand 
indridsede der i pr Minuter, ved samme Leilighed, og lommeknive og en liden hammer vore Navne 
bogstaver ... dog iden  at faa Indsnitte reene, fordi Sandsteenen, ikke var fast nok, hvilket viser at hulen 
let kan tage imod Indskription, og let tabe den igien.  foran og udenfor i den næsten perpendikulære 
Klippeflade, som er udsat for Solskin blæst og Regn er Bierget nogen haardere, og der staar langt fleere 
Abbreviturer af Mands Navn og Noemærker, men da de fleste af dem ere kjendeligen fra nyere, endog 
nyeste Tider, meget faa gamle, og ikke over 7 a 8 med simple Runer, saae jeg det ikke Umagen værdt 
at aftegne dem.  Ingen anden Tradition har jeg kunden faae om denne hule, end de, at en Misdæder i 
forrige Tider, ved navn Snorre fra Fliotshliden skulle have flygtet derhen, og uden hielp af fornævnte 
Fodstier og Haandgreb, der siden ere inhuggede i Klippen, have klavret der op, og opholdt sig 
sammensteds nogen Tod i Sikkerhed."  KK: "Innst og austast í dalnum [Húsadal] er þverhnýptur slútandi 
klettur.  Þar er um 4-5 álnir uppi lítill hellir með mjóum muna.  Hann kallast Snorraríki.  Eru höggvin 
þrep í klettinn, svo að komast má í hellinn.  Þar uppi og í klettinum fyrir neðan hafa margir sem þar hafa 
komið höggvið nöfn sín ..."  Kletturinn er úr mjúku móbergi og í hann hafa verið rist fangamörk, nöfn 
og ártöl í gegnum tíðina.  Upp í skútann geta þeir sem liðugir eru klifrað upp eftir höggnu þrepunum.  
Að innan er skútinn einnig alsettur ristum en spellvirkjar hafa úðað nöfn sín með rauðu lakki.  Engar 
hleðslur eru í skútanum. 
Heimildir:Ö-Þórsmörk, 7; KK I, 192; FF I, 154-56 
 
RA-615:008     Sóttarhellir     hellir     náttstaður 63°41.215N     19°33.053V 
"Skal þá horfið fram fyrir Húsadal, og verður 
Sóttarhellir þar fyrst fyrir," segir í 
örnefnalýsingu. FF: "Ad, j sokölludum Sóttar-
Heller, á fyrrnefndre Þorsmörk, skylldu Menn 
hafa, fyrer laungu, nátttad sig marger samann, 
og haft imeslegt Glens og Ólæte umm 
Qvöllded; utann 1rn hefde gefid sig úr 
Hópnum; - Nockru sidar hefde alla þessa tekid 
sár þorste; So þeir hefdu bedid þann Eina ad 
sækia sier Vatn ad drecka; og heitir, j 
Sögunne, ad hann giörde þard; Enn þá hann 
kom med Vatned til baka; skyllde Höfud hins 
Sidsta af Stallbrædrum Hans, vered kastad 
móte honum j Hellers-Dyrunum; - Hefde 
Hann þá teked snögt Vidbragd, að hlaupa ut 
yfer Markarfiót, allt ad Fljótsdal Jnsta Bæ i 
Fliótshlyd/: án þess ad vita nockud af, nær yfer 
Flióted fór:)  Þá umm hefde vered vitad, 
skylldu Manna búkarner hafa leiged j hellernum, ógurlega útleikner - Effter Tilburd þennan, er sagt, ad 
hellerinn, hafe vyngdur vered, uppá gamla vysu."  Í Árbók Ferðafélags Íslands frá 1972 segir: "Milli 
Þuríðarstaða og Húsadals er hellisskúti undir kletti efst í grasbrekku, sem kallast Sóttarhellir, og ber ekki 
mikið á honum [...] Má þekkja hann frá öðrum skútum á þessum slóðum á þremur berghöldum og 
krossum í hellishvelfingunni. Hellirinn er ekki sérlega stór. [...] Um Sóttarhelli er eftirfarandi saga: "Einu 
sinni fóru 18 manns í fjallgöngu úr Fljótshlíð og settust að í helli einum til að hvíla sig. Sáu þeir þá úr 
hellinum ævagamla tröllkonu og drógu dár að henni, en einn þeirra tók engan þátt í því og leitaðist við 
að aftra hinum frá því þó það kæmi fyrir ekki. Tröllkonan bað þeim bölbæna svo að þegar tók drepsótt 
þá alla nema einn er ekki hafði móðgað kerlu. Þeir dóu allir í hellinum og heitir hann sóttarhelli."  Í 
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bókinni Manngerðir hellar á Íslandi stendur: “Í Þórsmörk eru margir móbergshellar og skútar sem 
notaðir hafa verið sem ból og bækistöðvar gangnamanna.  Flestir eða allir eru þeir náttúrugerðir.  
Sóttarhellir er e.t.v. eina undantekningin frá þessu.  Hann hefur það lag sem manngerðir hellar hafa oft, 
er langur og mjór og víkkar og hækkar eftir því sem innar dregur, gagnstætt því sem oftast gerist um 
náttúrulega móbergsskúta sem yfirleitt eru víðastir fremst og álíka breiðir og þeir eru langir.  Nokkur 
kossmörk eru þar rist í vegi.  Byggð var í Þórsmörk til forna allt frá landnámsöld og a.m.k. fram undir 
1100.  Sóttarhellir er utarlega í Þórsmerkurrana að vestan, ekki langt utan við bæjarrústirnar á 
Þuríðarstöðum efri og gæti hafa verið fjárhellir þaðan.  Hann kann einnig að hafa verið gerður af 
fjárleitarmönnum í Þórsmörk.   Sóttarhellir er eini hellirinn í Þórsmörk sem hægt er að gera að sæmilegri 
vistarveru.  Þá má láta sér detta í hug að hann hafi verið felustaður Oddaverja á Sturlungaröld enda 
þekktu þeir til hellisgerðar frá sínum heimahögum.  Þegar veldi Oddaverja fór hnignandi fyrir uppgangi 
Haukdæla þurftu þeir oft að fara huldu höfði.  Vitað er að Þórður Andrésson leyndist í Þórsmörk og 
þaðan var hann vélaður á fund Gissurar Þorvaldssonar, svikinn í griðum og tekinn af lífi árið 1264. “ 
Sóttarhellir er ofarlega í brattri brekku. Hann er 300 m austan við Þuríðarstaði 003 og 850 m norðaustan 
við Þuríðarstaði efri 004. 
Brekkan sem Sóttarhellir er brött og hallar til vesturs. Hún er 15 m há og endar í gili. Brekkan er 
birkivaxin og náttúrulegir paldrar eru þar í brattanum. Stór klettur er í brekkunni ofan við hellinn. 
Sóttarhellir er náttúrulegur líkt og fyrr segir.  Op hellisins er 5 m langt og ekki er hlaðið fyrir það. 
Lofthæðin er 0,5-0,7 m og er hann 10 m langur hið minnsta. Skrásetjari sá ekki krossana né berghöldin 
enda dimmt inni í hellinum og vasaljós ekki meðferðis. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Þórsmörk, 7; FF I, 125;  ÁFÍ 1972, 105; Manngerðir hellar, 239-242. 
 
RA-615:009     mannabein     legstaður 
Í Rauðskinnu VI er eftirfarandi frásögn af mannabeinafundi í Hamraskógum: "Vorið 1900 fundu tveir 
menn, sem voru að smala á Þórsmörk, í rofi í Hamraskógum hauskúpu af manni. Þessir menn voru 
Guðmundur Jónsson að Háamúla og Sigurður Tómasson að Árkvörn. En sökum þess, að þeir máttu ekki 
yfirgefa smalamennskuna, sem þeir voru við, svo og þess, að þeir höfðu ekki verkfæri, gátu þer ekki 
athugað þetta nánar. En þeir létu þessa getið, þegar heim kom. Fóru þá nokkru síðar inn á Þórsmörk þeir 
Úlfar Jónsson í Fljótsdal og Sigurþór Ólafsson í Múlakoti að athuga þetta nánar. Fundu þeir beinin 
fljótlega eftir tilvísun þeirra Guðmundar og Sigurðar. Beinagrind þessi lá í þrefaldri kryppu, og var 
auðsjáanlegt, að maðurinn hafði verið grafinn óstirnaður. Beinin voru af heldur stórum manni. En 
hvernig á þeim stendur, sýnir saga sú, sem nú skal greina. Árið 1820 fékk Sæmundur bóndi í 
Ögmundsson í Eyvindarholti Þórarin sýslumann Öfjörð til þess að friða skóg allan á Þórsmörk [...]. Þetta 
sama ár fluttist maður búferlum austan úr Mýrdal, Hallvarður að nafni, og fór að Neðra-Dal undir 
Eyjafjöllum [...]. Þá bjó þar í mótbýli Sigurður Pétursson sem síðar fór að Stóru-Mörk. Þeir [...] fara 
þetta sama sumar með sláttarbyrjun inn á Þórsmörk og ætla að gera þar til kola í óleyfi. Þeir bjuggust 
við að verða þar í nokkra daga, en svo bregður við, að þeir koma aftur um hæl, með aðeins örlítið af 
kolum í pokahorni. Hallvarður var maður fáorður og mjög dulur, og fékk enginn maður orð úr honum 
um orsökina til þessarar ferðabreytni, en þegar tíðrætt var um fjallabúa, var hann vanur að segja: "Þeir 
eru til". [...] En Sigurður Pétursson sagði svo [...] að hann hefði verið að fella skóg í Hamraskógum, en 
Hallvarður að kurla, og hefði leiti borið á milli þeirra. Heyrir hann þá, að Hallvarður rekur upp ægiarg. 
Stekkur Sigurður þá til og sér, að maður hefir ráðizt á Hallvarð og haft hann undir. Rífur þá Sigurður 
manninn ofan af Hallvarði [...]. Þeir hafa svo komumann báðir undir, og hrópar hann samt á félaga sína, 
segir þá vera 10 og þar skammt frá, og eigi þeir allir heima í jökuldalnum, en það er dalur, sem trú manna 
er, að sé í austanverðum Eyjafjallajökli. [...] Það segir Sigurður, að skipti þeirra fóru svo við 
útilegumanninn, að þeir handleggsbrytu hann, og færi hann burtu við það. En í banalegu sinni tuttugu 
árum síðar, [...] segir Sigurður, að þeir hafi drepið manninn og dysjað hann þar í Hamraskógum, og er 
þetta haft fyrir satt, því að engum manni þykir líklegt, að maðurinn hafi farið að ljúga á sig mannsmorði 
á banadægri." Ekki er vitað hvar beinin fundust í Hamraskógi og minjastaðurinn því ekki hnitsettur. 
Ekki fylgir sögunni hvað varð um beinin. 
Heimildir:Rauðskinna VI; 33-36 
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RA-615:010     áletrun 63°41.177N     19°28.430V 
"Í klettabrúnum uppi í vesturhrygg Stórenda getur að líta fornar bergristur.  Ártalið 1600 er þar tengt 
samtímabúmarki." segir í bókinni Þórsmörk; land og saga. Þar eru jafnframt teikningar sem höfundur 
bókarinnar gerði. Í vesturhrygg Stórenda eru fjölmargar bergristur og áletranir í berghvelfingu. 
Staðurinn er 1,3 km austan við Gatból 018, efst í klettabrúnum. 
Efst í vesturhrygg Stórenda er móbergshvelfing eða skúti. Hann er 15x7 m að stærð og lofthæðin er mest 
5 m. Áletranir þekja alla veggi hvelfingarinnar. 

Áletranirnar eru frá löngu tímabili og erfitt að greina hverjar eru eldri eða yngri. Töluvert magar eru 
gerðar í kringum 1930 en aðrar eru yngri sem og eldri. Þetta eru mest ártöl og skammstafanir og stakir 
stafir. Hinar fornu bergristur frá 1600 fundust eftir mikla leit. Þær eru nánast fyrir miðri hvelfingunni og 
mosi og gras óx yfir þær að hluta. Skrásetjarar gátu flett gróðurþekjunni af og voru þær þar undir henni 
að hluta. Ljóst er að gróðurinn hefur raskað þeim að hluta og brotið úr beginu. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Þórður Tómasson: Þórsmörk, 103 
 
RA-615:011     varða     óþekkt 63°41.787N     19°30.945V 
Gamalleg og gróin varða er á hárri hæð í 
Hamraskógum, um 720 m norðaustan við 
Snorraríki 007. 
Varðan er á uppblásnu svæði sem tekið er að gróa 
aftur og klæðast skógi á ný. Stutt er frá vörðu á 
rudda leið, Laugarveg. 
Varðan er hlaðin úr blágrýti og móbergi. Hún er 
um 1 m í þvermál og um 0,5 m á hæð. Í henni sjást 
4 umför. Hún er gróin og skófum vaxin. Hlutverk 
hennar er ekki þekkt en líklegt er að hún hafi 
vísað á leið, jafnvel Laugarveg, en þó er það óvíst. 
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 
 
 
 
 
RA-615:012     heimild    kolagröf 63°41.994N     19°30.378V 
Í Rauðskinnu VI er eftirfarandi frásögn (sjá einnig 009): "Árið 1820 fékk Sæmundur bóndi í 
Ögmundsson í Eyvindarholti Þórarin sýslumann Öfjörð til þess að friða skóg allan á Þórsmörk [...]. Þetta 
sama ár fluttist maður búferlum austan úr Mýrdal, Hallvarður að nafni, og fór að Neðra-Dal undir 
Eyjafjöllum [...]. Þá bjó þar í mótbýli Sigurður Pétursson sem síðar fór að Stóru-Mörk. Þeir [...] fara 
þetta sama sumar með sláttarbyrjun inn á Þórsmörk og ætla að gera þar til kola í óleyfi. Þeir bjuggust 
við að verða þar í nokkra daga, en svo bregður við, að þeir koma aftur um hæl, með aðeins örlítið af 

     

Til vinstri eru áletranir 615:010 frá árinu 1600. Til hægri eru eru ristur frá ýmsum tímum. 
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kolum í pokahorni. Hallvarður var maður fáorður og mjög dulur, og fékk enginn maður orð úr honum 
um orsökina til þessarar ferðabreytni, en þegar tíðrætt var um fjallabúa, var hann vanur að segja: "Þeir 
eru til". [...] En Sigurður Pétursson sagði svo [...] að hann hefði verið að fella skóg í Hamraskógum, en 
Hallvarður að kurla, og hefði leiti borið á milli þeirra." Hamraskógar eru um 1,5 km norðaustan við 
Húsadal 005. 
Hamraskógar ná yfir allstórt svæði og eru þeir enn að stórum hluta viði vaxnir en stórir 
uppblástursflekkir eru þar einnig. 
Ekki fundust kolagrafir þar sem gengið var um í Hamraskógum. 
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 
Heimildir:Rauðskinna VI; 34-35 
 
RA-615:013     Múlaból     hellir     áfangastaður 63°41.112N     19°30.973V 
"Fremst í honum [Langadal].  Fremst í honum vestan til, er hellir, sem heitir Múlaból, og í honum 
miðjum hruninn hellir, sem kallast Skuggi," segir í örnefnalýsingu.  Oddgeir í Tungu segir þetta vera í 
miðjum Langadal.  Í bók Þórðar Tómassonar, Þórsmörk, segir:  "Innan skamms tekur við suðausturhlið 
Valahnúks í mynni Langadals, gróðursælar brekkur í nábýli kletta og hamra.  Framundan hið efra er 
Langadalsmúli, oftast nefndur Múli.  Í honum, í hvilft efst í brekku, er Múlaból."  Múlaból er um 167 
metra í VNV frá Skagfjörðsskála í Langadal. 
Múlaból er skúti með op í suðaustur.  Bólið er hátt í brattri hlíð og er mikill gróður í mynni hans.  Múlaból 

er áberandi í umhverfinu. 
Ennfremur segir Þórður:  "Þroskamikil heimula vex utan við bólið.  Fræ hennar hefur borist þangað í 
sauðarull eða með föggum fjallmanna á fyrri tíð.  Ristur í bergi helga bólið sögu þjóðarinnar.  Engu er 
líkara en móti fyrir garðhleðslu neðan við bólið, en ókönnuð er hún."  Skútinn er um 20 metra breiður 
og 10 metra djúpur.  Hann er s.a. 6 metra hár en lækkar til endanna.  Gólfið fylgir hlíðinni og er fremur 
bratt.  Ekki sást til hleðslna ef einhverjar eru vegna mikils gróðurs (heimula) í hellismunnannum.  Ristur 
eru víða í skútanum en flestar hinna dýpri og mest áberandi eru nýlegar. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Afréttarlönd BK, 3; Þórður Tómasson.  Þórsmörk, 95 
 
RA-615:014     gata    leið 63°41.375N     19°31.070V 
"Úr Langadal liggja götur norður yfir lágan háls og í Húsadal," segir í örnefnalýsingu.  Enn er genginn 
sami stígur á milli dalanna og er hann markaður. 
Til beggja handa er birkiskógur meðfram stígnum en blásinn melur þar sem hálsinn er hæstur á milli 
dalanna. 
Stígurinn er mikið genginn og talsvert niðurgrafin á köflum, t.d. við rústir í Húsadal [005].  Stígnum er 
haldið við og hefur jarðvegsdúkur verið settur í hann víða og upp úr Húsadal sunnanverðum hafa verið 
byggðar tröppur og pallar til að auðvelda fólki gönguna enda hlíðin talsvert brött.  Leiðin er rúmlega 2 
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km löng frá skálanum í Húsadal og að Skagfjörðsskála í Langadal. 
Heimildir:Ö-Afréttarlönd BK, 3 
 
RA-615:015     gripir 
" Í smalamennsku í Merkurrana fann ég eitt sinn forkunnafagurt brýni sem skógarmaður hefur 
væntanlega hvatt með öxi sína eða sniðil við skógarhögg endur fyrir löngu." segir í bókinni Þórsmörk; 
land og saga.  Hvar nákvæmlega brýnið fannst kemur ekki fram og án frekari heimilda er ekki hægt að 
staðetja minjastaðinn. 
Heimildir:Þórður Tómasson: Þórsmörk, 85 
 
RA-615:016     Gjósta     hellir     rétt 63°40.713N     19°33.819V 
"Í Fremra-Engidalsnefi er mikið hellisgjögur sem 
nefnt er Gjósta.  Það var fyrir eina tíð notað sem 
fjárrétt en Krossá umturnaði henni.  Gat er upp úr 
hellisþakinu á Gjóstu og gjóstaði þar oft um 
vindinn og kafnar hún ekki undir nafni." segir í 
bókinni Þórsmörk; land og saga. Gjósta er 1,2 km 
vestan við Réttarnef 002 og um 300 m sunnan við 
Þuríðarstaði 004. Ekki reyndist unnt að fara að 
Gjóstu í þetta skiptið. Krossá rann þar meðfram 
og inn í hellinn. 
Gjósta er fremst í klettanefi og eru brattar brekkur 
til austurs þar niður. Brekkan er vaxin birki og 
náttúrulegir paldrar eru þar ásamt klettum efst. 
Lofthæðin inni í Gjóstu er eflaust um 20 m. 
Engin mannvirki eru í Gjóstu og líklega ekkert 
undir sverði sökum Krossár. 
Hættumat: hætta, vegna rofs 
Heimildir:Þórður Tómasson: Þórsmörk, 85 
 
RA-615:017     þúst     óþekkt 
"Lítill hóll. Efst á grasflöt í Snorraríki, milli Langad. og Húsadals. Bak við hólinn er jarðvegur horfinn 
í veðrun.  Grasflöt framan hans og skógur fjær. Um 2 m í þvermál, c. 50 sm hár.  Líkl. bara moldarhóll 
- sker sig þó úr umhverfinu." segir í gögnum Guðrúnar Sveinbjarnardóttur frá 1980. Skrásetjarar fundu 
ekki umræddan hól enda er Snorraríki hellir uppi klettastáli. Klettar eru ofan við Snorraríki og ólíklegt 
að hóllinn hafi verið ofan þeirra. Neðan við hellinn er örlítið undirlendi og liggur göngustígur þar yfir. 
Viðarpallur og tröppur eru þar á gönguleiðinni og liggja yfir þetta undirlendi. Nákvæmari upplýsingar 
þarf til þess að staðsetja minjastaðinn. 
Heimildir:Gs:1980 
 
RA-615:018     Gatból     heimild       63°41.261N     19°29.986V 
"Efst í Innra-Slyppugilshrygg er áberandi ból og hafa veður og vindur máð á það vænt op, enda heitir 
þetta Gatból, eða í nútíma Gluggahellir," segir í bókinni Þórsmörk. Gatból er um 1,5 km suðaustan við 
Húsadal 005 og um 860 m ANA við Múlaból 013. Göngustígur liggur úr Slyppugili og að bólinu sem 
er mjög hátt á Innra-Slyppugilshrygg. 
Mjög skógi vaxið er allt í kringum bólið og brattar brekkur neðan við það. 
Hellirinn er um 10x5 m að innanmáli og snýr suðvestur-norðaustur.  Hann er hálffullur af möl og sandi 
þannig að nýtilegur gólfflötur er um 5x3 m að stærð og snýr eins og hellir. Munni hellisins snýr mót 
suðvestri og sést úr honum ofan í Slyppugil og Langadal. Opið er um 2 m á breidd og 1,2 m á hæð. 
Snarbratt er niður úr því og ógrónar skriður. Glugginn/gatið á hellinum er mót suðaustri og er um 1 m 
upp í hann frá gólfi hellisins. Hann er um 1,2x1 m að stærð, hærri en hann er breiður. Engin mannaverk 
sjást í hellinum eða við hann. 

