
Aðalskráning fornleifa í Rangárþingi eystra  
2013-2015 

Bindi II: Fljótshlíðarhreppur I 

 

Ritstjóri: Ragnheiður Gló Gylfadóttir 

Höfundar efnis: Kristborg Þórsdóttir, Jakob Orri Jónsson, Ragnheiður Gló Gylfadóttir, 

Guðrún Alda Gísladóttir og Oddgeir Hansson. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

FS597-13031  

Fornleifastofnun Íslands ses. 

Reykjavík 

2017 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsíðumyndin er af vegg í útihúsi á bæjarhól Vestur-Sámsstaða RA-220:001.  
Myndina tók Ragnheiður Gló Gylfadóttir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Fornleifastofnun Íslands 2017 

Bárugötu 3 

101 Reykjavík 

Sími: 551 1033 

Netfang: fsi@instarch.is 

Heimasíða: www.instarch.is 

 

  

mailto:fsi@instarch.is
http://www.instarch.is/


3 
 

Samantekt 
 

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

svæðum í sveitarfélaginu Rangárþingi eystra árin 2013-2015. Hér eru upplýsingar um þá 

minjastaði sem skráðir voru í hinum forna Fljótshlíðarhreppi og tveimur afréttum í Þórsmörk. 

Þar voru samtals skráðir 585 minjastaðir eða að meðaltali rúmlega 25 minjastaðir á jörð.  Þetta 

bindi er í tveimur heftum, Fljótshlíðarhreppur I og II.  
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1. Inngangur 
 

Árið 2013 gerðu Fornleifastofnun Íslands ses og sveitafélagið Rangárþing eystra
1
 samning um 

aðalskráningu fornleifa á völdum svæðum innan sveitarfélagsins í hinum fornu Austur- og 

Vestur-Eyjafjallahreppum og í Fljóthlíðarhreppi. Verkefnið var til þriggja ára og áætlað að skrá 

1000 minjastaði á því tímabili, eða um 333 staði á ári. Allt sveitarfélagið var því ekki skráð í 

heild sinni, einungis útvalin svæði að ósk sveitarfélagsins. 

Fyrsti verkáfangi fór 

fram sumarið 2013. Þá voru 

skráðir 311 minjastaðir á sjö 

jörðum undir Eyjafjöllum 

og á afrétti Fljótshlíðinga í 

Þórsmörk. Þetta voru 

jarðirnar Eystri-Skógar, 

Ytri-Skógar, 

Drangshlíðardalur, 

Hörðuskáli, Skarðshlíð, 

Seljaland og Seljalandssel.  

Annar verkáfangi fór fram 

sumarið 2014. Þá voru skráðar 350 minjar á 10 jörðum undir Eyjafjöllum og í Fljótshlíðinni, á 

Goðalandi (afrétti Breiðabólsstaðar) og fornleifar sem teljast vera á fleiri en einni jörð, sem 

voru aðallega leiðir. Þetta voru jarðirnar Drangshlíð, Hrútafell, Hrútafellskot efra, 

Hamragarðar, Breiðabólstaður, Bjargarkot, Árnagerði, Háakot, Aurasel og Flókastaðir. Þriðji 

og síðasti verkáfangi fór fram sumarið 2015. Þá voru skráðir 382 minjastaðir á 13 jörðum í 

Fljótshlíð. Þetta eru jarðirnar Kvoslækur, Litli-Kollabær, Ormskot, Tumastaðir, Tunga, 

Vatnsdalur, Vatnsdalskot, Torfastaðir eystri, Torfastaðir vestari, Kotmúli, Sámsstaðir hinir 

austustu, Mið-Sámsstaðir, Sámsstaðir vestustu, og Núpur. Í Fljótshlíðarhreppi voru samtals 

skráðir 585 minjastaðir eða að meðaltali rúmlega 25 minjastaðir á jörð. Alls voru því skráðir 

1043 minjastaðir á þessum þremur árum í sveitarfélaginu. 

Við skráningu var farið á allar jarðirnar, rætt við staðkunnuga og gengið á alla þekkta 

minjastaði. Á hverjum minjastað var staðháttum lýst, gefnar leiðbeiningar um hvar staðinn var 

                                                             
1
Sameinað sveitarfélag Fljótshlíðarhrepps, Austur- og Vestur-Landeyjahrepps, Austur- og Vestur-     

Eyjafjallahrepps, og Hvolshrepps. 

Skráningarsvæðið er sýnt með rauðum lit. Gísli Pálsson gerði kortið. 
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að finna og minjum lýst. Hnit voru tekin á minjastöðunum og þar sem tóftir eða önnur 

mannvirki var að finna voru þær teiknaðar upp og af þeim teknar myndir. Ástand allra 

minjastaðanna var metið og sömuleiðis hvort þeir teldust í hættu, og þá hvers vegna. Notaðar 

voru loftmyndir frá Loftmyndum ehf sem Rangárþing eystra lagði til. Skráningin í 

Fljótshlíðarhreppi var gerð af fornleifafræðingunum Ragnheiði Gló Gylfadóttur, Jakobi Orra 

Jónssyni og Kristborgu Þórsdóttur. Áður höfðu Guðrún Alda Gísladóttir og Oddgeir Hansson 

skráð valda staði í Þórsmörk. Ragnheiður Gló Gylfadóttir sá um skýrslugerð og Lilja Laufey 

Davíðsdóttir gerði minjakortin. 