 

Gjósta 615:016, horft til vesturs. 
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Heimildir:Þórður Tómasson: Þórsmörk, 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA-615:019     Aurból     heimild       63°40.889N     19°26.872V 
"Innst í Stöng, neðst í hlíð, er Innra-Stangarnef.  Lítið Ból er hér nefnt Aurból," segir í bókinni Þórsmörk. 
Ekki er alveg víst hvar Aurból er en allstórt svæði í kringum Innra-Stangarnef var skoðað en nafnið 
gefur til kynna að bólið hafi verið niður við Krossá og fyllst af aur í flóðum. Lítill hellisskúti er niður 
við Krossá við austanvert Innra-Stangarnef. Mögulega er hann Aurból. 
Skútinn er í berggangi sem skagar fram í Krossá. Hann er umflotinn af ánni sem rennur inn í hann og 
hefur borið með sér leir. Skútinn er opinn til suðurs og er einnig gat ofarlega á norðurhlið hans eða þaki 
hans. Erfitt er að komast að meintu bóli því áin rennur fast neðan við Innra-Stangarnef og því ekki hægt 
að komast fyrir það og að bólinu. 
Engin mannaverk sjást í eða við meint Aurból og óvíst að þar hafi verið mannvirki. 
Heimildir:Þórður Tómasson: Þórsmörk, 103 
 
RA-615:020     hleðsla     náttstaður 63°40.961N     19°25.952V 
"Innan við Stöng liggur Góðagil upp á brúnina, innan við Tindafjöll.  Niður frá Góðagili er Búðarhamar, 
niðri við Krossáraur.  Þar var náttstaður fjallamanna um eitt skeið," segir í örnefnalýsingu.  "Skammt 
inn frá Stöng rís Búðarhamar neðst í skógarhlíðinni, öllum auðkenndur. Þar var áður svefnból 
fjallamanna varið góðum hleðslum og vel þakið."  segir í bókinni Þórsmörk; land og saga. Tvö ból eru 
við Búðahamar og verið að skrá neðra bólið hér. Það er rúmum 20 m suðaustan við ból 021 og er neðar 

í brekkunni, 
Allbratt er niður af stallinum að Krossá. 
Vestan við bólið er brött brekka, birki vaxin. 
"Minjar um tvö ból eru framan undir 
Búðarhamri.  Neðra bólið er rétt niðri við 
Krossáraur og hluti af hleðslunni framan við 
það er hruninn í moldarrofi.  Bólið er nú mjög 
jarðfyllt.  Efra bólið er skammt ofan við 
klettinn [sjá 021]."  "Nafn klettsins virðist 
tengt tjaldaðri svefnbúð fjallmanna og með 
öllu óskilt búð farmanna þótt Sveinn Pálsson 
hermi þá sögn að þarna hafi áður verið 
festihöld hafskipa í þann tíð er sjór náði inn úr 
Sundum við Þórsmörk." Tóftin er undir 
klettum, við suðvesturhorn Búðahamars. 
Tóftin er 6x3 m að stærð, einföld og snýr 
austur-vestur. Tóftin er opin til suðurs, í átt að 

Krossá. Ekkert þak var hér yfir nema kletturinn. Lofthæðin var 3-4 m. Allir veggir eru horfnir nema í 
hluti af vesturvegg. Hann er 0,6 m á hæð og grjóthlaðinn. Þar má grein 2-4 umför grjóthleðslu. Inni í 
bólinu er mikill jarðvegur og hvönn vex þar. Niður úr opinu er 2-2,5 m brött brekka að Krossáaurum. 
Ekkert sést klappað í bergið. 

 

Gatból 615:018, horft til norðvesturs. 

   

Hleðsla 615:020, horft til suðausturs. 
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Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Ö-Þórsmörk, 9; Þórður Tómasson: Þórsmörk, 103-104 
 
RA-615:021     hleðsla     náttstaður 63°40.964N     19°25.979V 
"Innan við Stöng liggur Góðagil upp á brúnina, innan við Tindafjöll.  Niður frá Góðagili er Búðarhamar, 
niðri við Krossáraur.  Þar var náttstaður fjallamanna um eitt skeið." Segir í örnefnalýsingu.  "Skammt 
inn frá Stöng rís Búðarhamar neðst í skógarhlíðinni, öllum aukenndur. Þar var áður svefnból fjallamanna 
varið góðum hleðslum og vel þakið."  Þar eru tvö ból. Efra bólið er um 10 m sunnan við Krossá og um 
20 m VNV við ból 020. Það er í norðanverðri hvilft inn í móbergið í Búðahamri, á grasi grónum stalli. 
Stallurinn innan hvilftarinnar er um 10x15 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Allbratt er niður af 
stallinum að Krossá. Vestan við bólið er brött brekka, birki vaxin. Bergveggurinn í hvilftinni slútir yfir 
bólið. 

"Minjar um tvö ból eru framan undir Búðarhamri.  Neðra bólið [020] er rétt niðri við Krossáraur og hluti 
af hleðslunni framan við það er hruninn í moldarrofi.  Bólið er nú mjög jarðfyllt.  Efra bólið er skammt 
ofan við klettinn.  Þar standa enn allar hleðslur og minjar um þar eru inni á bólgólfinu.  Fjárrétt var áður 
hér hið næsta fyrir safnið af Múlatungum og Teigstungum." Bólið er um 5x2,5 m að innanmáli og snýr 
norðaustur-suðvestur. Í báðum endum er það um 2 m á breidd og breiðast 2,5 m í miðju. Hlaðið er 
meðfram suðvestur- og suðausturhliðum þess. Flatt grasi vaxið gólf er í því, hallar lítillega til suðausturs. 
Lítið er um laust grjót í gólfi. Hleðslan er vel sýnileg að innanverðu en er gróin að hluta að utan. Hún er 
um 3x5,5 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er 1-1,5 m á breidd og hæst er hún um 1,7 m í 
suðurhorni, mest sjást 6 umför. Í hleðslunni er móberg. Í suðausturenda bólsins er op út úr því upp við 
bergvegginn til suðausturs. Opið er um 0,5 m á breidd norðvestast en mjókkar til suðausturs. Tveir 
viðarraftar eru á gólfi bólsins og mylsna úr móbergi er næst hleðslunni. Í bergveggnum innan bólsins 
sjást tvær greinilegar grófir þar sem ætla má að viðarraftar hafi hvílt og verið hluti af þekju. Grófirnar 
eru um 2 m frá gólfi. Leifar af blikki sjást líka í gólfi og í norðausturenda bólsins sjást brennd bein en 
þau virðast vera nokkuð ung. 
Hættumat: hætta, vegna landbrots 
Heimildir:Ö-Þórsmörk, 9; Þórður Tómasson: Þórsmörk, 103-104 
 
  

                             

Tóft 615:021, horft til VSV. 
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RA-641     Forn. á fl en 1 jörð 
Fornleifar á fleiri en einni jörð í Fljótshlíðarhrepp.1 
 
RA-641:001     Dalagilsgötur     gata     leið 63°45.351N     20°03.801V 
"Þar austur í gilinu er dálítill foss, Dalagilsfoss.  Norðan við Dalagil er djúp laut, sem heitir Stóralaut.  
Eru þar miklar götur, heita Dalagilsgötur, austast yfir hana, sem liggja frá Kollabæ að Vatnsdal. ... 
Göturnar sem liggja um Skuggalágarbala ... liggja fyrir norðan Einarhús og norðvestur af Skyggni, og 
koma á veginn að Vatnsdal hjá Klittnafossi," segir í örnefnalýsingu og einnig segir þar "Götur þessar 
voru talsvert fjölfarnar, þar til 1928, að girt var yfir þær í mörkum milli Tungu og Kollabæjar. Að sögn 
Oddgeirs í Tungu má rekja þessar götur vestur um Rjúpubotna niður í Vallarkrók en upplýsingar hans 
koma líklega úr spurningaskrá þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins. Göturnar voru skoðaðar í landi 
Vatnsdals, þar sjást þær í austanverðu Vörðuholti. Leiðin er sýnd á herforingjaráðskorti frá 1908. 
Vegur í framræstu túni í landi Vatnsdals RA-213 liggur á sama stað og göturnar á stuttum kafla. 
Í landi Tungu RA-212 eru Dalagilsgötur nú  horfnar undir malarveg ellegar í skurði. Leiðin sést í 
austanverðu Vörðuholti í landi Vatnsdals og var hún rudd. Leiðin fer upp á Vörðuholt  við landamerki 
Torfastaða RA-2015 og Tungu og áfram að Vatnsdal. Leiðin sést vel og er um 3 m á breidd og 0,2 m á 
dýpt. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 3-4; LMÍ 1:50000 
 
RA-641:002     gata     leið 63°46.173N     20°02.717V 
Önnur leið lá á milli Tungu RA-212 og 
Vatnsdals RA-213 en um 700-800 m  austar en 
Dalagilsgötur 001. Leiðin er sýnd á 
Herforingjaráðskorti frá 1908 í austanverðu 
Dagverðarholti. Leiðin sést um 80 m suðaustan 
við Vatnsdal RA-213:001 og rúmum 130 m 
norðvestan við tóft  213:040. 
Dagmálsholt er mólent holt í landi Vatnsdals 
RA-213. 
Gatan liggur vestan til í Dagverðarholti og er 
greinileg sem margir skorningar, um 3 m að 
breidd. Gatan er greinileg á um 80 m löngum 
kafla og liggur norðvestur-suðaustur. Hverfur í 
gróður við hvorn enda. Hún var ekki skoðuð í 
landi Kollabæjar RA-207. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:LMI 48 1:50000 
 
RA-641:003     gata     leið 63°46.410N     20°04.404V 
Leið lá til vesturs frá heimatúni Vatnsdals RA-213, yfir í Hvolhrepp að bæ sem kallast Markaskarð RA- 
251. Leiðin er sýnd á Herforingjaráðskorti frá 1908 og sést enn. Leiðin sést um 650 m suðvestur af 
Vatnsdal RA-213:001 og um 470 m suðvestur af tóft -213:023. 
Móholt sunnan og vestan undir Vatnsdalsfjalli. 
Gatan sést á um 750 m löngum kafla í landi Vatnsdals, er um 0,5 m breið en aðeins sést einn skorningur 
enda hefur gatan mjög niðurgrafin. Gatan liggur í skrikkjótt L, um 280 m langt úr austur til vesturs, 
beygir svo til  norðurs og liggur áfram í norður í um 370 m. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
Heimildir:LMI 48 1:50000 
 
RA-641:004     gata     leið 63°44.498N     20°07.336V 
Leið lá milli Háakots RA-224 og Sámsstaða RA-220 að sögn Sr. Sváfnis Sveinbjarnarsonar, 
                                                           
1 Þær minjar sem vantar í hlaupandi númeraröð eru óskráðar. 

 

Götur 641:002, horft til norðvesturs. 
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heimildamanns. Leiðin lá þvert á miðja 
brekkuna og  sést enn. Leiðin klofnaði við 
túngarð 224:009 og lá sá hluti að 
Breiðabólsstað RA-221. Þar fer leiðin á 
milli tveggja hóla, Fornufjósa 221:018 og 
meðfram túngarði 224:009. 
Aflíðandi brekka niður hlíðina. Víða eru 
hólar og hæðir fyrir norðan leiðina en til 
suðurs verður mýrlent neðan við brekkuna. 
Hún er aflíðandi 10-15 m á hæð. 
Hvorum hluta leiðarinnar er gefin 
bókstafur til aðgreiningar í lýsingu þessari. 
Leið A liggur austur-vestur, ofarlega í 
brekku og liggur á milli Háakots og 
Sámsstaða. Að vestan er hún rudd allt að 
leið 641:005 en austan hennar er leiðin 
horfin. Leiðin er slétt, 3-4 m á breidd og 
grasivaxin. Hún liggur eftir "stalli" í 
brekkunni og er bein. Leiðin er rúmlega 320 m löng en náði sem fyrr segir allt að Sámsstöðum. Einnig 
er mögulegt að umferð hafi verið beint þarna að þjóðleiðinni til að minnka ágang ferðamanna á 
Breiðabólsstað. Hluti B liggur til suðrus að Breiðabólsstað. Leiðin sést sem lág á milli Fornufjósa og 
meðfram túngarðinum. Lágin er 1-3 m á breidd og víða sjást paldrar í henni. Leiðinni hefur verið raskað 
með vírgirðingu sem þarna er. 
Hættumat: engin hætta 
 
RA-641:005     Aurgata     gata     leið 63°46.038N     20°04.193V 
"Suður frá Vatnsdal [RA-213] er 
mýrarsund, sem heitir Torfalækjarmýri 
og Torflækur [sjá RA-213:016]  Vestan 
við hann er Kirkjuholt, og dregur það 
nafn af götum, sem eru vestan í því, 
gamlar og nýjar kirkjugötur að 
Breiðabólstað, sem eldri kynslóðir létu 
ekki gróa," segir í örnefnalýsingu 
Vatnsdals. "Kirkjugötur lágu frá 
Vatnsdal að Breiðabólstað milli 
Sléttadals og Ingimundarheiðar og þar 
kallaðist Milli Fells og Heiðar," segir í 
örnefnalýsingu Torfastaða og Kotmúla. 
"Suðaustan við Steinsmýri, milli 
Austurtorfu og Ingimundarheiðar, er 
svonefnd Aurgata.  Eru það leifar af 
gömlum götutroðningum, sem legið 
hafa vestan í Ingimundarheiðinni, og 
hefur að líkindum áður fyrr verið 
alfaraleið frá ofanverðum Rangárvöllum suður í Fljótshlíð og Landeyjar," segir í örnefnalýsingu 
Sámsstaða. Leiðin er sýnd á Herforingjaráðskorti frá 1908. Í landi Vatnsdals RA-213 sést leiðin um 1,2 
km suðvestan við Vatnsdalsbæ RA-213:001 og um 1,1 km suðaustan við tóft RA-213:023. Leiðina er 
hægt að rekja alla leið á milli Vatnsdals og Breiðabólsstaðar. 
Leiðin liggur eftir grónum holtum og ásaum og fer yfir mýraskörð hér og þar. 
Í landi Vatnsdals RA-213 sést gatan sem fjölmargir skorningar, um 10 m að breidd í heildina, á um 130 
m löngum kafla. Liggur gatan í norðaustur-suðvestur, áður en skorningarnir hverfa í gróður. Skorningar 
götunnar eru vel greinilegir en grunnir og vel grónir. Leiðin sést vel sem lág í landslaginu sem troðist 
hefur niður með umferð manna og dýra. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Leið 641:004, horft til vesturs. 

 

Aurgata 641:005, horft til austurs. 
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Heimildir:Ö-Vatnsdalur BK, 3; Ö-Torfastaðir og Kotmúli, 5; Ö-Sámsstaðir TÁ, 5; LMI      48 1:50000 
 
RA-641:008     gata     leið 63°44.729N     20°08.708V 

Götur á gamalli leið liggja til norðurs frá 
vesturenda forngarðs 226:019 á merkjum 
milli Núps RA-227 og Flókastaða RA-226. 
Leiðin var skoðuð í landi Flókastaða. Hún er 
á milli leiða 010 og 012, hér gæti verið um 
einhverja útgáfu þeirra leiða að ræða. Allar 
hafa þessar þrjár leiðir gróflega sömu stefnu. 
Leiðin liggur um þýfðan móa í heiði. 
Leiðinni var fylgt á um 430 m löngum kafla, 
frá forngarði 226:019 að mógröfum 226:017. 
Uppi á heiðinni sjást göturnar fyrst við 
norðurenda mikils rofgeira sem hefur gróið 
aftur. Ætla má að hann hafi myndast vegna 
umferðar upp á heiðina. Reið- og fjárgötur 
sjást á 10-20 m breiðu svæði og á því eru 
mest um 15 götur. Göturnar eru 0,2-0,5 m á 
breidd og 0,2-0,4 m á dýpt. Vestustu göturnar 
eru ógrónar. Þær götur breyta um stefnu á um 

miðjum kaflanum sem skoðaður var og liggja litlu suðaustar en eldri göturnar að mógröfunum. Ekki er 
ljóst hvaðan leiðin kemur því ekki er hægt að rekja hana til suðurs á loftmynd. Leiðin virðist sameinast 
leið 010 austan við mógrafir 226:017 og beitarhúsatóftir 226:022. 
Hættumat: engin hætta 
 
RA-641:009     gata     leið 63°41.688N     20°05.209V 

Götur, líklega gömul þjóðleið, sjást sunnan 
við Aurasel RA-225. Leiðin er sýnd á 
dönsku herforingjaráðskorti nr. 48 frá 
1908. Hún lá til norðausturs frá frá 
Vorsabæ RA-097 í Austur-Landeyjum að 
gamla heimatúni Aurasels. Þaðan lágu 
götur 014 til austurs að Hellishólum RA-
204 og leið 015 til norðvestus og 
sameinaðist leið 007 sunnan við Bjargarkot 
RA-222. Þessi leið sem hér er skráð koma 
í ljós á norðurbakka Affallssins, 
suðvestarlega í landi Aurasels. Þær hverfa 
í sanda og sjást ekki frekar. Þær sjást ekki 
heldur í landi Vorsbæjar. 
Leiðin liggur eftir grónum ármelum. Þar 
eru mosi, gras og lyng áberandi inn á milli 
ármelsins. Svæðið er flatt en víða eru 
gamlir árfarvegir, bakkar og hólar. Hér og 

þar eru lækir 
Leiðin sést á rúmlega 1,2 km löngum kafla. Hún liggur til norðausturs frá Affallinu, vestan við 
Þorsteinsbakka og yfir lækjardrag. Skömmu síðar hverfur hún. Það eru a.m.k. 30-40 paldrar sem sjást í 
landi Aurasels. Leiðin er hátt í 50 m breið og hefur verið fjölfarin. Hér og þar sjást þústir á milli 
paldranna en það eru ekki vörður heldur fuglaþúfur. Paldrarnir eru algrónir og 0,2-0,3 m djúpir. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Herforingjaráðskort .1:50000 48 
 
RA-641:010     gata     leið 63°45.056N     20°08.500V 
Í Sýslu og sóknalýsingum er einni alfarleið i Breiðabólstaðasókn lýst þannig: "Upp yfir hálsinn norður 

 

Götur 641:008, horft til norðurs. 

 

Götur 641:009, horft til norðvesturs. 
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í efsta hluta Hvolhreppsins liggur vegur vestan megin Flókastaðaár beina stefnu upp í Vallarhverfið, má 
þaðan halda hvörja stefnu menn vilja yfir Rangá hina eystri á Hofsvaði [248:026] vestur frá Velli eða 
Tunguvaði [283:008] norður þaðan út á Rangárvellina." Leiðin var skráð á kafla í landi Flókastaða RA- 
226 þar sem hún liggur upp með 
Flókastaðaá. Leiðin er einnig sýnd á 
Herforingjaráðskorti 48 frá 1908 en þar er 
sýnd leið sem liggur frá Breiðabólstað RA-
221 að Völlum RA-248 í Hvolhreppi þar 
sem leiðin greinist og liggur annars vegar 
yfir Tunguvað og hins vegar yfir Hofsvað 
yfir á Rangárvelli. 
Í landi Flókastaða liggur leiðin í móa yfir 
heiði. 
Miklar götur sjást um 100 m austan við 
beitarhús 226:022. Þar eru götur sýnilegar 
á 20-30 m breiðu svæði og hefur djúpur 
skorningur grafist niður á miðju svæðinu. 
Skorningurinn er 0,5-1,5 m á dýpt og 1-2 
m að innanmáli. Göturnar eru flestar grónar 
og eru 0,2 m á breidd og dýpt. Hægt er að 
rekja leiðina á loftmynd frá mógröfum 
226:017 að Þórunúpsgili og frá gilinu sést leiðin liggja meðfram vestanverðri Íraheiði í Hvolhreppi og 
norður fyrir hana þar sem hún hverfur í skógrækt. Alls er því hægt að rekja leiðina á loftmynd á um 
2400 m löngum kafla. 
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 
Heimildir:SSR, 99; Herforingjaráðskort 48 1:50000 
 
RA-641:011     heimild   leið 63°46.896N     20°01.607V 
"Líka liggur vegur framan úr innri hluta sóknarinnar og upp úr Engidal [RA-213:011], þegar menn villja 
fara yfir Fiská að Rangá á hinum efri vöðum." segir í Sýslu- og sóknarlýsingum Rangárvallasýslu. Hér 
er líklega um sömu leið að ræða og sýnd er á Herforingjaráðskorti frá 1908 og lá til norðausturs frá 
Vatnsdal RA-213 að Fiská. Leiðin lá líklega á sama eða svipuðum stað og malarvegur sem þarna er nú 
yfir á Rangárvelli. Engar götur sjást þar sem leiðin var hnituð. Einnig kann að vera að leiðin hafi legið 
sunnan í Engidal og horfið í mýrlendi. Ef svo er þá eru götur RA-213:046 mögulega hluti af henni. 
Þarna eru grónar, framræstar mýrar og heiði. 
Engin ummerki um leiðina sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:SSR, 99; Herforingjaráðskort 
48 1:50000 
 
RA-641:012     gata    leið 63°44.767N     
20°09.184V 
Á Herforingjaráðskorti frá 1908 sést leið 
liggja til norðvesturs frá heimatúni Núps 
RA-227, vestan við Núpsfjall og sameinast 
leið í Hvolhreppi, sunnan við 
Kotamannafjall. Þessi leið og leið 010 
liggja nánast eins nema að þessi er sunnar. 
Leið 008 liggur mitt á milli þeirra og 
mögulega er hér í öllum tilvikum um sömu 
leið að ræða, bara um mismunandi 
útfærslur að ræða. 
Leiðin liggur í grónni heiði og er viðhaldið 
af lausagönguhrossum. 
Leiðin sést ennþá vel vestan í Núpafjalli. 

 

Leið 641:010, horft til suðurs. 

 

Götur 641:012, horft til norðausturs. 
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Hún lá til norðvesturs frá leið 227:020 og það er hægt að rekja hana allt að mýrarsund sem er á 
hreppamörkum. Þarna má sjá 3-10 paldra sem liggja þvert í brekkunni en leiðin var ekki skoðuð á 
vettangi uppi í heiðinni. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:LMI 48 1:50000 
 
RA-641:013     gata     leið 63°41.842N     20°05.934V 
Á herforingjaráðskorti nr. 48 er sýnd leið úr Landeyjum að Auraseli RA-225. Hún er á blásnu svæði en 
vegslóð er kammt austar og  er enn notaður af ábúendum. Það er líklega yngri útgáfa af þessari leið. 
Leiðin lá til suðvesturs frá vesturhluta heimatúns Aurasels, yfir Affallið og áfram að bæjum í 
Landeyjunum. 
Leiðin liggur eftir gróum ármelum. Þar eru mosi, gras og lyng áberandi inn á milli ármela. Svæðið er 
flatt en víða eru gamlir árfarvegir, bakkar og hólar. Hér og þar eru lækir. 
Beggja vegna vegslóðans má sjá paldra. Það er greinilegt að vegurinn hefur raskað leiðinni sem lá eftir 
þurru svæði á þessum slóðum. Leiðin er í heildina um 20 m breið og þar má greina 5-8 paldra beggja 
vegna við slóðann. Ekki er ljóst hversu löng leiðin er. Eldri leiðin sem var vestar er alveg horfin. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Herforingjaráðskort .1:50000 48 
 
RA-641:014     heimild    leið 63°42.602N     20°04.065V 
Á herforingjaráðskorti 48 sést leið liggja til austurs frá Auraseli RA-225. Leiðin lá fast sunnan við tóftir 
030 og að Hellishólum RA-204. Þar sem að leiðin lá er bílslóði í grónu viki eða gömlum árfarvegi, á 
milli tveggja jarðvegstorfna. Bílslóðinn er líklega að hluta til að sama stað og leiðin en síðan hverfur 
hún í ármela þegar gróðri umhverfis Aurasel sleppir. 
Gróir ármelar eru þar sem leiðin lá. Hér og þar eru mýrlend vik og lækardrög. 
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Herforingjaráðskort  1:50000 48 
 
RA-641:015     heimild    leið 63°42.601N     20°04.750V 
Á herforingjaráðskorti 48 frá árinu 1908 sést leið liggja til norðvesturs frá Auraseli RA-225 og þjóðvegi 
009, norðan við Þverá. Öll ummerki leiðarinnar eru horfin en mögulega lá hún á svipuð stað og vegslóði 
gerir nú. 
Grónir ármelar eru þar sem leiðin lá. Hér og þar eru mýrlend vik og lækardrög. 
Hættumat: engin hætta 
Heimildir:Herforingjaráðskort  1:50000 48 
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4. Niðurstöður 
 

Fljótshlíðarhreppur dregur nafn sitt af samnefndri hlíð sem afmarkar sveitina til norðurs en 

sunnan hennar er flatt undirlendi. Ár og lækir falla niður hlíðina og renna velflestir í Þverá sem 

rennur til vesturs með hlíðinni. Frá fornu fari var byggðinni í Fljótshlíð skipt í þrjá hluta, 

Innhlíð, Miðhlíð og Úthlíð. Innan þessara svæða var jörðum síðan skipt niður í minni 

bæjarhverfi en þessi skipting er nú ekki viðhöfð daglega.  Það má segja að öll Úthlíðin hafi 

verið skráð árin 2013-2015 að Kollabæ og Stöðlakoti undanskildum. Fljótshlíð er grösug sveit 

og nánast samfelld tún eftir hlíðinni milli Núps, vestast, og Fljótsdals, austast. Flestir bæirnir 

standa uppi í hlíðinni en á því eru þó nokkrar undantekningar. Dreifing minjastaða er svipuð 

um allt skráningarsvæðið og bæði hlíðin og flatlendið nýtt í gegnum aldirnar. Í gegnum tíðina 

hefur byggð á svæðinu orðið fyrir miklum áhrifum af þeim vatnsföllum sem renna um sandana 

sunnan hennar, aðallega Þverá og Markarfljót.  Eftir að varnargarðar voru hlaðnir í Þverá um 

miðja síðustu öld er þetta svæði tekið að gróa aftur.2  

Um dreifingu minjastaða gildir sú meginregla að flestar fornleifar eru í heimatúnum, í 

og við bæi. Því fækkar fornleifum eftir því sem fjær dregur frá bæ. Á bæjum sem búið hefur 

verið á alla 20. öld hafa undantekningalítið átt sér stað gagngerar breytingar; ný íbúðarhús hafa 

verið byggð og útihús endurnýjuð eða byggð frá grunni. Sömuleiðis hafa tún verið sléttuð, 

skurðir grafnir, vegir heim að bæ lagfærðir o.s.frv. Það er því algengt að hartnær ekkert lifi eftir 

af þeim fornleifum voru sýnilegar heim við bæi í upphafi 20. aldar. Það er því algengt að um 

eða meira en helmingur fornminja á hverri jörð (að meðaltali) sé horfinn af yfirborði. Brýnt er 

að gerðar verði ráðstafanir til að koma í veg fyrir frekari eyðileggingu fornleifa á svæðinu. 

Ástand fornleifa var metið á vettvangi og eru ástandsflokkarnir sex talsins:  

a) Ekki sést til fornleifar. Rústin er horfin, byggt hefur verið á henni eða henni rutt 
burt.  
b) Hleðslur signar. Hleðslur hrundar að því marki að lögun tófta er orðin ógreinileg 
og gjarnan hlaupnar í þúfur. Hleðsluhæð 20-80 cm en getur verið hærri þar sem 
rústir eru afmyndaðar af stórþýfi.  
c) Hleðslur standa grónar. Hleðslur byrjaðar að renna í sundur en standa enn að 
mestu leyti þannig að lögun  
og herbergjaskipun tófta er greinileg, gróið yfir grjót í veggjum og gólfi. Hleðsluhæð 
80-150 cm.  
d) Hleðslur standa. Þök hrunin en hleðslur standa enn þannig að greina má einstök 
umför af torfi/grjóti. Hleðsluhæð 150 cm +  
e) Undir þaki. Húsið er enn undir þaki. Miðað er við að þakið sé allt uppistandandi.  

                                                           
2 SB IV, 355-364 
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f) Sést til fornleifar. Þar sem ekki er um eiginlega tóft að ræða en leifarnar sjást 
hinsvegar, t.d. mógrafir, áletranir og lendingar.  

 

Tæplega 40% minjastaða á skráningarsvæðinu eru horfin og er það svipað hlutfall og á 

flestum þeim svæðum sem hafa verið aðalskráð á Suðurlandi. Helstu ástæður þessa minjaspjalla 

eru túnasléttun og –ræktun ásamt landbroti af völdum Þverár og Markarfljóts. Einnig er mikil 

sumarhúsa- og frístundabyggð innan skráningarsvæðisins og miklar breytingar hafa átt sér stað 

á landnýtingu á síðustu áratugum í kjölfarið. Það hefur sitt að segja varðandi varðveislu á 

minjastöðum og þekkingu á svæðinu. Nánar er farið yfir ástand minjastaðanna í skífuriti 1. 

 

 

Skífurit 1. Ástand skráðra minjastaða á skráningarsvæðinu. 

 

 

Þar sem ekki sást til fornleifa var metið hvaða ástæður lágu að baki því að minjarnar 

voru horfnar af yfirborði. Ekki reyndist alltaf unnt að segja til um það með vissu en flestar 

minjarnar virðast hafa horfið við túnasléttun eða um 46% af þeim stöðum þar sem minjaspjöll 

voru þekkt. Þar á eftir eru vegagerð og byggingaframkvæmdir helsti orsakavaldurinn. Stöplarit 

1 sýnir flokkun minjaspjalla á þeim minjastöðum þar sem ekki sást til fornleifa. 
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Stöplarit 1. Ástand minjastaða innan skráningarsvæðisins. 

Á vettvangi var lagt mat á þá hættu sem talin var steðja að hverjum minjastað. 

Hættustigin eru þrjú eins og greint var frá í kafla 2, engin hætta, hætta og stórhætta. Skífurit 2 

sýnir hættumat á þeim fornleifum sem skráðar voru. Rúmlega 70% af minjastöðunum eru í 

hættu, í flestum tilvikum vegna ábúðar eins og vænta mátti. Í þeim tilvikum þar sem minjastaðir 

eru í stórhættu er það yfirleitt vegna skógræktar eða landbrots.  

 

 

Skífurit 2. Hættumat skráðra minjastaða 
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Bæjarhólar og býli 
 

Bæjarhólar myndast þar sem bæir hafa staðið á sama stað um aldir. Almenna reglan er sú að 

oftast standa bæir á svipuðum stað öldum saman, jafnvel allt frá landnámsöld og myndast þá 

bæjarhólar sem eru samsettir úr byggingaleifum og mannvistarlögum. Hólarnir verða til úr 

gólflögum sem hafa hlaðist upp í tímans rás, byggingarefni, eins og torfi og grjóti, og 

öskuhaugum. Í bæjarhólum er helst að leita upplýsinga um húsakost, fæðu og almenn 

lífsskilyrði til forna og mikilla og fjölbreytilegra fornminja er þar að vænta. Bæjarhólar eru því 

mikilvægir minjastaðir en jafnframt eru þeir sá minjaflokkur sem einna verst hefur farið í 

uppbyggingu í landbúnaði á þessari öld. Vandinn við bæjarhóla er að í meirihluta tilfella er enn 

búið á þeim og víða hafa íbúðarhús með djúpum kjöllurum verið byggð á þeim og skemmt þá 

að talsverðu leyti. Þar sem enn er búið á bæjarhólum er hæpið að réttlætanlegt eða raunhæft sé 

að friða þá fyrir frekara raski, en skemmdir bæjarhólar geta þó verið markverð rannsóknarefni 

og er mikilvægt að reynt verði að finna leiðir til að fylgjast með framkvæmdum á þeim. Í töflu 

1 er listi yfir þau lögbýli sem skráð voru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafla 1. Skráðir bæjarhólar 

 

Samtala Sérheiti Ástand Byggt/Fyrst getið 
RA-206:001 Kvoslækur sést til JÁM 1710 
RA-208:001 Litli Kollabær sést til JÁM 1710 
RA-209:001 Ormskot sést til Byggt 1803 
RA-211:001 Tumastaðir ekki sést til fornleifar JÁM 1710 
RA-212:001 Tunga sést til Máldagi 1519 
RA-212:002 Tunga sést til Byggt 1912 
RA-213:001 Vatnsdalur sést til Máldagi 1332 
RA-214:001 Vatnsdalskot ekki sést til fornleifar JÁM 1710 
RA-215:001 Torfastaðir eystri sést til (Þorvarðarstaðir í Njálu?) 
RA-216:001 Torfastaðir vestari sést til Máldagi 1367 
RA-217:001 Kotmúli ekki sést til fornleifar JÁM 1710 
RA-218:001 Sámstaðir austustu sést til Njála og 
RA-219:001 Mið-Sámstaðir sést til máldagi 1332 
RA-220:001 Sámstaðir vestustu sést til  
RA-221:001 Breiðabólstaður sést til Máldagi 1179 
RA-221:012 Lambey sést til Máldagi 1332 
RA-222:001 Bjargarkot sést til JÁM 1710 
RA-223:001 Árnagerði sést til JÁM 1710 
RA-224:001 Háakot sést til JÁM 1710 
RA-225:001 Aurasel sést til Byggt 1785 
RA-226:001 Flókastaðir sést til JÁM 1710 
RA-227:001 Núpur sést til Máldagi 1480 
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Lögbýlin sem voru skráð eru flest frá fornu fari og byggðaskipulag hefur snemma verið 

komið í nokkuð fastar skorður á skráningarsvæðinu. Stærstu býlin eru Vatnsdalur RA-213, 

Torfastaðir (Þorvarðarstaðir) RA-215-216, Sámsstaðir RA-218-220, og Breiðabólstaður RA-

221. Þeirra jarða er allra getið í máldögum og Íslendingasögum. Lambey RA-221:012 tilheyrði 

að öllum líkindum þessum hópi. Umhverfis þessar jarðir raðast hjáleigur og minni býli, þeirra 

er flestra fyrst getið í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá árinu 1710. Alls voru 

skráðir 22 bæjarhólar á skráningarsvæðinu, þrír þeirra sjást ekki á yfirborði og flestum hinna 

hefur verið raskað á 20. öld vegna byggingaframkvæmda.3 

Fimm lögbýli eru farin í eyði og land þeirra lagt undir nærliggjandi jarðir. Lambey fór í 

eyði í byrjun 18. aldar vegna uppblásturs og landbrots af völdum Þverár en bærinn var á 

svokölluðum Lambeyjarhól. Eftir að bærinn fór í eyði var hann nýttur áfram sem selstaða frá 

Breiðabólstað en þarna er nú slétt, gróin torfa á hólnum og ummerki um bæinn sjást ekki á 

yfirborði. Byggingar og gripir finnast reglulega í norðanverðum Lambeyjarhól, um 1-1,5 m 

fyrir neðan yfirborð. Vatnsdalskot RA-214 fer í eyði árið 1845 og síðar eru byggð þar fjárhús 

frá Vatnsdal. Það er ekki vitað með vissu hvaða fjárhús það eru, þau eru 2-3 á þessum slóðum. 

Líklega eru ennþá mannvistarlög sem tilheyra býlinu undir sverði á þessum slóðum. Háakot 

RA-224 fer í eyði árið 1918 og ekki hefur verið búið þar síðan. Heimatún bæjarins er óraskað 

að mestu en fjárhús voru byggð í bæjartóftirnar. Það eru að öllum líkindum umtalsverðar 

mannvistarleifar þarna undir sverði þrátt fyrir að tóftir fjárhúsanna sjáist einna best. Aurasel 

RA-225 byggist upp í kjölfar Skaftárelda 1783, á gamalli selstöðu Breiðabólstaðar. Bærinn fer 

í eyði 1954 og ekki hefur verið byggt eða búið þar síðan. Litli-Kollabær RA-208 var lagður 

undir Ormskot RA-209 skömmu eftir 1960 og þar eru nú einungis útihús sem ennþá eru í 

notkun. Bæjarhóllinn sést illa en þarna eru án efa umtalsverð mannvistarlög enn undir sverði.  

Á 10 jörðum hafa íbúðarhúsin verið flutt af bæjarhólnum á 20. öld. Þrátt fyrir það eru 

allir bæjarhólarnir mikið raskaðir vegna byggingaframkvæmda og niðurrifs á mannvirkjum. 

Þetta eru Tunga RA-212, Vestur-Sámsstaðir RA-220, Mið-Sámsstaðir RA-219, Austur-

Sámsstaðir RA-218, Vatnsdalur RA-213, Kotmúli RA-217, Torfastaðir vestri RA-216, 

Torfastaðir eystri RA-215, Bjargarkot RA-222 og Árnagerði RA-223. Á sjö jörðum eru bæirnir 

ennþá á bæjarhólunum og mikið jarðrask er þar. Þetta er á Núpi RA-227, Breiðabólstað RA-

221, yngra bæjarstæði Tungu RA-212, Kvoslæk RA-206 og í Ormskoti RA-209.  

                                                           
3 Ítarlegri umfjöllun um byggðasögu Fljótshlíðarhrepps er að finna í skýrslunni Menningarminjar í 
Rangárvallasýslu FS121-9902-3.  
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Það voru skráð 14 býli á sex jörðum á skráningarsvæðinu auk þriggja býla sem voru í 

Þórsmörk, þau sjást í töflu 2. Flest þeirra eru á Breiðabólstað, alls sex en færri eru á öðrum 

jörðum. Ummerki um níu þeirra sjást ennþá en ekkert þeirra er óraskað. Sum hafa blásið upp 

meðan önnur eru í skógrækt eða túni. Flest þeirra átta býla sem ekki sjást eru týnd og nánari 

þekking um þau glötuð, oft bera örnefni þeim einungis vitni. Þuríðarstaðir 615:003 í Þórsmörk 

eru friðlýstir. 

  
Samtala Sérheiti Ástand 

RA-215:007 
 

ekki sést til fornleifar 
RA-221:010 Hryggvöllur hleðslur signar 
RA-221:011 Sverriskot sést til 
RA-213:011 Engidalur ekki sést til fornleifar 
RA-216:013 Torfastaðahjáleiga ekki sést til fornleifar 
RA-218:006 Sámsstaðahjáleiga hleðslur signar 
RA-221:013 Litla Árnagerði sést til 
RA-221:017 Gilsbakki sést til 
RA-615:003 Þuríðarstaðir sést til 
RA-615:004 Þuríðarstaðir efri sést til 
RA-615:005 Húsadalur hleðslur standa grónar 
RA-213:012 Krummatóftir ekki sést til fornleifar 
RA-213:013 Ólafshjáleiga ekki sést til fornleifar 
RA-214:002 Vetrarveita ekki sést til fornleifar 
RA-221:014 Tobbatóftir ekki sést til fornleifar 
RA-221:016 Grænaborg ekki sést til fornleifar 
RA-214:003 

 
hleðslur signar 

Tafla 2. Skráð býli. 