Skýrslan er í tveimur bindum. Fyrri bindið inniheldur fornleifaskrá Eyjafjallahreppa en 

í seinna bindinu er fornleifaskrá Fljótshlíðarinnar, Þórsmerkur (afréttur Fljótshlíðinga) og 

Goðalands (afréttur Breiðabólstaðar). Hún er í tveimur heftum. Skýrsla þessi er byggð upp á 

svipaðan hátt eins og aðrar skýrslur Fornleifastofnunar um fornleifaskráningu. Í skýrslunni er 

fyrst sagt í stuttu máli frá löggjöf um minjavernd og sögu fornleifaskráningar (2. kafli) og í 

kjölfarið fylgir ítarleg minjaskrá (3. kafli). Í henni eru minjastaðir flokkaðir eftir jörðum og 

byggir tölusetning jarðanna á Jarðatali Johnsens frá 1847. Á undan minjaskrá hverrar jarðar er 

annars vegar gert grein fyrir því hvenær jarðanna var getið fyrst í heimildum og í hvaða 

fornritum öðrum þeirra er getið, auk þess sem fjallað er um afbýli, hjáleigur, bænhús og kirkjur 

ef einhver eru, til að varpa ljósi á sögu byggðar og búskapar á staðnum. Hins vegar er fjallað 

um landslag á jörðunum, gróðurfar og túnasléttun og aðra þætti sem hafa áhrif á varðveislu 

minja. Í minjaskrá er fjallað sérstaklega um hvern minjastað, sagt frá staðsetningu minjanna og 

aðstæðum og þeim lýst. Í 4. kafla eru samantektir um helstu minjaflokka og  helstu niðurstöður 

skráningarinnar dregnar saman. Í 5. kafla eru settar fram tillögur um verndun og kynningu 

fornleifa á því svæði sem skráð hefur verið. Þar á eftir fylgir ítarleg heimildaskrá. Aftast í 

skýrslunni eru viðaukar og minjakort sem sýna dreifingu minjastaðanna ásamt hnitaskrá. 

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

hlýjar móttökur. 
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2. Saga fornleifaskráningar og löggjöf 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sem vísa á minjastaði og geta gefið vísbendingar um hlutverk mannvirkjaleifanna 

(svæðisskráning).  

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

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

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

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

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

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

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

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

vettvangsrannsókn, enda er skilgreining á fornleifum í þjóðminjalögum víðtæk. Fornleifar 

teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn hafa gert 

eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:  

 

   a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, 

bæjarstæði og bæjarleifar ásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og 

öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar kirkna, bænhúsa, 

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

verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum,  

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

verstöðvum, bólum, mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri,  

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

ræktunarminjar, svo og leifar eftir veiðar til sjávar og sveita,  
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d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum 

samgöngumannvirkjum, vöð, varir, leifar hafnarmannvirkja og 

bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vega- og 

siglingamerki ásamt kennileitum þeirra,  

e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum,  

f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, 

álagablettir og aðrir staðir og kennileiti sem tengjast siðum, venjum, 

þjóðtrú eða þjóðsagnahefð, 

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

hellum eða skútum, á klettum, klöppum eða jarðföstum steinum og 

minningarmörk í kirkjugörðum, 

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

sið,  

i. skipsflök eða hlutar þeirra. 

 

Fornminjar njóta friðunar nema annað sé ákveðið af Minjastofnun 

Íslands. 

 

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

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

eða álagablettir. Þessari skilgreiningu er fylgt við hefðbundna fornleifaskráningu. 

Ef mannvistarleifar sem falla undir ofangreinda skilgreiningu finnast á fyrirhuguðu 

framkvæmdasvæði, þá þarf að leita heimildar til að hreyfa við þeim. Í 24. gr. laga um 

menningarminjar segir m.a.: „Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði 

jarðar, sjávar, vatns eða í jökli, skal skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem 

unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn. Ef 

fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur 

stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma vettvangskönnun 

umsvifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins. Stofnuninni er skylt að ákveða 

svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. Óheimilt er að 

halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands.“. Komi til 

björgunargraftar vegna framkvæmda, ber framkvæmdaaðili þann kostnað sem af því hlýst. 

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

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

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

á að áður óþekktar minjar finnist við jarðrask. 
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3. Fornleifaskrá 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

yfir fornleifar sem fundist hafa heimildir um. 

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

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

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

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

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

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

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

en hlutverk þeirra er ekki alltaf hægt að ákvarða.   

 

Framsetning á dæmigerðum minjastað í skýrslum Fornleifastofnunar Íslands. 
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Á eftir hlutverki kemur hnattstaða minjastaðarins í gráðum og mínútum. Mæling 

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

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

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

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

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

fyrirliggjandi upplýsinga með um 50 metra fráviki.   

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

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

mannvirkinu sjálfu ásamt öðrum upplýsingum sem við eiga.  

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

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

og öllu því umróti sem hugsanlega gæti skemmt þá teljast ekki í hættu. Minjar á eða við svæði 

þar sem framkvæmdir eiga sér stað teljast í hættu ef hugsanlegt er talið að þeim verði rótað. 

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

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

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

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

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

sem uppblástur ógnar.   

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

ef einhverjar eru, oft með skammstöfunum, en úr þeim er leyst í heimildaskrá aftast í skýrslunni. 
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RA-206     Kvoslækur 
Jarðadýrleiki óviss 1710, því jörðin tíundaðist aðeins fátækum fyrir 20 hdr. JÁM I, 159. 20 hndr 1839. 

Breiðabólstaðakirkjueign.  Jörðin á upprekstrarland á Grænafjall en ekki að Miðmörk.  Jörðin hét áður 

Kókslækur. Ekki hefur verið föst ábúð á jörðinni frá 2000 en þar er frístundabyggð og túnin nýtt. 

1839:  "... þýfð tún, ei ógrasgefin, útslægjur litlar, um hagrými ágreiningur, árangurslítil."  SSR, 94.  