 
Kirkjur, bænhús og legstaðir 
 

Það voru samtals skráð fjögur guðshús á skráningarsvæðinu. Breiðabólstaðarkirkja RA-

221:002 er ennþá í notkun og eitt af kennileitum svæðisins. Kirkjan er byggð 1911-1912 og 

ennþá er messað þar. Kirkjugarðurinn var stækkaður á 20. öld, er vel viðhaldið og þar er enn 

grafið. Kirkjur voru einnig í Lambey RA-221:012 og á Torfastöðum RA-216:002 en ekki er 

vitað hvar þær voru staðsettar. Í Vatnsdal var bænhús RA-213:002 en staðsetning þess er einnig 

týnd.   

 Ekkert kuml er þekkt né hafa fundist mannabein á því svæði sem skráð var 2013-2015 í 

Fljótshlíð. Það eru einungis sagnir um einn legstað, Meyjarhól RA-215:012 í landi Torfastaða. 

Stúlka frá Kollabæ á að vera grafin í Meyjarhól en ekki er vitað hvenær eða hvort það hafi verið 
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gert. Mannabein RA-615:009 fundust árið 1900 í Þórsmörk en þau eru týnd og ekki vitað hvað 

varð af þeim. Beinagrindin er talin tengjast sögu um dráp á útigangsmanni frá árinu 1820.  

 

Útihús 
 

Mikið af minjastöðum er yfirleitt að finna í gömlu heimatúnum bæjanna. Fyrir utan bæjarhúsin 

sjálf voru skepnuhús helstu byggingar á hverri jörð. Eins og algengt var á Íslandi voru 

skepnuhús dreifð um tún á bæjum á skráningarsvæðinu til að dreifa áburði. Útihús eru stærsti 

minjaflokkurinn á skráningarsvæðinu en þau eru jafnframt sá flokkur fornra mannvirkja sem 

einna verst hefur orðið úti við jarðabætur á 20. öld. Flest slík hús voru fyrir sauðfé en lítið af 

fjósum og hesthúsum. Fjós hafa sennilega verið hluti af bæjarhúsunum á flestum bæjum eins 

og meginþorri smiðja og skemma á skráningarsvæðinu. Hlöður urðu ekki algengar á Íslandi 

fyrr en undir lok 19. aldar eða í byrjun 20. aldar og munu hey víðast hafa verið geymd í stæðum 

eða gryfjum við skepnuhús þótt ekki séu glöggar heimildir um þetta.  Útihús virðast oftast hafa 

staðið á sömu stöðum um aldir og hafa á slíkum stöðum gjarnan myndast litlir rústahólar. Fyrir 

einni öld síðan voru langflestar byggingar á Íslandi skepnuhús, en síðan þá hefur þeim fækkað 

meira en nokkurri annarri tegund mannvirkja. Ástæðan er fyrst og fremst túnrækt með 

stórvirkum vinnuvélum og einnig hafa yngri skepnuhús úr steypu víða verið byggð ofan í eldri 

útihúsarústir og stórar byggingar oft tekið við hlutverki margra minni húsa. 

  

Stöplarit 2. Ástand og fjöldi skráðra útihúsa á skráningarsvæðinu 

Samtals voru skráð 170 útihús á skráningarsvæðinu. Heimildir um útihúsin koma víða 

að en einna þyngst vega bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906-1908 og túnakort 
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frá 1919-1924. Ástand útihúsanna á skráningarsvæðinu var æði misjafnt. Tæp 49% útihúsanna 

eru horfin af yfirborði, alls 84 minjastaðir, ástæðan er í flestum tilvikum túnasléttun. Ummerki 

um 86 útihús sjást ennþá á yfirborði sem er hátt hlutfall, eða rúmlega 51%. Það er varðveisla 

með besta móti og skapar svæðinu ákveðna sérstöðu, það er ekki víða sem svo margir 

minjastaðir hafa varðveist í túnum á Suðurlandi sem skráð hafa verið. 

Alls voru skráð 151 útihús með óþekkt hlutverk innan gömlu heimatúnanna. Þekking 

um hlutverk þeirra hvarf að mestu þegar útihúsin voru sléttuð út og erfitt er að ná í 

heimildamenn sem muna eftir staðsetningu og hlutverkum útihúsa á fyrri hluta 20. aldar. 

 
 

Samtala Ástand 
RA-206:003 sést til 
RA-206:007 hleðslur útflattar 
RA-206:008 hleðslur signar 
RA-206:009 ekki sést til fornleifar 
RA-206:012 hleðslur standa grónar 
RA-206:013 hleðslur signar 
RA-206:016 sést til 
RA-206:017 sést til 
RA-208:002 ekki sést til fornleifar 
RA-208:003 ekki sést til fornleifar 
RA-208:006 sést til 
RA-208:007 sést til 
RA-208:008 hleðslur standa 
RA-208:012 hleðslur standa 
RA-209:002 ekki sést til fornleifar 
RA-209:004 ekki sést til fornleifar 
RA-209:006 undir þaki 
RA-209:007 hleðslur útflattar 
RA-209:008 ekki sést til fornleifar 
RA-209:009 ekki sést til fornleifar 
RA-209:010 ekki sést til fornleifar 
RA-211:002 ekki sést til fornleifar 
RA-211:003 sést til 
RA-211:004 ekki sést til fornleifar 
RA-211:009 ekki sést til fornleifar 
RA-211:012 hleðslur standa grónar 
RA-211:013 ekki sést til fornleifar 
RA-211:014 hleðslur standa grónar 
RA-211:016 ekki sést til fornleifar 
RA-211:017 ekki sést til fornleifar 
RA-211:018 hleðslur signar 
RA-211:019 ekki sést til fornleifar 
RA-212:003 ekki sést til fornleifar 

RA-212:004 hleðslur útflattar 
RA-212:005 hleðslur útflattar 
RA-212:006 hleðslur signar 
RA-212:010 hleðslur signar 
RA-212:017 hleðslur útflattar 
RA-212:033 ekki sést til fornleifar 
RA-213:003 hleðslur standa grónar 
RA-213:004 hleðslur signar 
RA-213:005 sést til 
RA-213:006 sést til 
RA-213:007 ekki sést til fornleifar 
RA-213:008 hleðslur signar 
RA-213:009 hleðslur útflattar 
RA-213:010 hleðslur signar 
RA-213:035 ekki sést til fornleifar 
RA-213:036 hleðslur útflattar 
RA-213:037 hleðslur signar 
RA-213:042 hleðslur standa grónar 
RA-213:053 sést til 
RA-215:002 ekki sést til fornleifar 
RA-215:004 sést til 
RA-215:005 sést til 
RA-215:006 ekki sést til fornleifar 
RA-215:033 hleðslur signar 
RA-215:042 sést til 
RA-215:043 ekki sést til fornleifar 
RA-215:045 hleðslur standa grónar 
RA-215:052 hleðslur standa grónar 
RA-216:003 ekki sést til fornleifar 
RA-216:004 ekki sést til fornleifar 
RA-216:006 hleðslur standa 
RA-216:007 ekki sést til fornleifar 
RA-216:010 ekki sést til fornleifar 
RA-216:011 ekki sést til fornleifar 
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RA-216:019 ekki sést til fornleifar 
RA-216:022 ekki sést til fornleifar 
RA-216:029 ekki sést til fornleifar 
RA-216:030 ekki sést til fornleifar 
RA-217:002 ekki sést til fornleifar 
RA-217:011 ekki sést til fornleifar 
RA-217:012 sést til 
RA-217:014 ekki sést til fornleifar 
RA-217:015 hleðslur standa grónar 
RA-217:018 sést til 
RA-218:002 ekki sést til fornleifar 
RA-218:003 sést til 
RA-218:014 sést til 
RA-219:003 ekki sést til fornleifar 
RA-219:004 ekki sést til fornleifar 
RA-219:012 hleðslur útflattar 
RA-219:016 sést til 
RA-219:017 sést til 
RA-220:002 sést til 
RA-220:003 hleðslur signar 
RA-220:006 ekki sést til fornleifar 
RA-220:007 sést til 
RA-220:008 ekki sést til fornleifar 
RA-220:025 sést til 
RA-220:026 sést til 
RA-220:027 hleðslur útflattar 
RA-220:028 ekki sést til fornleifar 
RA-220:030 sést til 
RA-221:003 ekki sést til fornleifar 
RA-221:004 ekki sést til fornleifar 
RA-221:031 hleðslur signar 
RA-221:032 ekki sést til fornleifar 
RA-221:036 ekki sést til fornleifar 
RA-221:037 hleðslur signar 
RA-221:038 ekki sést til fornleifar 
RA-221:039 ekki sést til fornleifar 
RA-221:042 hleðslur signar 
RA-221:043 ekki sést til fornleifar 
RA-221:045 hleðslur signar 
RA-222:002 ekki sést til fornleifar 
RA-222:003 ekki sést til fornleifar 
RA-222:009 ekki sést til fornleifar 
RA-222:010 ekki sést til fornleifar 

RA-222:013 hleðslur signar 
RA-223:002 sést til 
RA-223:003 hleðslur útflattar 
RA-223:004 ekki sést til fornleifar 
RA-223:005 ekki sést til fornleifar 
RA-223:011 ekki sést til fornleifar 
RA-223:013 ekki sést til fornleifar 
RA-224:002 hleðslur signar 
RA-224:003 hleðslur útflattar 
RA-224:004 hleðslur signar 
RA-224:005 hleðslur signar 
RA-224:010 hleðslur útflattar 
RA-225:002 ekki sést til fornleifar 
RA-225:003 sést til 
RA-225:004 hleðslur standa grónar 
RA-225:006 sést til 
RA-225:007 sést til 
RA-225:008 ekki sést til fornleifar 
RA-225:009 ekki sést til fornleifar 
RA-225:011 ekki sést til fornleifar 
RA-225:031 hleðslur signar 
RA-226:003 hleðslur útflattar 
RA-226:004 ekki sést til fornleifar 
RA-226:010 ekki sést til fornleifar 
RA-226:011 ekki sést til fornleifar 
RA-226:012 ekki sést til fornleifar 
RA-226:013 ekki sést til fornleifar 
RA-226:016 hleðslur signar 
RA-226:021 hleðslur signar 
RA-227:002 ekki sést til fornleifar 
RA-227:003 ekki sést til fornleifar 
RA-227:004 ekki sést til fornleifar 
RA-227:005 ekki sést til fornleifar 
RA-227:008 ekki sést til fornleifar 
RA-227:014 ekki sést til fornleifar 
RA-227:018 ekki sést til fornleifar 
RA-227:023 hleðslur standa grónar 
RA-227:024 ekki sést til fornleifar 
RA-227:028 hleðslur signar 
RA-227:033 hleðslur signar 
RA-227:036 ekki sést til fornleifar 

Tafla 3. Skráð útihús með óþekkt hlutverk



Af skráðu útihúsunum eru einungis 19 þeirra með þekkt hlutverk en það er afar lágt 

hlutfall sé horft til annarra svæða sem skráð hafa verið á Suðurlandi. Ekki er hægt að benda á 

einhlíta skýringu á því en sífellt færri muna eftir heimatúnunum í notkun eins og þau voru fyrir 

þá byltingu í túnaræktun og sem varð á fyrrihluta 20. aldar. Af þeim 19 útihúsum sem hafa 

þekkt hlutverk hafa flest þeirra hýst sauðfé en, fjögur fjárhús og fimm lambhús voru skráð. Í 

hinum tilvikum eru þetta fjós, hesthús, skemmur og heygarðar. Í töflu 4 er farið yfir hvaða 

útihús þetta eru og hvert hlutverk þeirra var. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafla 4. Útihús með þekkt hlutverk 

Lítið er vitað um staðsetningu fjósa á skráningarsvæðinu en líklegt er að þau hafi víða 

verið sambyggð bæjarhúsum eins og vísbendingar eru um frá öðrum stöðum á landinu. Þar voru 

fjós víða sambyggð bænum eða fast við hann og hlöður áfastar eða í námunda við fjósin. Öll 

þau fjós sem voru skáð á svæðinu voru nærri bæjunum fyrir utan Fjósafuð RA-221b:006 sem 

er í Goðalandi, Þórsmörk. Ekki er ljóst af hverju það örnefni er dregið. Eitt þessara útihúsa er 

manngerður hellir, Heimahellir RA-213:015 en hann er ennþá í notkun sem skemma. 
  

Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 
RA-215:027 Stefánskofi fjárhús ekki sést til fornleifar 
RA-212:018  fjárhús ekki sést til fornleifar 
RA-220:020 Fjárhústún fjárhús sést til 
RA-227:009  fjárhús ekki sést til fornleifar 
RA-211:010 

 
fjós ekki sést til fornleifar 

RA-218:010 Fornufjós fjós ekki sést til fornleifar 
RA-221:018 Fornufjós fjós sést til 

RA-221b:006 Fjósafuð fjós sést til 
RA-221:006 Hesthúsbrekka hesthús ekki sést til fornleifar 
RA-226:002 

 
hesthús ekki sést til fornleifar 

RA-221:005 
 

heygarður ekki sést til fornleifar 
RA-220:014 

 
heygarður hleðslur signar 

RA-209:005 
 

lambhús ekki sést til fornleifar 
RA-216:021 Lambhústún lambhús ekki sést til fornleifar 
RA-217:005 Lambhústún lambhús ekki sést til fornleifar 
RA-227:007 

 
lambhús hleðslur standa grónar 

RA-212:014 Lambhústún lambhús ekki sést til fornleifar 
RA-213:015 Heimahellir skemma sést til 
RA-227:027 

 
skemma hleðslur standa 
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Tún- og kálgarðar 
 
Menn hafa hlaðið túngarða um tún sín frá elstu tíð. Mikill kippur kom í túngarðahleðslu á 19. 

öld og var hún hluti af túnabótum sem áttu sér stað á þessum tíma. Hartnær engin gömul tún 

lögbýlanna eru eftir ósnortin á skráningarsvæðinu en hlutar túngarða og gerði innan túns eru 

víða ennþá varðveitt. Einnig eru dæmi um að fleiri en einn bær hafi verið innan túngarðs og 

þvergarðar og traðir ráðið landamerkjum. Heimatún Torfastaðabæjanna lágu saman, einnig 

heimatún allra Sámsstaðabæjanna, sem og Breiðabólstaðar og Háakots.  Flestir túngarðarnir eru 

hlaðnir úr torfi og grjóti og girt er eftir sumum þeirra enn í dag. Alls eru varðveittar heimildir 

um 22 túngarða umhverfis heimatún bæjanna, af þeim eru 18 enn varðveittir að hluta.  

 
Samtala Hlutverk Ástand 

RA-206:002 túngarður hleðslur signar 
RA-208:004 túngarður hleðslur standa grónar 
RA-208:013 túngarður hleðslur útflattar 
RA-211:011 túngarður hleðslur standa grónar 
RA-212:029 túngarður hleðslur standa grónar 
RA-213:020 túngarður hleðslur standa grónar 
RA-213:034 túngarður hleðslur signar 
RA-215:059 túngarður sést til 
RA-216:009 túngarður hleðslur signar 
RA-220:023 túngarður hleðslur signar 
RA-220:029 túngarður hleðslur útflattar 
RA-221:020 túngarður hleðslur signar 
RA-222:012 túngarður hleðslur signar 
RA-224:006 túngarður hleðslur signar 
RA-224:009 túngarður hleðslur standa grónar 
RA-225:012 túngarður hleðslur standa grónar 
RA-227:010 túngarður hleðslur signar 
RA-217:003 túngarður ekki sést til fornleifar 
RA-222:008 túngarður ekki sést til fornleifar 
RA-223:012 túngarður ekki sést til fornleifar 
RA-225:010 túngarður ekki sést til fornleifar 
RA-226:007 túngarður hleðslur standa grónar 

Tafla 5. Túngarðar á skráningarsvæðinu. 

Stór hluti flestra túngarðanna er ennþá varðveittur og í einhverjum tilvikum eru þeir 

fleiri en tveir talsins á sömu jörð. Túngarðarnir eru flestir sýndir á bæjarteikningum danskra 

landmælingamanna frá 1906 og túnakortum frá 1919-1924. Á nokkrum jörðum verða miklar 

breytingar á þessum 13-18 árum sem líða á milli þess sem kortin eru gerð. M.a. eru túnin 

stækkuð, traðir færðar og nokkur útihús falla úr notkun. Á þessum jörðum var nýr túngarður 
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yfirleitt hlaðinn og ummerki um báða túngarðana eru varðveitt á þeim stöðum. Túngarðar RA-

213:034 í Vatnsdal og RA-226:007 á Flókastöðum eru góð dæmi um þetta. 

Samtals voru skráðir 25 kálgarðar á 14 lögbýlum. Leifar sex kálgarða sjást enn og í 

einhverjum tilvikum eru veggirnir enn nýttir sem hluti af bakgörðum núverandi íbúðarhúsa. Það 

sést t.d. vel í kálgarði RA-221:033 á Breiðabólstað. Flestir kálgarðanna voru einföld og 

torfhlaðin, ferhyrnd gerði, gjarnan á eða í námunda við bæjarhólana eða sambyggðir 

bæjarhúsunum. Öll ummerki þeirra voru horfin á átta stöðum. Í flestum tilfellum er ekki vitað 

nákvæmlega hvað var ræktað í kálgörðunum en líklega voru það oftast nær kartöflur og rófur. 

 
Samtala Hlutverk Ástand 

RA-227:025 kálgarður hleðslur standa grónar 
RA-206:004 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-208:009 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-208:010 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-212:011 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-212:028 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-213:031 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-215:003 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-215:063 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-216:005 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-216:008 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-216:012 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-217:008 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-221:044 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-222:004 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-222:005 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-223:008 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-224:007 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-224:011 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-226:005 kálgarður ekki sést til fornleifar 
RA-206:005 kálgarður hleðslur signar 
RA-220:004 kálgarður hleðslur signar 
RA-213:030 kálgarður hleðslur signar 
RA-221:033 kálgarður hleðslur standa grónar 
RA-215:058 kálgarður hleðslur signar 

Tafla 6. Skráðir kálgarðar 

  

Innan heimatúnanna eru á sex stöðum varðveitt Gerðis-örnefni og kemur það vel heim 

og saman við svör Oddgeirs Guðjónssonar frá Tungu við spurningu 34 í þjóðháttasafni 

Þjóðminjasafnsins. Þar segir hann um Fljótshlíðina: „… en ofan við brekkurnar er flatara tún 

og eru þar svokölluð Gerði, sennilega útfærsla frá löngu liðnum dögum. […] Gerði þessi hafa 

etv. verið nátthagar fyrir búfé, en þegar teðsla kom í landið hefur spretta aukist og þá farið að 
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slá þetta land. Um þessi gerði hafa verið hlaðnir öflugir garðar úr sniddu og mold.“4 Á fjórum 

jörðum eru sambærilegar minjar við lýsingar Oddgeirs eða heimildir sem geta þeirra. Meint 

gerði RA-213:028 var í Vatnsdal og þess er getið í bókinni Frásögur um fornaldarleifar. Það er 

týnt en ekki er ólíklegt að garðlög RA-213:047 séu því tengd eða hluti af því. Þau garðlög 

afmarka minni tún, innan heimatúnsins. Minjar RA-206:006 á Kvoslæk og RA-215:008 á 

Torfastöðum eystri eru einnig álíka að gerð og stærð og minjarnar í Vatnsdal. Best varðveittu 

gerðin eru í landi Tungu RA-212:009. Þær minjar eru óvenju heillegar og hægt að sjá lag 

gerðanna enn í dag. Sjö önnur gerði afmörkuðu minni tún við heimatúnin og allar þessar minjar 

eru í töflu 7. 

 
Samtala Sérheiti Ástand 

RA-206:006  Sést til 
RA-212:009 Illagerði hleðslur signar 
RA-213:028 

  

RA-213:044 
 

hleðslur standa grónar 
RA-213:047 

 
hleðslur útflattar 

RA-215:008 Gerði hleðslur útflattar 
RA-218:009 Gerði ekki sést til fornleifar 
RA-219:005 Girðing Hleðslur útflattar 
RA-219:010 Miðbæjargerði hleðslur útflattar 
RA-220:018 Finnbogagerði ekki sést til fornleifar 
RA-221:022 Girðing ekki sést til fornleifar 
RA-221:026 Stertur ekki sést til fornleifar 
RA-227:015 Gerði hleðslur útflattar 

Tafla 7. Skráð gerði 

 
Beitarhús og sel 
 

Sel eru bústaðir í úthögum eða inn til fjalla sem voru notaðir um sumar til að nýta beit og jafnvel 

slægjur. Sel eru venjulega nokkurn veg frá bæjum, oftast við ár eða læki. Þangað var búsmali 

rekinn á sumrum og þar hafði fólk sumardvöl við að vinna mjólkurmat til vetrarins. Oft 

byggðust upp býli af þessum seljum og einnig beitarhús. Erfitt getur verið að greina milli tófta 

seljabúskapar eða smábýla þar sem búseta var í e.t.v. í skemmri tíma. Þó má oft greina smábýli 

frá seljum ef túngarður er til staðar sem afmarkar tún í kringum bæinn. Þetta er þó ekki einhlítt. 

                                                           
4 Sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=542055 

 



314 
 

 Það voru skráðar sjö selstöður innan þess svæðis sem skoðað var, þær sjást í töflu 8. 

Seljabúskapur virðist hafa verið stundaður lengi í Fljótshlíð. Sé tekið mið af fyrirliggjandi 

gögnum og ástandi þeirra minja sem enn sjást, tíðkaðist hann fram undir lok 19. aldar. Sel eru 

þekkt á fjórum af þeim 20 lögbýlum sem skráð voru og telst það lágt hlutfall. Það telst líklegt 

að sel hafi verið frá fleiri bæjum en þekking um staðsetningu selja eða vitneskja um nýtingu 

tófta glötuð. Hér er sérstaklega hægt að horfa til beitarhúsa RA-215:049 sem eru nærri 

svokölluðum Selrima í landi Torfastaða. Annað meint sel RA-221:029 er í svokallaðri 

Drumbabót í landi Breiðabólstaðar og þar fór fram fornleifarannsókn árið 2015. Í ljós komu 

minjar sem líklega voru í notkun á 16.-17. öld en öll eldri þekking um minjarnar er glötuð. 

Einnig getur ástæða seljafæðarinnar verið sú að bæir eða hverfi hafi sameinast um selstöðu eða 

sel staðsett á jörðum sem ekki hafa enn verið skráð. Það er t.d. vitað að sel Kvoslækjar er í 

Kollabæjarlandi og er óskráð.  

Ummerki um öll selin sjö eru varðveitt en ástand þeirra misjafnt. Þau sel sem eru fyrir 

norðan bæina, uppi á heiðinni, eru yfirleitt vel varðveitt. Oftar en ekki liggja götur að þeim og 

greinilegt að minjarnar hafa verið nýttar áfram eftir að selfarir lögðust af. Selin á flatlendinu 

sunnan við bæina eru færri og sjást ekki eins vel. Lítið er vitað um þau sel fyrir utan þau tvö 

sem hér verður fjallað um. Aurasel RA-225:001 var selstaða Breiðabólstaðar en gert að lögbýli 

í kjölfar Skaftárelda árið 1783. Sé tekið mið af heimildum um búsetu í Auraseli var þetta gamalt 

sel þegar bærinn byggist upp í lok 18. aldar. Þar sjást nú einungis ummerki um lögbýlið en 

líklega eru ummerki um selið undir sverði og mannvirkjum í túni. Lambey RA-221:012 er 

andstæða Aurasels. Þar var lögbýli sem fer í eyði við upphaf 18. aldar sökum uppblásturs og 

landbrots. Lítið er vitað um húsakost og minjar þar en Lambey er með elstu bæjum á 

skráningarsvæðinu sbr. töflu 1. Eftir að Lambey fer í eyði er landið lagt undir Breiðabólsstað 

og bæjarhúsin nýtt áfram sem sel. Selin í Auraseli og Lambey voru því mögulega í notkun 

samtímis. Í Lambey sjást ekki greinilegar minjar á yfirborði en reglulega brotnar þar af bröttum 

bakka og mannvistarlög sjást í sárinu. 

 
Samtala Séheiti Hlutverk Ástand 

RA-213:022 
 

sel hleðslur signar 
RA-215:022 

 
sel hleðslur signar 

RA-215:023 Selmýri sel hleðslur signar 
RA-215:053 Selrimi sel hleðslur signar 
RA-225:001 Aurasel sel sést til 
RA-221:012 Lambey sel sést til 
RA-221:029 

 
sel sést til 

Tafla 8. Þekkt sel á skráningarsvæðinu 
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Beitarhús eru fjárhús í úthögum fjarri bæ, sem nýtt voru til útbeitar á vetrum. Beitarhús 

voru byggð utan túns þar sem haglendi var gott og getur verið langt í þau að ganga. Oft voru 

þau byggð upp á gömlum selstæðum, allt upp í nokkurra kílómetra fjarlægð frá bæ. Þar var fé 

beitt yfir vetrartímann til að hlífa túnum og heimahögum. Beitarhúsatóftir samanstanda af 

myndarlegri fjárhústóft eða tóftum, og oftar en ekki er hlaða áföst fjárhúsunum. Á 

skráningarsvæðinu voru skráð 34 beitarhús á níu jörðum. Níu þeirra eru á Torfastöðum eystri 

RA-215, sex á Breiðabólstað RA-221, fjögur í Auraseli RA-225 en færri á öðrum jörðum. 

Beitarhúsin eru oftar en ekki í óskiptu landi bæjarhverfa, það sést einna best á Torfastöðum og 

Breiðabólsstað. Beitarhúsin dreifast þar um alla hlíðina og nokkrir bæir eða hverfi nýttu þau. 

Það má álykta að þessi fjöldi beitarhúsa bendi til mikillar áherslu á vetrarbeit á 

skráningarsvæðinu.  

 
Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 

RA-206:010 
 

beitarhús hleðslur signar 
RA-206:011 

 
beitarhús hleðslur standa grónar 

RA-212:008 Einarshús beitarhús Hleðslur signar 
RA-212:025  beitarhús Hleðslur signar 
RA-213:014 Vatnsdalshellir beitarhús sést til 
RA-213:041 

 
beitarhús hleðslur signar 

RA-213:049 
 

beitarhús hleðslur signar 
RA-213:054 

 
beitarhús hleðslur signar 

RA-215:020 Fjárhúsgil beitarhús hleðslur signar 
RA-215:021 

 
beitarhús hleðslur útflattar 

RA-215:024 Sauðhússeyla beitarhús hleðslur signar 
RA-215:040 

 
beitarhús hleðslur signar 

RA-215:047 
 

beitarhús hleðslur signar 
RA-215:048 

 
beitarhús hleðslur signar 

RA-215:049 Selrimi beitarhús hleðslur standa grónar 
RA-215:054 

 
beitarhús hleðslur útflattar 

RA-215:062 
 

beitarhús hleðslur signar 
RA-215:067 

 
beitarhús ekki sést til fornleifar 

RA-219:008 
 

beitarhús hleðslur signar 
RA-220:013 Fellstættur beitarhús hleðslur standa grónar 
RA-220:022 

 
beitarhús hleðslur standa grónar 

RA-220:033 Hryggjatættur beitarhús hleðslur signar 
RA-221:053 

 
beitarhús hleðslur útflattar 

RA-221:055 
 

beitarhús hleðslur signar 
RA-221:056 

 
beitarhús hleðslur útflattar 

RA-221:058 
 

beitarhús hleðslur signar 
RA-221:060 

 
beitarhús hleðslur signar 

RA-221:062 
 

beitarhús hleðslur signar 
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RA-225:013 
 

beitarhús hleðslur signar 
RA-225:014 Þorsteinsbakki beitarhús hleðslur signar 
RA-225:025 

 
beitarhús hleðslur signar 

RA-225:026 
 

beitarhús hleðslur signar 
RA-226:020 

 
beitarhús hleðslur signar 

RA-226:022 
 

beitarhús hleðslur signar 
Tafla 9. Skráð beitarhús 

Það verður að teljast með fádæmum góð varðveisla að einungis ein beitarhús séu horfin af 

yfirborði, það eru beitarhús RA-215:067 í landi Torfastaða. Þar er nú ræktað tún. Ummerki um 

öll hin 33 beitarhúsin sjást enn. Ein helsta skýring þess er eflaust sú að flest beitarhúsin eru uppi 

á heiðinni, norðan við bæina, og þangað er erfitt og langt að koma vinnuvélum að ásamt því að 

nægt pláss fyrir tún hefur verið nærri bæjunum. Flest beitarhúsanna eru vel varðveitt og oft 

nokkrar tóftir saman á hverjum stað. Góð dæmi eru beitarhús RA-221:058 og RA-225:025, á 

hvorum stað eru 7-8 torfhlaðnar tóftir. Ástæða þessa mikla tóftafjölda á hverjum stað tengist 

byggingarhefð svæðisins. Samkvæmt frásögnum heimildarmanna þótti betra að reisa ný hús við 

hlið hinna eldri fremur en að stinga út úr og laga þau gömlu. Beitarhúsin eru fjölbreytt, allt frá 

því að vera einfaldar, torfhlaðnar tóftir yfir í stór, tvískipt hús með niðurgrafinni hlöðu og grjóti 

í veggjum.  

 Fjárhústóftir eru meðal algengustu tófta hérlendis. Oftar en ekki eru þær stæðilegar og 

tilheyra húsum sem notuð voru fram á 20. öld. Það er ekki alltaf auðvelt að greina á milli 

fjárhúsa og beitarhúsa. Þumalputtareglan er sú að fjárhús eru yfirleitt nær bæjum en beitarhús 

og er það haft að leiðarljósi hér. Fjárhúsin eru flest í innan við 800 m fjarlægð frá bæjunum og 

nærri heimatúnum. Það voru skráð 27 fjárhús á átta jörðum innan skráningarsvæðisins og sjást 

ummerki um þau öll. Flest eru þau í landi Breiðabólstaðar, alls átta, á Núpi eru þau fjögur og 

færri á öðrum jörðum. Á nokkrum stöðum eru fleiri en ein tóft á svæðinu. Einn hellir var nýttur 

sem fjárhús en það er Núpshellir RA-227:012. 

 
Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 

RA-213:039 
 

fjárhús hleðslur signar 
RA-215:044 

 
fjárhús hleðslur standa grónar 

RA-215:066 
 

fjárhús ekki sést til fornleifar 
RA-216:015 

 
fjárhús hleðslur signar 

RA-216:027 
 

fjárhús hleðslur standa grónar 
RA-216:031 

 
fjárhús hleðslur signar 

RA-218:004 
 

fjárhús ekki sést til fornleifar 
RA-218:016 

 
fjárhús hleðslur signar 

RA-218:019 
 

fjárhús hleðslur útflattar 
RA-218:020 

 
fjárhús hleðslur útflattar 

RA-220:011 
 

fjárhús hleðslur signar 
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RA-220:015 Stekkur fjárhús hleðslur signar 
RA-221:047 

 
fjárhús hleðslur útflattar 

RA-221:048 
 

fjárhús hleðslur útflattar 
RA-221:050 

 
fjárhús hleðslur signar 

RA-221:051 
 

fjárhús hleðslur standa grónar 
RA-221:052 

 
fjárhús hleðslur signar 

RA-221:054 
 

fjárhús hleðslur signar 
RA-221:057 

 
fjárhús hleðslur signar 

RA-221:064 
 

fjárhús hleðslur signar 
RA-225:029 

 
fjárhús hleðslur signar 

RA-225:030 
 

fjárhús hleðslur signar 
RA-227:012 Núpshellir fjárhús sést til 
RA-227:013 Ólafstættur fjárhús hleðslur standa grónar 
RA-227:022 

 
fjárhús hleðslur standa grónar 

RA-227:035 
 

fjárhús hleðslur útflattar 
Tafla 10. Skráð fjárhús 

 
Fjárskýli og ból 
 

Í stuttu máli eru fjárskýli hverskyns skjól eða afdrep, þar með talin borghlaðin skjól, fyrir 

sauðfénað. Minjar um fjárskýli, auk örnefna og heimilda sem benda til þeirra, eru alls 14 talsins, 

á sex jörðum og í Þórsmörk. Fjárskýlin eru margþætt, sum þeirra eru náttúrulegir hellar og 

skútar meðan önnur eru hlaðin. Í Fljótshlíð virðist orðið „Ból“ einnig vera notað um kvíar eða 

stöðul, nánar verður fjallað um þá minjastaði hér neðar undir Stekkir og kvíar.  

 
Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 

RA-212:019 Tungubaðstofa fjárskýli sést til 
RA-212:026 

 
fjárskýli sést til 

RA-213:021 Vatnsdalsborgir fjárskýli hleðslur signar 
RA-213:045 

 
fjárskýli sést til 

RA-215:010 Eystri-Borgarhóll fjárskýli hleðslur signar 
RA-215:028 

 
fjárskýli sést til 

RA-215:030 Fossból fjárskýli sést til 
RA-216:026 Vestri-Borgarhóll fjárskýli hleðslur útflattar 
RA-218:007 Ból fjárskýli ekki sést til fornleifar 
RA-220:017 Draugaskúti fjárskýli sést til 
RA-220:031 

 
fjárskýli hleðslur signar 

RA-220:032 
 

fjárskýli hleðslur signar 
RA-615:018 Gatból heimild sést til 
RA-615:019 Aurból heimild ekki sést til fornleifar 

Tafla 11. Skráð fjárskýli. 
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Tvö bólanna eru horfin, Aurból RA-615:018 er líklega fullt af framburði úr Krossá og ekki var 

hægt að staðsetja Ból RA-218:007 á Sámsstöðum eystri. Hin bólin voru flest náttúruleg en 

heimildir geta um nýtingu þeirra undir sauðfé. Ekki sást til mannvistar eða minja á öllum 

stöðunum. Ummerki sáust um allar fjárborgirnar sem þekktar eru innan svæðisins. Bæði var 

um þústir að ræða líkt og Vestari-Borgarhól RA-216:026 og uppistandandi tóftir eins og 

Vatnsdalsborgir RA-213:021. Uppistandandi fjárborgir eru hins vegar fáar og er það áhugavert 

umhugsunarefni þegar horft er til hins mikla fjölda af beitarhúsum sem skráð voru.  

 Það voru einnig skráð önnur mannvirki sem tengjast örnefninu –ból en það eru sæluhús 

og náttstaðir. Þær minjar eru sjö talsins, allar í Þórsmörk og voru nýttar af fjallmönnum og þeim 

sem áttu leið upp á afrétt. Allt eru þetta skútar eða litlir hellar í grunninn og eru hleðslur við eða 

inn í sumum þeirra. 

 
Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 

RA-221b:005 Hattból náttstaður sést til  
RA-615:013 Múlaból náttstaður 
RA-615:008 Sóttarhellir náttstaður sést til 
RA-615:020 

 
náttstaður hleðslur útflattar 

RA-615:021 
 

náttstaður hleðslur standa grónar 
RA-221b:011 Goðalandsból sæluhús sést til 

RA-615:001 Valahnúksból sæluhús hleðslur standa 
Tafla 12. Sæluhús og náttstaðir 

 

Stekkir og kvíar 
 

Stekkir voru oft einföld gerði með litlu hólfi (lambakró) á einni hlið/við annan enda þar sem 

fært var frá. Sumstaðar hafa myndast litlir túnblettir í kringum stekki sem voru slegnir. Kvíar 

voru yfirleitt mun nær bæ en stekkir og oft beinlínis í túnjaðri. Ekki hafa það alltaf verið hlaðnar 

kvíar, heldur var stundum aðeins um ákveðinn stað að ræða þar sem ær og kýr voru mjaltaðar 

og sumstaðar voru færikvíar notaðar, sérstaklega þegar komið var fram á 20. öld. Á 

skráningarsvæðinu var orðið/hugtakið „ból“ oftar en ekki notað yfir þessa minjastaði. Samtals 

voru skráðar 9 kvíar og 7 stekkir, af þeim eru ummerki um sex enn varðveitt. Allar minjarnar 

sex eru signar og minjarnar fremur óljósar. Ætla má að mun fleiri kvíar hafi verið á svæðinu 

öllu en þær eru dæmi um minjaflokk sem víða hefur orðið mjög illa úti í túnasléttun og –stækkun 

á 20. öld enda voru þær oft í jaðri gömlu túnanna og vikið þegar tún voru sléttuð og/eða 

stækkuð.  
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Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 
RA-227:034 

 
kvíar ekki sést til fornleifar 

RA-211:007 Stöðullaut kvíar ekki sést til fornleifar 
RA-212:012 Stöðullaut kvíar ekki sést til fornleifar 
RA-212:015 Ból kvíar ekki sést til fornleifar 
RA-215:015 Kvíaból kvíar ekki sést til fornleifar 
RA-215:034 Stöðull kvíar ekki sést til fornleifar 
RA-215:035 Neðriból kvíar ekki sést til fornleifar 
RA-217:020 

 
kvíar ekki sést til fornleifar 

RA-215:014 Kvíaskákar kvíar ekki sést til fornleifar 
RA-219:006 

 
stekkur ekki sést til fornleifar 

RA-213:023 Stekkatún stekkur hleðslur standa grónar 
RA-217:016 

 
stekkur hleðslur standa grónar 

RA-212:020 Stekkatúnshóll stekkur hleðslur signar 
RA-215:011 Stekkatúnsbakki stekkur hleðslur útflattar 
RA-220:015 Stekkur stekkur hleðslur signar 
RA-221:063 

 
stekkur hleðslur signar 

Tafla 13. Stekkir og kvíar innan skráningarsvæðisins. 

 
Samgönguminjar 
 

Samtals voru skráðir 72 minjastaðir tengdir samgöngum, m.a. götur, vegir, vörður, vöð og brýr. 

Flestir þessara staða eru götur en samgöngukerfi skráningarsvæðisins er nokkuð vel þekkt. 

Þjóðleiðir lágu niður hlíðina úr norðri og komið að bæjunum úr þeirri átt. Það sést einnig vel ef 

bæjarteikningar danskra landmælingmanna frá 1906-1908 eru skoðaðar, traðirnar eru yfirleitt 

til norðurs. Breytingar verða síðan með bættum samgöngum og þegar túnakortin eru gerð 13-

18 árum seinna er búið að færa traðirnar á nokkrum bæjum til suðurs og komið að bæjunum úr 

þeirri átt. Ummerki fjölmargra gatna eru þekkt en einnig sjást nokkrar óraskaðar traðir í túnum 

bæjanna. 

Ætla má að mun fleiri vöð hafi verið innan skráningarsvæðisins en skráð voru. Ástæða 

þess að vöðin eru týnd eða ekki getið í örnefnalýsingum er mögulega breytileiki vatnsfallanna, 

árnar breyttu oft um farvegi og sameinuðust á köflum. Líklega færðust leiðirnar um leið og 

árnar og vöðin í kjölfarið. Það gæti einnig útskýrt hinn mikla fjölda og umfang gatna sem t.d. 

eru fyrir sunnan Aurasel, nærri Affalli.  