1919:  Tún 7,5 ha, 4,5 ha sléttað, garðar 1068 m²     "Tún er í halla móti suðri og töðufall gott. ... Engjar 

voru í brekkuhalla vestur frá bænum, þær hafa nú verið þurrkaðar og ræktaðar." SB IV, 433. 
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RA-206:001     Kvoslækur     bæjarhóll     bústaður 63°44.261N     20°02.762V 

Bærinn er sýndur á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906 og 

túnakorti frá 1919. Bærinn er vestarlega, 

í miðju heimatúninu, rétt austan við 

Kvoslækjargil. Bæjarhóllinn sést enn, 

íbúðarhús byggt 1934 og útihús sem hafa 

verið gerð upp. Þau eru byggð á grunni 

eldri útihúsa frá 20. öld. Það er ekki föst 

ábúð á jörðinni en hún er nýtt til beitar. 

Íbúðarhúsið og útihúsin fast norðan þess 

voru gerð upp fyrir nokkrum árum, þar er 

íbúðar- og skrifstofuhúsnæði. 

Íbúðarhúsið er byggt í suðvesturhorn 

bæjarhólsins og það er innan kálgarðs 

005.  Í vestur- og norðvesturhluta 

bæjarhólsins eru útihús. Rúmum 20 m 

norðan við bæjarhólinn eru rauð, 

bárujárnslædd útihús sem byggð voru í 

kringum 1960. Þau eru illa farin og 

þarfnast viðgerðar. 

Allt umhverfis bæjarhólinn er slétt tún. Það er ræktað og nýtt til beitar. Malarvegur liggur að bænum úr 

suðri, Kvoslækjará afmarkar túnið til austurs en Kvoslækjargil til vesturs. Fyrir ANA bæjarhólinn er 

hóll, líklega uppmokstur vegna byggingarframkvæmda sem þar voru skömmu eftir árið 2000. Þar er 

m.a. búið að gera hrossaskjól. Ekki eru sagnir um að mannvist hafi komið upp þegar úthúsin voru 

endurbyggð. 

Bæjarhóllinn er 45x25 m að stærð og snýr 

austur-vestur. Á túnakortinu sést að stafnar 

bæjarins snéru til suðurs, heygarður var til 

norðausturs og fleiri útihús þar við. Allar þessar 

byggingar hurfu líklega um miðja síðustu öld. Á 

bæjarhólnum er mikið jarðrask vegna 

byggingaframkvæmda og vesturhlutinn er 

horfinn af þeim sökum.  Í norðausturhorni 

bæjarhólsins er nýlega búið að byggja kofa yfir 

rafstöð og liggur niðurgrafinn vegslóði þaðan til 

austurs. Austurhluti bæjarhólsins sést ennþá, 

miðjan og hluti af suðurhliðinni. Bæjarhóllinn er 

1,5-2 m á hæð, algróinn og sléttur. Suðurhliðin 

afmarkast af beinum bakka, líklega hluta af 

framhlið gömlu bæjarhúsanna. Þar má greina 

þrjú hólf. Hólf 1 er grafið inn til norðurs. Það er 

5x2 m að innanmáli og snýr norður-suður. 

Hólfið er opið til suðurs og veggirnir algrónir. 

Þeir sjást ekki að utan og eru um 1 m á hæð. Fyrir 

suðaustan hólf 1 er tóft, sem var líklega hluti af 

bæjarröðinni. Það er búið að endurgera hana, 

setja bárujárnsþil, hlaða veggina og tyrfa yfir þakið. Dyr eru á miðri suðurhlið. Ekki er ljóst hvert ástand 

tóftarinnar var áður en endurgerðin fór fram. Veggirnir eru algrónir að innan og þar glittir í 6 umför 

grjóthleðslu. Strengur er á milli steinanna. Klömbruhleðsla úr grjóti er í austurvegg hússins. Hólf 2 er 

skammt austar. Þar sést móta fyrir hleðslu og hólfi. Hleðslan er 0,4-1,8 m á hæð, algróin og 2 m breið. 

Hólfið er grafið inn í hólinn til norðurs og er slétt að innan. Þar skammt norðar er fyrrnefndur kofi og 

lágin að því. Fast norðan við bæjarhólinn er stór, brattur hóll. Hann er sléttur, grasivaxin og manngerður 

á síðustu árum með uppmokstri úr bæjarhólnum og nánasta umhverfi. 

 

Bæjarhóll 206:001, horft til norðvesturs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-206:002     garðlag     túngarður 63°44.356N     20°02.806V 

Á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 og 

túnakorti frá 1919 sést afmörkun 

gamla heimatúnsins. Á þeim 13 árum 

sem eru á milli kortanna verða 

breytingar, túnið stækkað og nýr 

túngarður hlaðinn til norðurs. Á 

túnakortinu er gerði með hlöðnum 

veggjum í norðvesturhorninu en nú 

sést einungis yngri garðurinn. Ekki er 

vitað hvernig heimatúnið var 

afmarkað til suðurs. Túngarðurinn var 

um 180 m norðan við bæ 001. 

Slétt, grasivaxið tún, á milli 

Kvoslækjarár og Kvoslækjargils. 

Norðurhlutinn er órækt en slétt tún er 

til suðurs. Túnið er í aflíðandi halla til 

suðurs. 

Túngarðurinn afmarkaði norðurhlið 

heimatúnsins og lá þvert á milli 

fyrrnefndra gilja. Hann sést ennþá vestast í túninu en aðrar hliðar hans eru horfnar vegna sléttunar. Það 

mótar fyrir túngarðinum á loftmynd í túninu og til austurs, niður að Kvoslækjará. Til vesturs beygir 

túngarðurinn til norðurs við Kvoslækjargil og afmarkar þar annað tún, norðan við heimatúnið sem er 

ekki sýndur á bæjarteikningu né túnakorti. Fyrir vestan heimatúnið eru báðir túngarðarnir varðveittir og 

er annar þeirra líklega mun eldri. Þeim er gefin bókstafur til aðgreiningar í lýsingu þessari. Túngarður 

A er sýndur á túnakortinu og afmarkar norðurhlið heimatúnsins. Þar sést hins vegar ekki að túngarðurinn 

afmarkar annað tún fast norðan heimatúnsins til allra átta. Það tún er um 270x170 m að stærð og snýr 

austur-vestur. Það liggur að Kvoslækjará og framhald túngarðsins sést til norðurs og suðurs í landi 

Lambalækjar RA-204. Garðlagið er torfhlaðið, 2 m á breidd og 0,4-1 m á hæð. Vírgirðing er eftir allri 

vesturhliðinni og skilur á milli landa Kvoslækjar og Kollabæjar RA-207. Garðlagið er horfið á köflum 

vegna sléttunar, vegslóða og annars rasks. Til austurs sést garðlagið ekki, líklega réð Kvoslækjará þar 

afmörkun heimatúnsins. Túngarður B er fast vestan við túngarð A, við Kvoslækjargil. Hann er lægri, 

grónari og hlykkjóttari en túngarður A. Þetta er framhald þess túngarðs sem sýndur á bæjarteikningunni. 

Hann er 130 m að lengd, 1 m á breidd og 0,4 

m á hæð. Hann er torfhlaðinn og algróinn. 

Hann sameinast garðlagi A til norðausturs. 

Þessi túngarður er ekki varðveittur umhverfis 

heimatúnið, þar eru nú slétt tún. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra 

landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-206:003     þúst     útihús  63°44.361N     

20°02.620V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 

220 m norðaustan við bæ 001 í 

norðausturhorni túnsins. Þar sjást enn óljós 

ummerki um útihúsið sem búið er að slétta í 

tún. Útihúsið var utan túnsins sem er á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna 

frá 1906. 

 

Túngarðar 206:002a og 002b, horft til SSV. 

 

Þúst 206:003, horft til suðausturs. 
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Leifar af útihúsinu eru í sléttuðu, ójöfnu túni í aflíðandi halla til suðurs. 

Í túninu er nokkuð afgerandi lægð þar sem úthúsið var. Lægðin sýnir innanmál hólfs sem er 4x5 m að 

innanmáli og snýr nálega norður-suður. Úr suðurenda hennar liggur 2 m löng og 1 m breið renna til 

suðurs. Þar hefur líklega verið op inn í hólfið/útihúsið. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-206:004     heimild   kálgarður 63°44.232N     20°02.577V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var stór kálgarður um 220 m suðaustan við bæ 001 og 245 m sunnan við 

útihús 003. Skekkja er í túnakortinu og hefur kálgarðurinn verið 160 m suðaustan við bæ en ekki 220 

m. Þar sjást engin ummerki lengur um kálgarðinn. Kálgarðurinn er ekki merktur inn á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906. 

Kálgarðurinn var á hálendri tungu í sléttuðu túni vestan við bakka Kvoslækjarár. 

Sem fyrr segir sjást engin ummerki um kálgarðinn og hefur hann að öllum líkindum horfið vegna 

túnasléttunar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-206:005     hleðsla     kálgarður 63°44.249N     20°02.753V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 

1919 var kálgarður fast sunnan við bæ 001. 

Kálgarðurinn var í aflíðandi halla til suðurs, 

niður bæjarhólinn og líklega var bæjarhlaðið 

þar á milli. Núverandi íbúðarhús á Kvoslæk 

er innan kálgarðsins sem er horfinn nema til 

austurs. Rotþró er 5 m austan við kálgarðinn. 

Slétt, grasivaxin tún og bakgarður 

íbúðarhússins eru á þessum slóðum. 

Einungis austurhlið kálgarðsins sést enn og 

mótar fyrir henni sem hrygg í sléttu túninu. 

Hann er 18 m að lengd og liggur til suðurs frá 

bæjarhól 001. Hann er 0,1-0,4 m á hæð og 

útflattur. Veggurinn sést ekki að "innan".  Á 

loftmynd sést mögulega móta fyrir suðurhlið 

kálgarðsins en það sást ekki á vettvangi. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra 

landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

 RA-206:006     garðlag     tún  

63°44.327N          20°02.606V 

Á túnakorti frá 1919 eru sýnd tvö samtengd 

gerði austast í heimatúninu, um 20 m sunnan 

við útihús 003 og 210 m norðaustan við bæ 

001. Tekið er fram í skýringum á kortinu að 

gamlir garðar afmarki gerðin. Hlutverk 

gerðanna er ekki þekkt en líklegt er að þau 

hafi gegnt hlutverki nátthaga eða jafnvel 

akurgerða. Búið er að slétta yfir minjarnar en 

enn sjást hryggir í túninu þar sem hægt er að 

greina óljósar garðhleðslur. Þessar minjar eru 

rétt utan túnsins sem er á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906. 

Minjarnar eru í sléttuðu en ójöfnu túni, í 

 

Hleðsla 206:005, horft til suðurs. 

 

Garðlag 206:006b, horft til austurs. 
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aflíðandi halla til suðurs. 

Óljós ummerki um gerði í túninu sjást á svæði sem er 130x80 að stærð og snýr nálega austur-vestur. 