 
Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 

RA-206:014 
 

traðir sést til 
RA-206:015 

 
leið ekki sést til fornleifar 

RA-206:019 
 

leið sést til 
RA-208:011 

 
traðir hleðslur signar 

RA-209:003 
 

traðir ekki sést til fornleifar 
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RA-212:013 
 

traðir sést til 
RA-212:027 

 
traðir ekki sést til fornleifar 

RA-213:019 
 

leið sést til 
RA-213:029 

 
traðir ekki sést til fornleifar 

RA-213:032 
 

leið sést til 
RA-213:048 

 
samgöngubót hleðslur signar 

RA-213:051 
 

leið sést til 
RA-213:052 

 
leið sést til 

RA-215:009 
 

traðir hleðslur signar 
RA-215:046 Kappreiðarlág leið sést til 
RA-215:055 

 
leið sést til 

RA-215:061 
 

leið sést til 
RA-216:014 

 
traðir ekki sést til fornleifar 

RA-216:020 
 

leið sést til 
RA-217:006 Traðarhóll traðir sést til 
RA-217:010 

 
vað ekki sést til fornleifar 

RA-217:013 
 

leið ekki sést til fornleifar 
RA-217:017 

 
traðir ekki sést til fornleifar 

RA-218:008 Þvottagata leið sést til 
RA-218:013 

 
traðir sést til 

RA-219:014 
 

traðir sést til 
RA-219:015 

 
samgöngubót sést til 

RA-221:023 Vesturtraðir traðir sést til 
RA-221:024 Suðurtraðir traðir ekki sést til fornleifar 
RA-221:025 Selkonuvað vað ekki sést til fornleifar 
RA-221:027 

 
leið ekki sést til fornleifar 

RA-221:049 
 

leið sést til 
RA-221:059 

 
leið sést til 

RA-221:061 
 

leið sést til 
RA-221b:001 

 
leið ekki sést til fornleifar 

RA-221b:003 Fimmvörðuháls leið sést til 
RA-221b:009 Hestagötur leið 

 

RA-222:006 
 

leið ekki sést til fornleifar 
RA-222:007 

 
traðir sést til 

RA-222:014 
 

vað ekki sést til fornleifar 
RA-223:006 

 
traðir sést til 

RA-223:010 
 

leið ekki sést til fornleifar 
RA-225:018 

 
traðir ekki sést til fornleifar 

RA-225:019 
 

traðir ekki sést til fornleifar 
RA-225:020 

 
leið sést til 

RA-225:021 
 

leið sést til 
RA-225:023 

 
leið sést til 

RA-225:024 
 

leið sést til 
RA-225:027 

 
leið sést til 

RA-226:009 
 

leið ekki sést til fornleifar 
RA-226:014 

 
brú ekki sést til fornleifar 

RA-227:016 Kartínarklif leið sést til 
RA-227:017 Jóruklif leið sést til 
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RA-227:019 
 

leið sést til 
RA-227:020 

 
leið sést til 

RA-227:021 
 

traðir ekki sést til fornleifar 
RA-227:026 

 
leið sést til 

RA-227:029 
 

leið sést til 
RA-615:014 

 
leið 

 

RA-641:001 Dalagilsgötur leið ekki sést til fornleifar 
RA-641:002 

 
leið sést til 

RA-641:003 
 

leið sést til 
RA-641:004 

 
leið sést til 

RA-641:005 Aurgata leið sést til 
RA-641:008 

 
leið sést til 

RA-641:009 
 

leið sést til 
RA-641:010 

 
leið sést til 

RA-641:011 
 

leið ekki sést til fornleifar 
RA-641:012 

 
leið sést til 

RA-641:013 
 

leið sést til 
RA-641:014 

 
leið ekki sést til fornleifar 

RA-641:015 
 

leið ekki sést til fornleifar 
Tafla 14. Þekktar samgönguminjar innan skráningarsvæðisins. 

Réttir 
 

Aðhöld til að hemja skepnur, önnur en fjárskýli, kvíar og stekkir eru einfaldlega flokkuð sem 

réttir í fornleifaskráningu. Réttir eru aðallega notaðar til að geyma skepnur tímabundið (t.d. í 

rekstri), draga sundur og/eða til að fást við þær t.d rýja, mjalta eða gelda. Meirihluti réttartófta 

eru litlar og innan við 250 m frá bæ. Þessar réttir mætti nefna heimilisréttir frá bæjunum. 

Samtals voru skráðar 17 réttir og er í öllum tilvikum um heimilsréttir að ræða fyrir utan þær sex 

sem skráðar voru í Þórsmörk. Engin skilarétt er varðveitt á skráningarsvæðinu né vísbendingar 

um slíkt mannvirki. Af heimilsréttunum 12 eru einungis fjórar horfnar af yfirborði. Þær sem 

enn sjást eru þó flestar illa varðveittar fyrir utan rétt RA-227:006 á Núpi. Hún er skammt frá 

bæ 001, innan heimatúns. Í Þórsmörk er einungis ein rétt ennþá varðveitt, Goðalandsrétt RA-

221b:008. Hún er illa leikin vegna vatnsaga og hlutar hennar horfnir. Örnefni bera hinum 

réttunum í Þórsmörk vitni. 

 
Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 

RA-213:040 
 

rétt hleðslur signar 
RA-215:016 Réttarholt rétt hleðslur signar 
RA-215:018 Réttargil rétt hleðslur signar 
RA-218:017 

 
rétt hleðslur signar 

RA-219:002 
 

rétt ekki sést til fornleifar 
RA-219:007 

 
Rétt sést til 

RA-219:011 
 

rétt ekki sést til fornleifar 
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RA-220:021 
 

rétt ekki sést til fornleifar 
RA-221:065 

 
rétt ekki sést til fornleifar 

RA-221b:002 Réttarfell rétt ekki sést til fornleifar 
RA-221b:007 Réttarháls rétt ekki sést til fornleifar 
RA-221b:008 Goðalandsrétt rétt hleðslur signar 
RA-221b:010 Réttarflötur rétt ekki sést til fornleifar 

RA-222:011 
 

rétt hleðslur signar 
RA-227:006 

 
rétt hleðslur standa 

RA-615:002 
 

rétt ekki sést til fornleifar 
RA-615:016 Grjósta rétt ekki sést til fornleifar 

Tafla 15. Réttir á skráningarsvæðinu. 

 

Þjóðtrú 
 

Það voru skráðir 19 staðir sem tengjast þjóðtrú, álfum og öðrum átrúnaði á skráningarsvæðinu. 

Það er fremur lágt hlutfall sé horft til landslags þar en það er kjörið viðfangsefni í þjóðsögum 

s.s. hæðir, gil og miklar ár. Staðirnir dreifast nokkuð jafnt yfir skráningarsvæðið, þá er að finna 

á 10 jörðum auk þess á afréttum í Þórsmörk. Á báðum Torfastöðum eru samtals átta staðir en 

færri eru á öðrum jörðum.  

 
Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 

RA-211:008 
 

álagablettur ekki sést til fornleifar 
RA-212:032 Hrossabeinaskák álagablettur 

 

RA-215:012 Meyjarhóll álagablettur ekki sést til fornleifar 
RA-215:019 Tangaþýfi álagablettur ekki sést til fornleifar 
RA-215:025 

 
álagablettur ekki sést til fornleifar 

RA-215:029 Klittnakirkja huldufólksbústaður sést til 
RA-215:036 Grófardraugur þjóðsaga 

 

RA-216:017 Gunnfríðardý sögustaður ekki sést til fornleifar 
RA-216:023 Hellisbrekka náttúrumin sést til 
RA-216:024 Einbúi álagablettur sést til 
RA-217:007 Djáknadalur heimild sést til 
RA-217:019 

 
álagablettur ekki sést til fornleifar 

RA-218:012 
 

heimild 
 

RA-219:013 Krosshóll álagablettur ekki sést til fornleifar 
RA-220:016 Höskuldarlág sögustaður 

 

RA-221:030 Draugabotn örnefni sést til 
RA-221b:004 Álfakirkja örnefni sést til 

RA-226:018 Kistusteinar heimild sést til 
RA-615:007 Snorraríki heimild sést til 

 
Tafla 16. Staðir tengdir þjóðtrú af ýmsu tagi. 
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Nýting á vatni 
 

Hverjum bæ er nauðsynlegt að hafa gott aðgengi að vatni. Vatn er nauðsynlegt handa skepnum 

og mönnum, gróðri og hinum ýmsu bústörfum líkt og matargerð og smíðum. Það er gott aðgengi 

að vatni á skráningarsvæðinu og án undantekninga voru bæirnir staðsettir við læki og ár. 

Einhver vatnsfallanna sjást enn sjást í dag meðan öðrum hefur verið veitt í skurði. Það kemur 

því ekki á óvart að það hafi verið skráðir 37 staðir sem tengjast nýtingu á vatni á einn eða annan 

hátt. Þetta eru þvottastaður, vatnsból, brunnar, áveitur, myllur og rafstöðvar. Um helmingur 

þessara staða er horfinn, aðallega áveiturnar og myllurnar. Enn má sjá ummerki um einhverja 

brunna og lindir, örfáar eru enn þá í notkun. Rafstöðvarnar eru flestar byggðar eftir 1930 en 

hafðar hér vegna sögulegs mikilvægis.  

 
Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 

RA-212:030 
 

þvottastaður sést til 
RA-215:017 

 
vatnsból ekki sést til fornleifar 

RA-221:040 Maríulind vatnsból ekki sést til fornleifar 
RA-227:011 

 
vatnsból hleðslur standa grónar 

RA-227:032 
 

vatnsból ekki sést til fornleifar 
RA-215:031 Brunnmýri vatnsból sést til 
RA-220:012 

 
vatnsból hleðslur signar 

RA-224:008 
 

vatnsból sést til 
RA-226:015 

 
vatnsból sést til 

RA-227:031 
 

vatnsból sést til 
RA-215:013 

 
brunnur ekki sést til fornleifar 

RA-221:028 Pokra brunnur sést til 
RA-221:035 Jakobslind brunnur sést til 
RA-216:016 Brunnatún brunnur ekki sést til fornleifar 
RA-213:033 

 
áveita ekki sést til fornleifar 

RA-220:005 
 

áveita sést til 
RA-225:028 

 
áveita hleðslur signar 

RA-213:026 
 

áveita ekki sést til fornleifar 
RA-215:038 

 
áveita ekki sést til fornleifar 

RA-215:039 
 

áveita ekki sést til fornleifar 
RA-219:009 Miðveita áveita ekki sést til fornleifar 
RA-220:010 Vesturveita áveita ekki sést til fornleifar 
RA-220:019 

 
áveita ekki sést til fornleifar 

RA-221:007 
 

áveita hleðslur útflattar 
RA-221:008 

 
áveita sést til 

RA-223:009 
 

áveita sést til 
RA-225:015 

 
áveita sést til 

RA-218:005 Austurbæjarveitur áveita ekki sést til fornleifar 
RA-211:005 Myllubugur mylla ekki sést til fornleifar 
RA-212:031 

 
mylla ekki sést til fornleifar 
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RA-213:016 
 

mylla ekki sést til fornleifar 
RA-216:028 

 
mylla ekki sést til fornleifar 

RA-221:019 
 

mylla ekki sést til fornleifar 
RA-212:007 

 
rafstöð ekki sést til fornleifar 

RA-213:017 
 

rafstöð sést til 
RA-221:015 

 
rafstöð sést til 

RA-211:006 
 

rafstöð hleðslur standa grónar 
Tafla 17. Minjar tengdar vatnsnýtingu. 

 

Heystæði 
 

Þar sem hey var slegið á engjum eða í mýrum voru hlaðnar upp tóftir, oft kallaðar heystæði eða 

heykuml. Þar var heyinu safnað saman og það byrgt til geymslu fram á veturinn. Slíkar tóftir 

eru oftast ferkantaðar og engar dyr á þeim. Að vanda standa tóftirnar nokkru hærra en umhverfið 

til að halda heyinu þurru og til að varna því að búsmali kæmist að því. Ekki voru veggir eða 

þak á slíkum tóftum og hleðslur því óverulegar. Það kemur á óvart hversu fáar minjar falla í 

þennan flokk og fastlega má gera ráð fyrir að fleiri heystæði hafi verið á svæðinu.  Hafi sú verið 

raunin er vitneskja um þau nú horfin. Samtals voru skráð sex heystæði og er helmingur þeirra 

horfinn. Þau voru öll uppi á heiðinni fyrir norðan bæina en heimildir geta þess þó að einnig hafi 

verið engjar til suðurs.  

 
Samtala Hlutverk Ástand 

RA-212:021 heystæði ekki sést til fornleifar 
RA-216:025 heystæði hleðslur signar 
RA-225:016 heystæði hleðslur signar 
RA-225:032 heystæði hleðslur útflattar 
RA-215:068 hlaða ekki sést til fornleifar 
RA-213:025 óþekkt sést til 

Tafla 18. Heystæði 

 
Garðlög 
 

Margskonar garðlög er að finna umhverfis tún og utan þeirra. Garðar voru stundum umhverfis 

beitarhús eða smábýli og vörslugarðar eru utan túns. Oft er erfitt að geta sér til um not þessara 

garða en líklega hafa þeir þjónað þeim tilgangi að aðgreina land í nytjaeiningar. Garðar voru 

einnig hlaðnir á mörkum landareigna, svokallaðir landamerkjagarðar. Einnig eru til 

varnargarðar, þá oftast sandvarna- eða sjóvarnargarðar eða til að verja tún gegn skriðuföllum. 

Þau garðlög sem skráð voru utan túngarða, afmörkuðu oftast minni tún eða voru vörslugarðar. 
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Samtals voru skráð 22 slík garðlög á 10 jörðum. Af þessum minjum voru 10 vörslugarðar en 

hlutverk hinna var óþekkt. Heimildir geta sex garða og öll ummerki þeirra eru horfin. 

 
Samtala  Sérheiti Hlutverk Ástand 

RA-221:034   óþekkt ekki sést til fornleifar 
RA-206:006   óþekkt sést til 
RA-211:015   óþekkt hleðslur signar 
RA-211:020   óþekkt hleðslur standa grónar 
RA-212:022   óþekkt sést til 
RA-212:034 Lambhúsbrekkur óþekkt hleðslur signar 
RA-213:038   óþekkt hleðslur útflattar 
RA-215:056   óþekkt hleðslur standa grónar 
RA-215:064   óþekkt hleðslur útflattar 
RA-223:014   óþekkt hleðslur signar 
RA-206:018   vörslugarður hleðslur signar 
RA-213:043   vörslugarður hleðslur standa grónar 
RA-215:037   vörslugarður 
RA-218:015   vörslugarður hleðslur útflattar 
RA-218:018   vörslugarður hleðslur signar 
RA-221:009   vörslugarður ekki sést til fornleifar 
RA-221:041   vörslugarður hleðslur signar 
RA-226:008   vörslugarður hleðslur standa grónar 
RA-226:019   vörslugarður hleðslur signar 
RA-218:021   vörslugarður ekki sést til fornleifar 
RA-225:017 Skjólgarðsbót   ekki sést til fornleifar 
RA-212:035   óþekkt ekki sést til fornleifar 

Tafla 19. Garðlög á skráningarsvæðinu. 

 

Mógrafir og rista 
 

Það voru einungis 11 minjastaðir skráðir sem tengjast mótekju og torfristu. Mógrafirnar sjást 

eingöngu en öll ristusvæðin eru gróin. Mógrafirnar eru allar grónar og þurrar, mógrafir RA-

226:006 og 017 eru einna best varðveittar. Ekki er vitað hvort að mór var mikið notaður sem 

eldsneyti á svæðinu en mótekjusvæðin eru öll fremur lítil og mikið gróin. 

 
Samtala Sérheiti Hlutverk Ástand 

RA-215:032 
 

mógrafir sést til 
RA-212:016 

 
mógrafir sést til 

RA-212:024 
 

mógrafir sést til 
RA-213:018 

 
mógrafir sést til 

RA-226:006 Mógrafir mógrafir sést til 
RA-226:017 

 
mógrafir sést til 
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RA-215:026 Torfrimi rista ekki sést til fornleifar 
RA-217:004 Torfhóll rista ekki sést til fornleifar 
RA-220:024 

 
rista ekki sést til fornleifar 

RA-213:024 Torflækur rista ekki sést til fornleifar 
RA-223:007 Torfrimi rista ekki sést til fornleifar 

Tafla 20. Mógrafir og torfristusvæði. 

 

 

Umfjöllunin hér að framan er ekki tæmandi listi um þær minjar sem skráðar voru. Það voru 

m.a. skráðir öskuhaugar, kolagrafir, getið um jarðfundna gripi sem varðveittir eru á 

Þjóðminjasafninu, nátthagar, áletranir og svo má telja áfram.  
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5. Verndun og kynning minja á skráningarsvæðinu 
 

Kynning og fornleifa fyrir almenningi er skammt á veg komin á Íslandi og liggja þar ónýttir 

miklir möguleikar. Íslendingar eru tengdari sögu lands síns en margar aðrar þjóðir og mjög 

margir hafa áhuga á sögu og fornleifafræði. Kynning á fornleifum og sögu getur aukið mjög á 

gildi útivistar og oft má flétta saman kynningu og fornleifafræðslu á gönguleiðum. Í 

sveitarfélaginu er kynning á sögustöðum og fornleifum lengra á veg komin en víða annars staðar 

hérlendis og eru ástæður þess nokkrar. Sögusetrið á Hvolsvelli er m.a. með Njálusýningu, 

margir sögustaðir eru merktir með skilti og boðið upp á skipulagðar ferðir um sögusvið 

bókarinnar.5  Upplýsingaskilti á vegum Kötlu Geopark eru nokkrum stöðum í sveitarfélaginu, 

minjastaðir í Þórmörk eru flestir merktir og einkaaðilar hafa einnig staðir fyrir kynningu á 

minjum, líkt og á bæjarhól Tungu RA-212. Við merkingu og kynningu á minjastöðum er þó 

brýnt að gott samstarf sé á milli allra hlutaðeigandi aðila. 

Tvær friðlýstar fornleifar eru innan skráningarsvæðisins; Vatnsdalshellir RA-213:014 

og Þuríðarstaðir RA-615:003. Vatnsdalshellir var friðlýstur árið 1927 en hann var notaður sem 

fjárhús fram undir 1940. Hellirinn er tvískiptur en í upphafi virðist hafa verið um tvo aðgreinda 

hella að ræða. Á einhverjum tímapunkti hefur verið opnað á milli hellanna og á gafli sér enn 

móta fyrir gamla laginu. Innri hluti hægra hellishvels hefur verið hlaða og þar er strompurinn. 

Forskáli var hlaðinn framan við hellisopið í upphafi 20. aldar og sjást leifar hans enn. 

Þuríðarstaðir RA-615:003 eru í Þórsmörk, norðan við Merkurrana. Minjarnar voru friðlýstar 

árið 1927 en árið 1980 gerði Guðrún Sveinbjarnardóttir rannsókn á staðnum og birti í kjölfarið 

grein um niðurstöður hennar í Árbók hins íslenska fornleifafélags árið 1982.6 Bæjarins er getið 

í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1710. Þar segir að Þuríðarstaðir séu takmark 

á svo nefndri Miðrimörk fyrir innan Þórsmörk, og að þau munnmæli hvíli á, að þarna hafi verið 

bær í gamla daga, en nú sé landið notað fyrir afrétt úr Fljótshlíð. Þuríður á að hafa verið kona 

Ketils sonar Ásbjarnar landnámsmanns í Þórsmörk. Sé tekið mark á þeim upplýsingum sem 

koma fram í Jarðabókinni er um minjar frá fyrstu öldum byggðar hérlendis að ræða. Þeir gripir 

sem þarna hafa fundist virðast styðja það.  

Tvær fornleifarannsóknir hafa farið fram innan skráningarsvæðisins. Sú fyrri var gerð 

af Guðrúnu Sveinbjarnardóttur í Þórsmörk árið 1980 eins og áður var getið. Hún teiknaði upp 

                                                           
5 Flestir þessara staða eru utan skráningarsvæðisins en vel væri hægt að tengja Njálu við t.d. Sámsstaði. 

6 Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1982. 
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þær byggðaleifar sem enn sáust á Þuríðarstöðum og gerði grein fyrir gripum sem þar höfðu 

fundist. Hin rannsóknin fór fram haustið 2015 í Drumbabót, í kjölfar þessarar skráningar. Þar 

voru gerðir nokkrir könnunarskurðir í gjörblásna rústahóla. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

benda til þess að minjarnar hafi verið í notkun á 16.-17. öld og að þarna hafi líklega verið 

selstaða. Ein fornleifaskráning hefur áður farið fram á þessu svæði en það var í Þórsmörk árið 

2005. Skráningin var gerð vegna fyrirhugaðra breytinga á húsakosti og göngustígum í Húsa- og 

Langadal. Sú skráning er felld inn í þessa skýrslu og minjarnar eru í kafla 3 hér framar ásamt 

fleiri stöðum sem þar fundust.7  

Fjölmargir áhugaverðir minjastaðir eru á því svæði sem skráð var 2013-2015 og er erfitt 

að gera upp á milli þeirra þegar kemur að því að velja áhugaverða staði sem gætu hentað til 

kynningar og/eða rannsókna. Það skal jafnframt ítrekað að allar minjar eru friðaðar og þeim má 

ekki raska án leyfis Minjastofnunar Íslands. Af fornleifum á skráningarsvæðinu sem taldar voru 

hafa sérlega mikið varðveislu-, rannsóknar- og/eða kynningargildi má nefna:  

x Þórsmörk er stórmerkilegt og fallegt svæði. Þar eru 21 minjastaður og margir allir þeirra 

hafa mikið kynningar- og rannsóknargildi. Þar eru þekktir bæir á þremur stöðum, 

Þuríðarstaðir 615:003 sem áður var minnst á, Þuríðarstaðir efri 615:004 og Húsadalur 

615:005. Fyrstu tveir staðirnir eru þó uppblásnir, illa varðveittir og þola lítinn ágang. 