Gerðin sem sýnd eru á túnakortinu afmarka svæði sem er 60x60 m að stærð og er því um umfangsmeiri 

minjar að ræða en sýnt er á kortinu. Svo virðist sem að minnsta kosti fjögur samliggjandi gerði séu þarna 

í túninu og eru þau í röð frá bröttum vesturbakka Kvoslækjarár til vesturs. Hluti mannvirkisins virðist 

hafa brotnað ofan í árgilið. Þetta eru brotakenndar minjar en gerðin virðast vera 35-50 m á lengd og 30-

40 m á breidd. Þau snúa öll norður-suður. Greinilegasti garðurinn er á miðju svæðinu og liggur norður-

suður. Hann er 5-6 m á breidd og 0,3 m á hæð. Aðrir garðar eru mjórri og lægri. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-206:007     þúst     útihús 63°44.325N     20°02.714V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 var útihús 

um 130 m NNA við bæ 001 og um 90 m 

ASA við útihús 016. Þar er ekki sýnt á 

túnakorti frá 1919 enda miklar breytingar 

á túninu á þessum 13 árum sem eru á milli 

kortanna. 

Slétt, grasivaxið tún en víða eru lágir 

hólar. Það er líklega stutt niður á klöpp í 

einhverjum þeirra. Útihúsið var á einum 

hólnum og græn lág í miðju hans ber því 

nú einungis vitni í túninu. 

Hóllinn er 0,3-0,4 m á hæð og 9x7 m að 

stærð. Hann snýr norðvestur-suðaustur og 

í miðjunni er sem fyrr segir græn lág, mun 

grænni en nánasta umhverfi. Ekki sér til 

greinilegrar mannvistar á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-206:008     Ból     tóftir     útihús 63°44.403N     20°02.600V 

"Ofan við bæinn á Kvoslæk er þurrlendur mói, kallaður Ból," segir í örnefnalýsingu. Ból er fast norðan  

við heimatúnið á Kvoslæk. Þar eru þrjár tóftir sem eru 20 m suðaustan við fjárhús úr blönduðu efni og 

290 m norðaustan við bæ 001. Á herforingjaráðskorti nr. 48 frá 1908 er sýnt hús rétt norðan við 

heimatúnið á Kvoslæk og er líklegt að syðsta tóftin sé af því húsi eða tóft 010. 

Tóftirnar eru í þýfðum móa í aflíðandi halla til suðurs og eru víða ummerki um grónar vatnsrásir á 

svæðinu. 

 

Þúst 206:007, horft til vesturs. 

Þúst 206:007, ho 

   

Tóftir 206:008a, horft til suðurs og 008b, horft til norðurs. 
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Tóftirnar og fjárhúsin eru á svæði sem er 

70x40 m að stærð og snýr norður suður. Þær fá 

bókstafi til aðgreiningar í lýsingu. Tóft A er 

syðst á svæðinu og í henni má óljóst greina tvö 

hólf. Tóftin er 10x6 m að stærð og snýr austur-

vestur. Í vesturenda tóftarinnar er hólf I og er 

það 2x1 m að innanmáli, snýr norður-suður. 

Hólf II er í austurenda og er það 2x2 m að 

innanmáli. Ekki sjást op inn í hólfin eða á milli 

þeirra. Mesta hæð veggja er 0,5 m í vesturenda. 

Tóftin er gróin og virðist að mestu torfhlaðin 

en hvergi sést í grjóthleðslur. Tóft B er um 60 

m norðan við tóft A. Hún er einföld og er 9x8 

m að stærð, snýr norður-suður. Ekki sést op á 

henni en það hefur líklega verið til suðurs, 

undan halla. Tóftin virðist að mestu torfhlaðin 

og hvergi sést í grjót. Mesta hæð veggja er um 

1 m. Ekki er ljóst hvert hlutverk þessara tófta 

var en ætla má að þær hafi gegnt hlutverki útihúsa eða 

fjárhúsa. Tóft C er mjög óljós og er hún mitt á milli tófta A og 

B. Hún er frábrugðin þeim að því leyti að hún er niðurgrafin 

að hluta og virðist mun yngri en þær. Hún kann að vera frá 

sama tíma og gömul fjárhús sem eru 14 m norðvestan við 

hana. Tóftin er einföld, 5x4 m að stærð og snýr norður-suður. 

Greinilegur torfhlaðinn veggur er á austurhlið tóftarinnar en 

aðrir veggir eru óljósir. Mesta hleðsluhæð er 0,2-0,3 m. Ekki 

er skýrt op en það hefur að líkindum verið í suðurenda. 

Hlutverk tóftarinnar er ekki þekkt en gæti verið heystæði. 

Fjárhúsin sem nefnd hafa verið eru örugglega ekki nógu 

gömul til að teljast til fornleifa en þau eru úr blönduðu efni. 

Stutt lýsing á þeim fær að fljóta hér með og fá þau bókstafinn 

D. Fjárhúsin eru úr bárujárni og eru þrjár burstir á þeim. Í 

fjárhúsunum eru timburgarðar. Búið er að rífa niðurgrafna 

hlöðu aftan við þau. Saman eru fjárhúsin og hlaðan 20x15 m 

að stærð og snúa norður-suður. Hlaðinn veggur úr torfi og 

grjóti er á austurhlið fjárhúsanna. Hlaðni veggurinn er 2 m á 

hæð og breidd. Líklegt er að eldri mannvirki séu undir 

fjárhúsunum. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 6; Herforingjaráðskort 48 

 
 

RA-206:009     heimild   útihús 63°44.259N     20°02.728V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 10-15 m austan við bæ 001, á vesturbrún lautar sem þarna er. 

Á túnakortinu er sýnd óljós leið frá bænum að mannvirkinu. Mögulega var þetta brunnur, lækjarspræna 

rennur þarna til suðausturs frá bæjarhólnum og svart, mjótt plaströr sést þar ofan í. Lautin er mýrlend en 

ekki sjást mannvirki þar. 

Lautin sést enn í heimatúninu en hliðar hennar eru aflíðandi. Útihúsið var við norðvesturhorn hennar, 

uppi á brúninni. Þar eru upptök lækjarins en mikið jarðrask er á svæðinu. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

  

                       

Tóft 206:008c, horft til norðvesturs. Hús 008d eru í 
bakgrunni. 
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RA-206:010     tóft     beitarhús 63°44.452N     20°02.620V 

Á herforingjaráðskorti nr. 48 frá 1908 er sýnt hús, líklega beitarhús, beint norður af bæ 001, utan 

heimatúnsins. Ekki er vitað hvort að þetta hús sem hér er skráð er sýnt á kortinu eða hús 008. 

Skammt sunnan við tóftina eru uppistandandi, rauðklædd bárujárnshús. Líklega er tóftin frá sama tíma 

en frekari heimildir þarf til þess að staðfesta það. 

Tóftin er 8x6 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Hún er opin til vesturs og veggirnir eru hlaðnir 

úr torfi og grjóti. Þeir eru 0,2-1,5 m á hæð að innan og 0,2-1 m á hæð að utan. Tóftin er grafin inn í holt 

(hól) til austurs. Þar eru veggirnir jafnframt hæstir. Þeir eru algrónir að utan en að innan glittir í 6-7 

umför af grjóthleðslu. Rask er í vesturenda norðurveggsins og hann horfinn að hluta. Bárujárnsþil var á 

tóftinni, það sést liggja í heilu lagi fyrir utan hana. Til suðurs liggur hlaðinn garður frá tóftinni. Hann er 

7 m langur, 3,5 m á breidd og algróinn. Til suðurs er hann 0,4 m á hæð en lækkar til annarra átta. Fyrir 

norðan garðinn er dæld, mögulega ummerki um annað hólf. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Herforingjaráðskort 48 LMI 1:50000 

 

RA-206:011     tóftir     beitarhús 63°44.733N     20°02.433V 

Tvær fremur unglegar tóftir eru fast vestan Kvoslækjarár um 900 m norðan við 

bæ 001 og um 600 m norðan við tóftir 008. 

Tóftirnar eru í brattri brekku sem nær niður að Kvoslækjará. Þar er skjólgott 

og grasgefið. 

Tóftirnar eru á svæði sem er um 45x10 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Tóft A er norðaustar. Hún er alveg frammi á bakka árinnar og er 

snarbratt frá henni ofan í ána. Tóftin er einföld og hlaðin úr torfi og grjóti. Hún 

er 6x7 m að stærð og snýr austur-vestur. Vesturendi hennar er grafinn inn í 

brekkuna og op er á henni til austurs. Veggir eru 1,3 m á hæð þar sem þeir eru 

hæstir, í austurenda. Mest sjást 4 umför hleðslu inni í tóftinni. Þar eru leifar af 

timbri og bárujárni úr þaki og sést ekki hvort jötur eru meðfram veggjum. Tóft 

B 35 m suðvestan við tóft A, nær brekkunni. Hún er 8x6 m að stærð, einföld 

og snýr austur-vestur. Op er á henni til vesturs, í átt að brattri brekku. Í opinu 

er niðurgröftur, inni í tóftinni. Þar er 0,2 m hár bakki sem myndar „þrep“. 
Veggirnir eru 0,4-1 m á hæð og hlaðnir úr torfi og grjóti. Að utan eru þeir 

algrónir en að innan glittir í 2-3 umför grjóthleðslu. Veggirnir eru hæstir til 

austurs en rof er ofan á þeim. 

Hættumat: hætta, vegna landbrots 

  

 

Tóft 206:010, horft til austurs. 
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RA-206:012     tóft     útihús 63°44.272N     20°02.820V 

Ungleg tóft er á bakka Kvoslækjargils um 50 m vestan við bæ 001. 

Tóftin er utan túngirðinga á svæði sem nýtt er til hrossabeitar. Það var áður innan túns en er komið í 

órækt. 

Tóftin er einföld, 5x4 m að stærð og snýr NNV-SSA. Hún mjókkar lítillega til NNV. Tóftin er torf- og 

grjóthlaðin og er bárujárn úr þaki ofan í tóftinni. Steypuleifar eru ofan á SSA-vegg og nokkurt járnarusl 

er á ANA-langvegg. Samansigið op virðist vera inn í tóftina á VSV langvegg sem er næstur gilinu. 

Mesta hæð veggja er 1 m. Ekki sést fjöldi umfara í hleðslum. Ekki er vitað hvaða hlutverki tóftin gegndi 

en líklegt er að hún sé af útihúsi þar sem hún er í heimatúni og nærri bæ. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-206:013     tóft     útihús 63°44.241N     20°02.812V 

Lítil tóft er á bakka Kvoslækargils um 60 m sunnan við tóft 012 og 60 m suðvestan við bæ 001. 

Tóftin er utan túngirðinga, á svæði sem nýtt er til hrossabeitar. Það var áður innan túns en er komið í 

órækt. Heimreiðin er litlu austan við tóftina og á milli hennar og tóftarinnar er gömul olíudæla. 

            

Tóft 206:012, horft til SSV. 

   

Tóftir 206:011a og 011b, horft til austurs. 
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Tóftin er 6x5 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er einföld og líklega að mestu torfhlaðin. 

Tóftin er sigin og eru veggir hennar 0,3-0,4 m á hæð. Hún hefur samlagast gilbakkanum og er bratt niður 

af henni til norðvesturs. Ekki sést skýrt op á tóftinni. Hlutverk hennar er ekki þekkt en þar sem hún er í 

heimatúni og nærri bæ má ætla að hún sé af útihúsi. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-206:014     gata     traðir 63°44.318N     20°02.779V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 lágu traðir að 

bæ 001 úr norðri. Á túnakortinu er framhald 

þeirra sýnt til suðurs frá bænum en greinilegt 

að þær traðir voru umfangsminni. Traðirnar 

lágu út allt heimatúnið og eru ennþá 

varðveittar að stórum hluta. 