Sem dæmi um aðra áhugaverða staði í Þórsmörk eru Valahnjúksból 615:001, áletranir 

í Stórenda 615:011, bólin við Búðahamar (sjá 615:020 og 021), Snorraríki 615:007 og 

Múlaból 615:013.  

x Minjar á Goðalandi RA-221b (Básum), afrétti Breiðabólstaðar, eru nokkrar og henta 

allar vel til kynningar. Að flestum minjunum liggja göngustígar en vel væri hægt að 

bæta við minjaskiltum og öðru til að gera þær sýnilegri. M.a. er réttin í Strákagili 

221b:008 og Hattból 221b:005 tilvaldir staðir til þess. Aðgengi að öllum stöðunum er 

gott og litlu þarf við að bæta til að auka á upplifunina. Minjar á Goðalandi hafa mikið 

varðveislu- og kynningargildi enda leggja fjölmargir ferðamenn leið sýna þangað nú 

þegar. 

x Fimmvörðuháls (sjá 005:032 og 221b:003) er forn fjárrekstarleið frá 

Skógum/Eyjafjöllum yfir á Goðaland í Þórsmörk og einn vinælasta gönguleið á 

Suðurlandi. Gamla leiðin liggur upp frá Hrútafelli en sameinast núverandi gönguleið 

þegar kemur upp á svæðið milli jökla. Þessi leið var vörðuð á milli jöklanna en 

                                                           
7 Guðrún Alda Gísladóttir og Oddgeir Hansson, 2005. 
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ferðamenn hafa hlaðið mun fleiri vörður á leiðinni og erfitt getur verið að greina þar á 

milli. Leiðin hefur mikið kynningargildi en vel væri hægt að merkja leiðina hér og þar 

með upplýsingaskiltum um minjar nærri henni og sögu leiðarinnar. 

x Drumbabót og býli 221:029 er í landi Breiðabólstaðar. Svæðið einkennist af fornum 

trjádrumbum sem standa 20-60 cm uppúr sendnum árframburði. Samkvæmt 

aldursgreiningum eru trén um 1200 ára gömul og eyddust í jökulhlaupi. Færri vita að 

forn rústahóll er í Drumbabót og þar var gerð fornleifarannsókn haustið 2015. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að minjarnar séu leifar af seli frá 16. öld en 

þær eru illa farnar eftir uppblástur og þola lítinn ágang. Allt þetta landsvæði, bæði 

drumbarnir og minjarnar, hafa mikið rannsóknargildi. 

x Þjóðleiðir á skráningarsvæðinu eru fjölmargar. M.a. liggja leiðir að Breiðabólstað 

nánast úr öllum áttum. Þjóðleið 641:010 fer yfir Flókastaðagil og yfir í Hvolhrepp, leið 

641:005 yfir að Vatnsdal og áfram yfir á Rangárvelli. Þessar leiðir sjást ennþá og sumar 

hverjar eru mjög umfangsmiklar. Það gæti verið áhugavert að setja þekkingu um gamlar 

þjóðleiðir svæðisins í samhengi við þá starfsemi sem er á Sögusetrinu og hjá 

ferðaþjónustuaðilum og bjóða upp á skipulagðar göngu- eða hestaferðir.  

x Í Auraseli RA-225 er stórkostleg minjaheild og landslagið sýnir vel áhrif Markarfljóts 

og Þverár á þetta svæði. Mikið af minjum sjást í túninu og ummerki um mannvist víða. 

Einnig eru nokkur beitarhús á grónum aurunumármelunum og miklar reiðgötur sjást 

víða. Staðurinn hefur gríðarlega rannsóknarmöguleika, á heimasíðunni www.ismus.is, 

vefsíðu íslensks tónlistar- og menningararfs, eru t.d. fjölmargar hljóðupptökur er varða 

bæinn og ábúendur þar. Aurasel hefur margþætt rannsóknar,- varðveislu- og 

kynningargildi.  

x Lambey 221:012 er fornt stórbýli sem fór í eyði í upphafi 18. aldar sökum uppblásturs 

og ágangs vatnsfalla. Þar var kirkja og þingstaður og heimildir eru um að aftökur hafi 

farið þar fram. Land Lambeyjar var lagt undir Breiðabólstað en lítið er vitað um jörðina 

sjálfa og stærð hennar. Eftir að Lambey fór í eyði voru kýr frá Breiðabólstað hafðar í 

seli þar á sumrin en fé beitt þar á veturna. Heimatún Lambeyjar hefur mikið rannsóknar- 

og varðveislugildi. 

x Heimahellir 213:015 er rétt norðan við íbúðarhúsið í Vatnsdal. Hellirinn er manngerður 

en einhverra hluta vegna ekki friðlýstur. Hellirinn er enn notaður en ástand hans er ekki 

gott. Annar manngerður hellir eða skúti er í högum, það er fjárskýli 213:045. Báðir 

þessir staðir hafa mikið varðveislu- og rannsóknargildi.  
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Viðauki I: Hnitaskrá í ISN93 
Samtala X Y 
RA-206:001 448330.713 359701.439 
RA-206:002 448297.284 359878.320 
RA-206:002B 448270.261 359990.820 
RA-206:003 448451.058 359884.469 
RA-206:004 448481.961 359644.816 
RA-206:005 448337.715 359679.135 
RA-206:006 448461.264 359821.699 
RA-206:007 448372.401 359820.195 
RA-206:008A 448468.959 359963.038 
RA-206:008B 448480.332 360021.891 
RA-206:008C 448475.177 359992.572 
RA-206:008D 448453.361 360001.905 
RA-206:009 448358.855 359697.179 
RA-206:010 448453.171 360053.341 
RA-206:011A 448616.095 360574.093 
RA-206:011B 448603.050 360538.147 
RA-206:012 448283.656 359722.313 
RA-206:013 448289.295 359664.001 
RA-206:014 448318.543 359807.824 
RA-206:015 448289.419 359613.735 
RA-206:016 448291.521 359857.910 
RA-206:017 448291.317 359653.556 
RA-206:018 448451.034 360114.482 
RA-206:019 448442.707 360253.580 
RA-206:019B 448540.540 360542.271 
RA-208:001 447842.979 359282.019 
RA-208:002 447826.649 359351.931 
RA-208:003 447895.758 359288.363 
RA-208:004 447825.158 359349.227 
RA-208:005 447453.773 359113.262 
RA-208:006A 447905.070 359383.559 
RA-208:006B 447927.569 359400.110 
RA-208:007 447879.239 359392.186 
RA-208:008 447912.748 359321.502 
RA-208:009 447751.570 359176.092 
RA-208:010 447661.818 359184.698 
RA-208:011 447854.936 359307.840 
RA-208:012 447866.427 359306.208 
RA-208:013 447753.770 359159.045 
RA-209:001 447846.165 359050.709 
RA-209:002 447756.299 359063.913 
RA-209:003 447845.664 359085.954 
RA-209:004 447780.480 358952.455 
RA-209:005 447743.664 358943.697 
RA-209:006 447936.011 359021.891 

Samtala X Y 
RA-209:007 447957.174 359037.371 
RA-209:008 447902.330 359040.846 
RA-209:009 447835.045 359032.941 
RA-209:010 447831.963 359079.266 
RA-211:001 447391.734 359906.850 
RA-211:002 447447.729 359866.942 
RA-211:003 447621.199 359914.207 
RA-211:004 447538.121 359985.027 
RA-211:005 447073.761 359804.451 
RA-211:006A 447089.277 360069.783 
RA-211:006B 447054.676 360046.425 
RA-211:006C 447075.887 359932.553 
RA-211:007 447507.815 359912.653 
RA-211:008 447563.014 360010.919 
RA-211:009 447401.535 359867.738 
RA-211:010 447409.238 359887.245 
RA-211:011 447634.993 359910.555 
RA-211:012 447591.727 359946.395 
RA-211:013 447473.634 359862.973 
RA-211:014 447597.417 359966.908 
RA-211:015 447069.794 359918.992 
RA-211:016 447583.274 359982.053 
RA-211:017 447492.456 359846.123 
RA-211:018 447586.600 359999.101 
RA-211:019 447561.201 359980.441 
RA-211:020 447595.584 360049.841 
RA-212:001 447370.316 360324.488 
RA-212:001B 447356.565 360322.458 
RA-212:002 447447.912 360675.154 
RA-212:003 447515.551 360531.092 
RA-212:004 447582.394 360608.225 
RA-212:005 447426.317 360654.657 
RA-212:006 447337.033 360368.444 
RA-212:007 447444.929 360745.311 
RA-212:008A 447640.309 361184.762 
RA-212:008B 447652.944 361173.540 
RA-212:008C 447673.461 361163.158 
RA-212:008D 447674.172 361179.624 
RA-212:008E 447688.344 361149.488 
RA-212:009 447407.654 360470.287 
RA-212:010 447285.041 360349.143 
RA-212:011 447474.544 360691.716 
RA-212:012 447339.200 360479.246 
RA-212:013 447285.587 360390.276 
RA-212:014 447477.083 360489.045 
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Samtala X Y 
RA-212:015 447403.300 360613.369 
RA-212:016 447430.941 360308.026 
RA-212:017 447496.133 360550.934 
RA-212:018 447328.711 360498.714 
RA-212:019A 447177.829 361262.915 
RA-212:019B 447170.376 361342.466 
RA-212:020A 447431.609 361075.984 
RA-212:020B 447381.429 361072.558 
RA-212:020C 447374.000 361086.834 
RA-212:020D 447348.700 361085.326 
RA-212:020E 447345.442 361088.493 
RA-212:021 447723.651 361187.795 
RA-212:022A 447424.109 360649.871 
RA-212:022B 447355.587 360590.723 
RA-212:023 447816.514 360854.260 
RA-212:024 447304.648 360230.580 
RA-212:025A 447614.336 361386.228 
RA-212:025B 447620.360 361399.165 
RA-212:025C 447604.409 361432.407 
RA-212:026 447327.105 361021.257 
RA-212:027 447475.883 360667.421 
RA-212:028 447497.612 360677.514 
RA-212:029 447411.576 360683.411 
RA-212:030 447267.940 360696.246 
RA-212:031 447604.455 360499.651 
RA-212:032 447286.884 360193.476 
RA-212:033 447467.717 360450.826 
RA-212:034 447481.305 360460.224 
RA-212:035 447805.367 360741.684 
RA-213:001 447957.553 363959.999 
RA-213:001B 448071.571 363957.098 
RA-213:003 448026.770 364107.814 
RA-213:004 448076.254 364.113.906 
RA-213:005 448135.169 364102.551 
RA-213:006 448159.711 364098.021 
RA-213:007 447752.213 363792.163 
RA-213:008 447572.685 363758.156 
RA-213:009 447565.393 363705.977 
RA-213:010 447993.341 364091.203 
RA-213:013 448320.907 364044.864 
RA-213:014 449228.684 364517.739 
RA-213:015 448023.345 363973.286 
RA-213:016 447652.363 363557.468 
RA-213:017 447746.665 363747.366 
RA-213:018 448044.493 363531.921 
RA-213:019A 448141.502 365915.294 
RA-213:019B 448143.799 365816.896 

Samtala X Y 
RA-213:019C 448235.744 365763.908 
RA-213:020A 449139.288 364784.207 
RA-213:020B 448839.182 364638.878 
RA-213:020C 448862.016 364506.516 
RA-213:020D 448536.990 364245.610 
RA-213:021 448073.772 366599.835 
RA-213:022 448601.191 365309.569 
RA-213:023 446921.877 364129.933 
RA-213:024 447993.728 362915.503 
RA-213:025 448039.945 363983.486 
RA-213:026 448187.627 363688.051 
RA-213:027 446847.217 362958.981 
RA-213:029 447998.621 363898.993 
RA-213:030 447951.785 363933.552 
RA-213:031 447929.486 363969.169 
RA-213:032 448137.809 363979.296 
RA-213:033 447708.695 363635.109 
RA-213:034a 448053.808 364123.454 
RA-213:034b 447659.427 363801.162 
RA-213:034C 448228.314 364081.825 
RA-213:034d 447935.688 364127.840 
RA-213:034e 447947.037 364145.828 
RA-213:034f 448254.984 364123.338 
RA-213:034g 448112.586 364149.805 
RA-213:035 448270.895 364033.522 
RA-213:036 447983.799 364010.293 
RA-213:037 447577.584 363726.847 
RA-213:038 447666.407 363740.889 
RA-213:039A 448581.676 364059.257 
RA-213:039B 448601.628 364057.470 
RA-213:039C 448614.051 364041.605 
RA-213:040 448504.214 363138.259 
RA-213:041 448325.249 363731.098 
RA-213:042 447693.252 363608.273 
RA-213:043 448600.952 363814.498 
RA-213:044 449144.878 364498.385 
RA-213:045A 448747.305 364077.933 
RA-213:045B 448730.965 364083.333 
RA-213:045C 448735.166 364077.796 
RA-213:046A 448778.635 364012.079 
RA-213:046B 448799.658 363976.274 
RA-213:047a 448120.787 364018.048 
RA-213:047b 448057.320 364007.730 
RA-213:047c 448028.811 364043.432 
RA-213:047d 448002.730 364048.540 
RA-213:048 447871.711 365715.571 
RA-213:049A 448032.398 366194.413 
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Samtala X Y 
RA-213:049B 448005.859 366205.567 
RA-213:049C 447995.945 366198.340 
RA-213:050 447954.109 366410.898 
RA-213:051 447457.926 365453.891 
RA-213:052 447370.120 365056.624 
RA-213:053 447529.646 363720.364 
RA-213:054 449353.812 363899.604 
RA-214:001 447588.791 363741.597 
RA-214:003A 447199.379 363605.166 
RA-214:003B 447192.040 363604.028 
RA-214:003C 447187.386 363599.088 
RA-214:003D 447216.714 363578.600 
RA-215:001 446294.867 359618.290 
RA-215:002 446442.584 359884.564 
RA-215:003 446280.325 359581.145 
RA-215:004 446277.885 359699.512 
RA-215:005 446372.215 359949.449 
RA-215:006 446289.186 359569.721 
RA-215:007 446442.924 359639.057 
RA-215:008A 446164.872 359720.301 
RA-215:008B 446158.304 359722.910 
RA-215:008C 446156.313 359740.488 
RA-215:008D 446171.671 359700.762 
RA-215:008E 446201.126 359753.398 
RA-215:008F 446210.664 359766.160 
RA-215:008G 446217.902 359766.138 
RA-215:008H 446203.004 359799.416 
RA-215:008I 446241.661 359838.668 
RA-215:009 446206.642 359606.060 
RA-215:010A 446973.658 359960.000 
RA-215:010B 446975.829 360012.452 
RA-215:010C 446974.419 359925.321 
RA-215:011 446807.064 359499.151 
RA-215:012 446856.321 359514.247 
RA-215:013 446533.873 359668.836 
RA-215:014 446698.631 358994.219 
RA-215:015 446113.353 359760.361 
RA-215:016 445959.365 359863.337 
RA-215:018 446055.092 360334.022 
RA-215:019 447040.439 359657.941 
RA-215:020A 446609.355 360585.089 
RA-215:020B 446633.694 360572.961 
RA-215:021A 447141.878 360525.957 
RA-215:021B 447157.363 360512.872 
RA-215:021C 447168.043 360499.083 
RA-215:022 446924.987 360850.666 
RA-215:023 446890.218 361466.014 

Samtala X Y 
RA-215:024 447119.596 360616.097 
RA-215:025 446591.853 358941.891 
RA-215:026 446957.646 360526.073 
RA-215:028 447308.038 361582.545 
RA-215:029 447407.930 361605.310 
RA-215:030 447424.508 361556.617 
RA-215:031 447500.321 362276.875 
RA-215:032 447767.708 362032.187 
RA-215:033 446361.702 359689.903 
RA-215:034 446240.106 359822.872 
RA-215:035 446178.111 359796.200 
RA-215:036 447098.147 359893.165 
RA-215:037 446656.034 360201.727 
RA-215:039 447246.205 360547.278 
RA-215:040A 446813.518 362172.184 
RA-215:040B 446794.496 362163.470 
RA-215:040C 446784.720 362205.723 
RA-215:041 447029.619 361786.093 
RA-215:042 446335.613 359918.553 
RA-215:043 446255.274 359778.383 
RA-215:044 446480.406 359912.805 
RA-215:045 446611.258 360144.384 
RA-215:046 446724.234 362286.686 
RA-215:046b 447331.573 362209.543 
RA-215:047A 446199.970 362182.124 
RA-215:047B 446205.949 362195.760 
RA-215:047C 446207.917 362210.793 
RA-215:048A 446206.184 361783.142 
RA-215:048B 446214.200 361865.270 
RA-215:048C 446213.774 361853.511 
RA-215:048D 446209.817 361817.661 
RA-215:048E 446206.107 361810.369 
RA-215:048F 446200.383 361793.532 
RA-215:049A 446871.240 361644.347 
RA-215:049B 446880.848 361630.117 
RA-215:050 446831.091 362649.211 
RA-215:051A 446750.282 361775.202 
RA-215:051B 446755.989 361789.283 
RA-215:051C 446752.659 361768.235 
RA-215:051D 446744.719 361731.229 
RA-215:051E 446760.340 361684.081 
RA-215:052 446616.105 361523.862 
RA-215:053A 446776.896 361593.485 
RA-215:053B 446767.089 361596.727 
RA-215:053C 446758.807 361593.522 
RA-215:054A 446833.493 361662.346 
RA-215:054B 446847.340 361665.952 
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Samtala X Y 
RA-215:055 447043.259 360914.633 
RA-215:056A 447168.122 360297.546 
RA-215:056B 447155.040 360286.356 
RA-215:056C 447172.227 360268.512 
RA-215:057 447095.749 360150.398 
RA-215:058A 447023.805 359991.880 
RA-215:058B 447030.545 359994.709 
RA-215:059 446250.338 359820.966 
RA-215:060 446390.106 359974.480 
RA-215:061 446650.307 361910.863 
RA-215:062 446122.927 361772.980 
RA-215:063 446330.253 359610.531 
RA-215:064 446229.824 359756.549 
RA-215:065A 446923.052 359851.937 
RA-215:065B 446960.511 359865.404 
RA-215:066 446889.578 360178.420 
RA-216:001 446250.081 359549.112 
RA-216:003 446229.386 359291.217 
RA-216:004 446247.804 359284.984 
RA-216:005 446235.785 359252.525 
RA-216:006 446280.831 359204.635 
RA-216:007 446065.335 359362.733 
RA-216:008 446014.808 359359.263 
RA-216:009 446048.763 359636.103 
RA-216:010 446162.519 359592.109 
RA-216:011 446075.872 359556.132 
RA-216:012 446246.999 359398.959 
RA-216:013 446259.386 359154.626 
RA-216:014 446267.552 359436.187 
RA-216:015A 446436.308 360531.629 
RA-216:015B 446408.992 360514.256 
RA-216:015C 446398.054 360524.369 
RA-216:015D 446405.300 360526.367 
RA-216:015E 446453.730 360513.600 
RA-216:015F 446455.028 360494.175 
RA-216:016 446292.997 359762.892 
RA-216:018A 445977.011 359281.759 
RA-216:018B 445996.129 359361.032 
RA-216:019 446286.070 359264.566 
RA-216:020 446216.382 361761.825 
RA-216:021 446069.747 359604.566 
RA-216:022 446040.612 359461.840 
RA-216:023 446023.006 359323.546 
RA-216:024 446229.744 359204.514 
RA-216:025 446108.269 360014.979 
RA-216:026 446759.675 359861.514 
RA-216:027 446005.299 359768.424 