Slétt, grasivaxið tún er umhverfis traðirnar. 

Traðirnar sjást á um 130 m löngum kafla og 

liggja til norðurs frá bæ 001. Þær sjást enn í 

túninu norðan við bæ 001 en til suðurs eru 

þær horfnar vegna jarðrasks. Við úthúsin 

sem byggð eru um 1960 eru traðirnar græn 

lág en hlaðnir veggir eru ennþá varðveittir 

þegar norðar dregur. Traðirnar eru um 3 m á 

breidd og sléttar í botninn. Veggirnir eru 0,3-

0,7 m á hæð og 2 m á breidd. 

Austurveggurinn er lægri og verr 

varðveittur, hann er 0,3 m á hæð og 1 m á 

breidd. Hlið sést á túngarði 002a þar sem traðirnar lágu og óljóst sér móta fyrir framhaldi þeirra í túninu 

þar. Þær hverfa þó fljótlega en lág er í túninu á kafla. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-206:015     heimild    leið 63°44.213N     20°02.811V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var steinlögð gata um 100 m suðvestan við bæ. Líklega var gatan neðan 

við efstu brún Kvoslækjargils sem afmarkaði túnið til vesturs. 

Flatlent, grasi gróið og deiglent svæði er neðan við túnjaðar til suðvesturs en til vesturs er allbratt 

             

Tóft 206:013, horft til norðvesturs. 

 

Traðir 206:014, horft til suðurs. 



22 
 

lækjargil. 

Gatan á túnakortinu er meðfram túnjaðri í suðvesturhorni túnsins. Hún er 120 m á lengd og liggur 

norðvestur-suðaustur en nærri suðausturenda beygir hún á stuttum kafla til suðurs og út úr túninu. Engin 

ummerki um steinlagða götu sjást á svæðinu, hvorki ofan né neðan við túnjaðarinn. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-206:016     þúst     útihús 63°44.345N     20°02.813V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingmanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var útihús um 160 

m NNV við bæ 001, nyrst í túninu. 

Slétt, grasivaxið tún. Víða eru lágir, sléttir hólar og stutt niður á klöpp. Útihúsið var á slíkum hól. 

Hóllinn er 8x7 m að stærð, 1-1,5 m á hæð og snýr norður-suður. Græn dokka eða lág er efst á honum og 

ber úthúsinu vitni. Hóllinn er hæstur til norðurs en búið er að slétta yfir hólinn margoft. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906: Túnakort 1919 

 

RA-206:017     þúst     óþekkt 63°44.235N     20°02.809V 

Óregluleg þúst er frammi á bakka 

Kvoslækjargils um 10 m sunnan við tóft 

013 og 60 m suðvestan við bæ 001. 

Þústin er utan túngirðinga á svæði sem nýtt 

er til hrossabeitar. Það var áður innan túns 

en er komið í órækt. Skarð inn í gilbrúnina 

er á milli þústarinnar og tóftar 013. 

Þústin sker sig úr á flötum bakkanum austan 

við Kvoslækjargil og er afar líklegt að í 

henni leynist mannvistarleifar. Hún er 5x6 

m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. 

Þústin er fremur flöt að ofan og er 0,3 m á 

hæð. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
 
 

RA-206:018     garðlag     vörslugarður 63°44.484N     20°02.624V 

Garðlag sést liggja til austurs frá vélgröfnum skurði, skammt norðan við túngarð 002. Til austurs endar 

það á klettanefi við foss í Kvoslækjará. 

Framhald þess sést í landi Lambalækjar RA-

205. Garðlagið er tæpum 430 m norðaustan 

við bæ 001 og tæpum 60 m norðan við túngarð 

002a. 

Gróinn mói. Víða eru lækjardrög til austurs, 

niður að Kvoslækjará. 

Garðlagið er rúmlega 70 m að lengd, 1,5-2,5 

m á breidd og 0,3 m á hæð. Það er torfhlaðið 

og algróið. Garðlagið náði líklega lengra til 

vesturs en þar er nú vélgrafinn skurður. Háir 

hamrar eru niður frá garðlaginu að 

Kvoslækjará. Vírgirðing er á austurhelmingi 

þess. 

Hættumat: engin hætta 

 
 
 

 

Þúst 206:017, horft til suðvesturs. 

 

Garðlag 206:018, horft til vesturs. 
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RA-206:019     vegur     leið 63°44.559N     20°02.637V 

Leið sést liggja til norðurs frá tóft 010, eftir 

flötu svæði. Ekki er ljóst hvert leiðin lá en 

mögulega er þetta engjavegur eða framhald 

traða 014. Hér er líklega um ruddan vagnveg 

að ræða en hann er of mjór fyrir ökutæki. 

Slétt, grasivaxið tún, á milli Kvoslækjarár og 

Kvoslækjargils. Norðurhlutinn er órækt en 

slétt tún er til suðurs. 

Vegurinn sést á 270 m löngum kafla og 

liggur norður-suður. Hann er 0,5-1 m á 

breidd, 0,3 m á dýpt og algróinn. Botn hans 

er flatur en smáþýfi er á köflum. Til norðurs 

hverfur leiðin í ræktað tún. Það mótar óljóst 

til hluta þessarar leiðar uppi á holtinu sem 

fyrr var getið, vestan við tóftir 011 en einnig 

gæti verið um aðra leið að ræða. 

Hættumat: hætta 

  

 

Vegur 206:019, horft til norðurs. 
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RA-208     Litli Kollabær 
 

10 hdr 1710, hjáleiga Kollabæjar.  Hann var við heimatúnið og búin að vera í byggð lengi árið 1710.  

JÁM I, 161.  Sameinað Ormskoti árið 1961 og ekki búið þar síðan. 