Samtala X Y 
RA-216:028 445962.610 359006.008 
RA-216:029 446225.500 359369.785 
RA-216:030 446032.361 359426.100 
RA-216:031 446130.315 360087.520 
RA-217:001 445823.396 359589.226 
RA-217:002 445900.368 359553.703 
RA-217:003 445914.745 359708.333 
RA-217:005 445967.799 359467.660 
RA-217:006 445960.967 359723.057 
RA-217:007 445811.544 359514.324 
RA-217:008 445851.042 359579.139 
RA-217:009 445553.329 358730.115 
RA-217:011 445738.744 359389.243 
RA-217:012 445905.252 359486.613 
RA-217:013 445851.957 359070.785 
RA-217:014 445803.686 359447.129 
RA-217:015 445772.645 359654.579 
RA-217:016A 445661.773 358813.195 
RA-217:016B 445664.994 358833.542 
RA-217:016C 445664.464 358854.291 
RA-217:017 445875.740 359544.456 
RA-217:018 445872.959 359679.065 
RA-218:001 445428.512 360176.097 
RA-218:002 445396.442 359901.835 
RA-218:003 445490.100 360215.080 
RA-218:004 445370.919 359317.959 
RA-218:005 445167.214 359573.837 
RA-218:006A 445597.808 359944.098 
RA-218:006B 445622.549 359963.295 
RA-218:006C 445637.577 359946.976 
RA-218:006D 445580.562 359972.167 
RA-218:006e 445597.846 359977.832 
RA-218:008 445571.154 360127.921 
RA-218:009 445564.863 360148.920 
RA-218:012 445571.929 360117.982 
RA-218:013 445544.909 360230.113 
RA-218:014 445473.668 360204.740 
RA-218:015 445606.140 360243.581 
RA-218:016 445442.603 360626.003 
RA-218:017 A 445407.943 360567.511 
RA-218:017B 445402.350 360555.674 
RA-218:018 445711.181 359841.277 
RA-218:019A 445686.730 359765.398 
RA-218:019B 445668.284 359766.504 
RA-218:020 445762.498 360474.914 
RA-218:021 445450.581 360448.669 
RA-218:022 445761 361167 
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Samtala X Y 
RA-219:001 445365.202 360138.856 
RA-219:002 445368.700 360216.183 
RA-219:003 445317.108 359885.353 
RA-219:004 445234.761 359854.167 
RA-219:005 444587.386 358951.913 
RA-219:006 445195.085 359233.987 
RA-219:007 445445.540 359381.566 
RA-219:008A 444721.277 358463.391 
RA-219:008B 444775.453 358503.922 
RA-219:008C 444767.722 358521.219 
RA-219:008D 444759.893 358557.341 
RA-219:009 444899.949 359802.914 
RA-219:010 445355.449 360244.716 
RA-219:011 444939.903 358634.892 
RA-219:012 445321.861 360271.147 
RA-219:013 445062.704 359421.560 
RA-219:014 445388.489 360207.294 
RA-219:015A 445377.124 360074.558 
RA-219:015B 445354.251 359925.752 
RA-219:016 445342.557 360287.589 
RA-219:017 445370.582 360183.690 
RA-220:001 445168.507 360180.540 
RA-220:002A 445136.124 360238.525 
RA-220:002B 445130.146 360238.807 
RA-220:003 445188.087 360296.074 
RA-220:004 445135.193 360148.338 
RA-220:005 445083.841 360166.635 
RA-220:006 445010.874 360001.729 
RA-220:007 444961.226 360188.001 
RA-220:008 444933.319 360084.414 
RA-220:009 444852.593 360256.989 
RA-220:010 444765.862 359811.798 
RA-220:011 444997.919 360112.284 
RA-220:012 445043.171 360267.956 
RA-220:013A 445381.702 361803.671 
RA-220:013B 445419.300 361858.363 
RA-220:014 444837.063 359886.086 
RA-220:015 445138.676 360983.644 
RA-220:017 444845.831 360356.078 
RA-220:018 445297.762 360172.048 
RA-220:019 444837.089 360071.325 
RA-220:020 445239.295 360247.415 
RA-220:021 444893.762 360330.211 
RA-220:022A 445651.887 362544.740 
RA-220:022B 445663.907 362532.408 
RA-220:023 445267.506 360300.700 
RA-220:025A 445250.026 360188.101 

Samtala X Y 
RA-220:025B 445245.014 360194.367 
RA-220:026 445216.438 360227.740 
RA-220:027 445113.423 360232.933 
RA-220:028 445006.778 360166.720 
RA-220:029 444962.072 360225.157 
RA-220:030 445323.971 360124.259 
RA-220:031A 445136.094 360809.696 
RA-220:031B 445152.448 360789.277 
RA-220:032 445162.138 360695.212 
RA-220:033A 445063.152 361671.647 
RA-220:033B 445046.487 361670.547 
RA-220:033C 445047.363 361661.260 
RA-221:001 444146.871 359997.056 
RA-221:002 444171.559 359972.725 
RA-221:003 444110.881 359996.205 
RA-221:004 444106.204 359989.176 
RA-221:005 444049.476 360017.895 
RA-221:006 444220.176 359955.556 
RA-221:007 443916.205 359833.739 
RA-221:008 444218.366 359831.738 
RA-221:010 444061.586 359641.770 
RA-221:011 443925.075 359792.960 
RA-221:012A 441460.824 358385.660 
RA-221:012B 441464.964 358349.878 
RA-221:012C 441400.318 358381.233 
RA-221:012D 441508.146 358401.121 
RA-221:013 444712.293 359524.117 
RA-221:015 443957.834 360663.318 
RA-221:016 443804.078 358935.057 
RA-221:017 444089.645 359190.120 
RA-221:018A 444248.896 360003.505 
RA-221:018B 444276.695 359999.662 
RA-221:019 443928.997 360137.000 
RA-221:020A 443920.887 359659.856 
RA-221:020b 444285.202 359921.112 
RA-221:021 444096.406 359974.780 
RA-221:022 444120.816 359952.547 
RA-221:023 443982.113 359.941.050 
RA-221:024 444090.316 359874.265 
RA-221:025 443681.108 358602.926 
RA-221:026 443721.276 359008.236 
RA-221:027 443699.192 358610.807 
RA-221:028 444080.804 359972.975 
RA-221:029 444686.524 356909.043 
RA-221:029B 444710.410 356953.231 
RA-221:030 443549.704 359112.789 
RA-221:031 444343.957 358992.544 
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Samtala X Y 
RA-221:032 444251.165 359175.849 
RA-221:033 444131.881 359981.529 
RA-221:034 443254.907 358323.130 
RA-221:035 444044.738 360112.128 
RA-221:036 444162.173 359978.146 
RA-221:037 444165.049 360021.331 
RA-221:038 444147.820 360022.527 
RA-221:039 444120.943 360018.214 
RA-221:041A 444408.086 358997.196 
RA-221:041B 444371.895 358871.083 
RA-221:042 444402.331 359836.597 
RA-221:042A 444389.271 359867.355 
RA-221:043 444119.496 360002.145 
RA-221:044 444219.895 359938.419 
RA-221:045 444206.414 359210.052 
RA-221:046 444527.229 361599.085 
RA-221:047 444123.286 360795.091 
RA-221:048 444277.165 360715.801 
RA-221:049 444124.331 360779.230 
RA-221:050A 444581.700 360155.769 
RA-221:050B 444583.859 360170.591 
RA-221:050C 444593.732 360137.114 
RA-221:050D 444615.366 360141.002 
RA-221:051A 444825.510 360275.702 
RA-221:051B 444809.082 360264.104 
RA-221:051C 444825.905 360256.638 
RA-221:051D 444818.659 360261.271 
RA-221:052A 444667.943 360196.149 
RA-221:052B 444657.926 360229.712 
RA-221:053 443810.098 361887.404 
RA-221:054A 444290.209 360513.965 
RA-221:054B 444286.623 360530.862 
RA-221:054C 444296.646 360540.805 
RA-221:054D 444298.124 360553.808 
RA-221:055A 444436.614 360980.082 
RA-221:055B 444418.896 360930.991 
RA-221:055C 444364.560 360943.091 
RA-221:055D 444363.038 360935.968 
RA-221:055E 444360.885 360927.576 
RA-221:055f 444362.911 360921.362 
RA-221:055G 444352.883 360899.212 
RA-221:055H 444409.356 360974.538 
RA-221:056 444211.818 360805.947 
RA-221:056B 444186.664 360791.508 
RA-221:057A 444843.386 361397.242 
RA-221:057B 444822.380 361387.781 
RA-221:057C 444814.543 361369.189 

Samtala X Y 
RA-221:057D 444824.969 361410.391 
RA-221:057E 444812.183 361358.604 
RA-221:057F 444801.365 361334.383 
RA-221:057G 444802.539 361320.959 
RA-221:057H 444792.239 361313.795 
RA-221:058A 444542.526 361331.737 
RA-221:058B 444535.957 361320.564 
RA-221:059 444428.350 362078.794 
RA-221:060A 443915.953 361989.171 
RA-221:060B 443915.620 362.009.571 
RA-221:061 444859.695 361639.962 
RA-221:062A 444215.256 362056.558 
RA-221:062B 444223.513 362088.814 
RA-221:062C 444250.729 362075.598 
RA-221:062D 444225.557 362052.467 
RA-221:062E 444235.403 362101.416 
RA-221:062F 444241.831 362064.186 
RA-221:063 444779.065 360403.907 
RA-221:064A 444432.983 360202.098 
RA-221:064B 444440.606 360202.626 
RA-221:065 444267.062 359959.491 
RA-221b:001 474843.600 352924.856 
RA-221b:002 474767.401 352933.637 
RA-221b:004 474708.086 352900.902 
RA-221b:005 476337.943 352562.287 
RA-221b:006 476721.540 352094.952 
RA-221b:008 476889.639 352367.967 
RA-221b:009 478748.785 352022.179 
RA-221b:010 475140.449 352050.187 
RA-221b:011 476844.772 352321.543 
RA-221b:03A 478426.223 351881.326 
RA-222:001 444095.467 358773.039 
RA-222:002 444036.956 358728.008 
RA-222:003 444025.154 358730.304 
RA-222:004 444090.602 358759.994 
RA-222:005 444073.089 358776.963 
RA-222:006 444069.523 358844.042 
RA-222:007 444123.777 358681.375 
RA-222:008 444104.783 358714.896 
RA-222:009 443993.780 358791.628 
RA-222:010 444008.404 358799.778 
RA-222:011 444300.388 358742.768 
RA-222:012 444418.756 358654.363 
RA-222:013 444143.589 358675.030 
RA-222:014 444069.589 358871.557 
RA-223:001 444442.365 359715.305 
RA-223:002 444530.450 359580.888 
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Samtala X Y 
RA-223:003 444500.704 359761.795 
RA-223:004 444401.798 359790.388 
RA-223:005 444534.962 359550.497 
RA-223:006 444533.661 359742.292 
RA-223:007 444468.873 359787.933 
RA-223:008 444448.310 359691.674 
RA-223:009 444369.560 359759.315 
RA-223:010 444418.642 359812.623 
RA-223:011 444388.720 359683.220 
RA-223:012 444535.030 359747.585 
RA-223:013 444512.387 359738.071 
RA-223:014 444483.120 359706.066 
RA-224:001 444.213.490 360210.994 
RA-224:002 444228.514 360200.229 
RA-224:003 444180.399 360231.839 
RA-224:004 444063.756 360220.020 
RA-224:005 444045.106 360238.897 
RA-224:006 444054.477 360238.963 
RA-224:007 444166.998 360158.999 
RA-224:008 444134.586 360206.704 
RA-224:009 444242.439 360221.319 
RA-224:010 444010.968 360268.044 
RA-224:011 444202.644 360186.560 
RA-225:001A 446726.665 356541.053 
RA-225:001B 446748.339 356544.843 
RA-225:001C 446702.700 356537.583 
RA-225:001D 446709.327 356556.723 
RA-225:001E 446770.143 356545.808 
RA-225:001G 446725.935 356547.112 
RA-225:001H 446754.572 356549.185 
RA-225:002 446802.086 356522.889 
RA-225:003 446805.171 356475.954 
RA-225:004 446651.520 356399.549 
RA-225:005A 446558.402 356456.396 
RA-225:005B 446569.578 356452.719 
RA-225:005C 446579.948 356453.083 
RA-225:005D 446588.823 356457.194 
RA-225:005E 446602.758 356461.236 
RA-225:005F 446630.188 356466.301 
RA-225:006 446598.394 356435.066 
RA-225:007 446563.492 356417.773 
RA-225:008 446546.300 356497.475 
RA-225:009 446571.361 356501.972 
RA-225:010 446588.686 356558.128 
RA-225:011 446634.839 356610.531 
RA-225:012 446745.618 356597.089 
RA-225:013A 445423.263 354770.820 

Samtala X Y 
RA-225:013B 445462.826 354775.205 
RA-225:013C 445480.882 354769.105 
RA-225:013D 445489.388 354764.778 
RA-225:013E 445498.072 354769.226 
RA-225:014A 446579.609 354790.838 
RA-225:014B 446541.427 354746.758 
RA-225:014C 446564.712 354716.666 
RA-225:015 446646.667 356692.961 
RA-225:015b 446863.719 356597.051 
RA-225:016A 447121.286 356639.489 
RA-225:016B 447184.042 356643.877 
RA-225:016C 447158.525 356.643.654 
RA-225:017 444125.377 356740.365 
RA-225:018 446632.201 356653.672 
RA-225:019 446739.007 356570.826 
RA-225:020 447543.720 355783.530 
RA-225:021A 446012.887 355044.860 
RA-225:021B 445989.029 355057.647 
RA-225:022 444129.251 356468.497 
RA-225:023A 447516.101 355714.073 
RA-225:023B 447472.602 355686.979 
RA-225:023C 447444.004 355666.477 
RA-225:024 447383.322 355604.428 
RA-225:025A 447024.558 354568.412 
RA-225:025B 447031.166 354562.571 
RA-225:025C 447038.260 354.574.162 
RA-225:025D 447049.915 354574.114 
RA-225:025E 447066.522 354572.365 
RA-225:025F 447079.056 354574.013 
RA-225:025G 447093.318 354563.575 
RA-225:025H 447105.393 354573.128 
RA-225:025I 447123.825 354580.958 
RA-225:026A 446352.242 354729.239 
RA-225:026B 446332.358 354715.514 
RA-225:027 446563.091 354864.985 
RA-225:028A 447149.002 356676.369 
RA-225:028B 447150.374 356680.309 
RA-225:029 446258.228 356502.116 
RA-225:030A 446961.247 356662.763 
RA-225:030B 446973.004 356657.489 
RA-225:030C 447022.971 356669.082 
RA-225:031A 446812.601 356616.838 
RA-225:031B 446801.206 356616.125 
RA-225:031C 446794.984 356.618.801 
RA-225:031D 446777.838 356616.756 
RA-225:032a 446566.591 354852.597 
RA-225:032b 446554.953 354847.216 
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Samtala X Y 
RA-226:001 443812.034 359973.978 
RA-226:002 443778.899 359944.096 
RA-226:003 443553.721 359941.588 
RA-226:004 443565.586 359840.674 
RA-226:005 443807.480 359959.536 
RA-226:006A 443880.089 361064.568 
RA-226:006B 443860.021 361039.254 
RA-226:007B 443684.747 360059.316 
RA-226:007C 443684.004 360050.487 
RA-226:008 443681.225 359529.551 
RA-226:009 443859.013 360006.042 
RA-226:010 443729.841 359844.794 
RA-226:011 443383.070 359615.791 
RA-226:012 443390.367 359631.081 
RA-226:013 443294.225 359737.320 
RA-226:014 443896.001 359990.002 
RA-226:015 443772.517 360064.753 
RA-226:016 443861.689 360085.281 
RA-226:017 443513.623 361124.136 
RA-226:018 443943.790 360618.286 
RA-226:019 443400.390 360460.443 
RA-226:019B 443508.645 360496.607 
RA-226:020A 443891.260 360584.386 
RA-226:020B 443901.740 360604.480 
RA-226:021 443585.765 359982.517 
RA-226:022A 443509.856 361248.541 
RA-226:022B 443540.452 361236.585 
RA-226:022C 443527.022 361226.622 
RA-227:001A 442869.467 359805.554 
RA-227:001B 442856.970 359828.916 
RA-227:001C 442869.240 359814.438 
RA-227:002 442752.927 359871.693 
RA-227:003 442641.267 359953.087 
RA-227:004 442897.338 359768.032 
RA-227:005 442936.803 359763.955 
RA-227:006 442979.438 359760.624 
RA-227:007 443006.705 359692.831 
RA-227:008 443099.521 359733.188 
RA-227:009 443160.158 359748.020 
RA-227:010A 442633.999 360033.508 
RA-227:010B 442746.424 360108.049 
RA-227:010C 443245.592 359766.748 
RA-227:010d 442477.778 359924.386 
RA-227:011 442913.034 359836.928 
RA-227:012 442990.812 359758.454 
RA-227:013 442672.439 360164.981 
RA-227:013b 442709.846 360160.238 

Samtala X Y 
RA-227:013c 442676.398 360102.090 
RA-227:014 442743.818 359925.557 
RA-227:015 442618.897 359951.040 
RA-227:016 442993.870 359748.145 
RA-227:017 442995.474 359735.731 
RA-227:018 443056.172 359717.351 
RA-227:019 443235.363 359761.251 
RA-227:020 442849.091 359879.242 
RA-227:021 442857.180 359761.897 
RA-227:022 443256.994 360122.065 
RA-227:023 442847.691 359862.257 
RA-227:024 443194.817 359738.052 
RA-227:025A 442923.156 359820.489 
RA-227:025B 442899.601 359796.198 
RA-227:026 442938.081 359819.562 
RA-227:027 442936.554 359784.083 
RA-227:028 442648.094 360031.688 

RA-227:029 442666.076 360002.028 
RA-227:030 443011.647 359725.846 

RA-227:031 442550.182 360069.388 
RA-227:032 442894.468 359761.663 
RA-227:033 442954.719 359771.049 
RA-227:034 442915.778 359816.699 
RA-227:035 442855.236 359060.208 
RA-227:036 442716.090 359919.257 
RA-615:001 473309.587 353153.240 
RA-615:002 473336.209 352945.655 
RA-615:003A 472406.315 353702.349 
RA-615:003B 472430.766 353742.066 
RA-615:004 472108.724 353260.618 
RA-615:004B 472163.381 353096.145 
RA-615:005 473863.696 354315.792 
RA-615:007 474166.483 354133.022 
RA-615:008 472738.377 353732.997 
RA-615:010 476550.775 353630.782 
RA-615:011 474485.879 354781.300 
RA-615:012 474956.409 355161.491 
RA-615:013 474452.653 353526.740 
RA-615:014 474376.648 354016.082 
RA-615:016 472098.712 352804.524 
RA-615:018 475269.023 353795.992 
RA-615:019 477832.590 353086.890 
RA-615:020 478592.154 353214.717 
RA-615:021 478569.789 353220.234 
RA-641:001 447510.691 361741.952 
RA-641:001B 447618.884 363218.910 
RA-641:002 448426.966 363252.354 
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Samtala X Y 
RA-641:003 447047.555 363716.663 
RA-641:004 444573.390 360205.733 
RA-641:004b 444259.999 360152.000 
RA-641:005 447208.972 363021.738 
RA-641:005a 444587.721 360059.701 
RA-641:008 443452.333 360656.265 
RA-641:009 446234.743 354954.405 

Samtala X Y 
RA-641:010 443634.380 361260.011 
RA-641:011 449361.219 364580.418 
RA-641:012 443062.999 360733.925 
RA-641:013 445642.736 355251.380 
RA-641:014 447206.546 356636.244 
RA-641:015 446641.403 356644.636 
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Viðauki II: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

Kvoslækur 

 

Torfastaðir 
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Kollabæjarhverfi 

 

Kotmúli 
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Breiðabólstaður og Árnagerði 

 

 

Flókastaðir 
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Bjargarkot 

 

Aurasel 
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Núpur 

 

 

 

  



349 
 

Viðauki III: Minjakort 
 
Loftmyndirnar hér að aftan sýna afstöðu fornleifa innan jarða. Fremst er dreifing allra skráðra 

minjastaða sýnd á Íslandskorti 1:50000 en þau voru gerð árið 1908. Hver loftmynd er merkt 

ákveðinni jörð og ef um fleiri en eina loftmynd af sömu jörð er að ræða er þess getið. Á hverri 

loftmynd eru eingöngu hnit á þeirri jörð auðkennd með númeri. Hnit er sýnt með rauðum punkti 

og kennitala staðarins með hvítu letri. Svartar línur tákna landamerki, gular eru leiðir, fjólubláar 

eru garðlög og bláar eru áveitur. Loftmyndirnar eru frá Loftmyndum ehf. 








































