1919:  Tún 3,6 ha, garðar 1110 m²  "Tún voru að meirihluta brött og varla véltæk af þeim sökum, en hey 

þornaði þar fljótt." SB IV, 435 
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RA-208:001     Litli Kollabær     bæjarhóll     bústaður 63°44.031N     20°03.346V 

"Þessi jörð var afbýli frá Kollabæ. Bærinn stóð nokkuð hátt í brattri brekku, norður frá Ormskoti." segir 

í Sunnlenskum byggðum. Nú (2015) standa steinsteypt hesthús og hlaða en bæjarhús Litla Kollabæjar 

hafa líklegast staðið fast vestan þeirra. Stafnar bæjarins snéru til suðurs. 

Grasivaxin brekka, aflíðandi til suðurs. 

Bæjarhóllinn er 30x17 m að stærð, 0,2 m á hæð og snýr austur-vestur. Þar sem bæjarhús Litla Kollabæjar 

hafa staðið er nú (2015) arfavaxin flöt, um 15 x 14 m að stærð og snýr í austur-vestur. Þetta er á 

vesturhluta bæjarhólsins. Yfir austurhlutanum er fyrrnefnt hesthús og bygging þess rakaði honum 

eflaust. Sunnan bæjarhólsins má greina leifar matjurtagarðs, þar garðlag sem umlykur svæði um 22 x 

17 m að stærð og snýr í austur-vestur. Til norðurs, næst bænum er garðlagið horfið og til austurs er það 

aðeins um 10 m langt. Það hverfur næst uppistandandi húsum. Garðlagið er 0,3 m að hæð þar sem það 

er hæst. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919; SB IV, 435 

 

RA-208:002     heimild    útihús 63°44.068N     20°03.367V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 70 m NNV af bænum 001 og um 35 m vestur af tröðum 

011. 

Útihúsið var í grasivöxnu beitartúni. 

Engin ummerki útihúss er að sjá á yfirborði en það var líklega á landamerkjum við Kollabæ RA-207. 

Hugsanlega hefur húsið horfið við túnasléttun við landamerki Kollabæjar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-208:003     heimild  útihús 63°44.035N     20°03.282V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 50 m austan við bæ 001. Það var utan túnsins sem er á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Afleggjari að bænum sem er niðurgrafinn 

vegarslóði liggur fast suðvestan við þar sem útihúsið var. 

Túnið er orðið mjög þýft og langt virðist síðan hætt var að slá það. 

Dálítil bunga er í túninu þar sem útihúsið var. Mikill arfi vex á henni, eins og allt í kringum bæinn. Eru 

það einu ummerkin um útihúsið sem virðist hafa verið sléttað í tún eða rifið. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

 

  

Bæjarhóll Litla Kollabæjar 208:001, horft til suðurs. 
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RA-208:004     garðlag     túngarður 63°44.067N     20°03.369V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var túngarður/landamerkjagarður á 

milli Litla Kollabæjar, Stöðlakots RA- 

210 og Kollabæjar RA-207. Hann er ennþá varðveittur og umlykur 

svæði sem er 315 x 180 m að stærð og liggur að mestu í boga í 

suðurátt, frá norðri til vesturs, meðfram brún hæðar á 

landamörkum. Garðurinn er girtur að ofan að hluta með gaddavír. 

Hnit var tekið á túngarðinum um 70 m vestur af bæ 001. 

Á mörkum sléttaðs túns Kollabæjar og túns Litla-Kollabæjar. 

Túngarðurinn er greinilegur á landamerkjum Litla-Kollabæjar og 

Kollabæjar RA-207 til norðurs. Túngarðurinn er hæstur 0,8 m, um 

1,5 m breiður og slitróttur á köflum. Hann er algróinn og mögulega 

torfhlaðinn. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

 

 

 

RA-208:005     heimild     óþekkt 63°43.937N     20°03.815V 

"Vestur af honum [Moldhól sem er vestur af Ormskoti RA-209], upp við veginn, er fen eitt djúpt, sem 

heitir Stebbadý.  […]  En skammt fyrir vestan Stebbadý, við veginn, eru valllendishólar, og eru í þeim 
greinileg merki um forn mannvirki," segir í örnefnalýsingu. Þetta er í engjum Litla Kollabæjar en þessi 

mannvirki eru horfin. Þau voru um 450 m suðvestan við bæ 001, sunnan við malbikaðan þjóðveg inn 

Fljótshlíð. 

Þetta svæði er nú slétt, ræktað tún en hólarnir sjást enn. Vélgrafin skurður er á milli þeirra. Hólarnir eru 

litlir, grónir og ekkert sem bendir til mannvistar í þeim. 

Engin ummerki um mannvirkin sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 7 

 

RA-208:006     þúst     útihús 63°44.086N     20°03.273V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er sýnt útihús um 100 m NNA við bæ 001 og 

um 20 m austan við útihús 007. Greinileg þúst er þar sem útihúsið var. Útihúsið er ekki á túnakorti frá 

1919 og hefur líklega verið komið úr notkun 

þá. 

Þústin er í gömlu túni, í miðri brekku mót 

suðaustri. Gamalt flag er norðaustur af þústinni 

og vex arfi í því og í kringum það. 

Þústin er 9x6 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Í henni sést móta fyrir innanmáli 

hólfs sem er 2,5x5 m að stærð. Líklega hefur 

op verið á útihúsinu í suðvesturenda. Mesta 

hæð þústarinnar er 0,4 m á suðausturhlið undan 

halla. Tóft útihúss sem byggt var á árunum 

1950-60 er um 20 m norðaustan við þústina. 

Hún er ekki nógu gömul til að teljast til 

fornleifa. Tóftin er torf- og grjóthlaðin. Hún er 

7x7 m að stærð og mesta hleðsluhæð er 0,7 m. 

1-2 umför sjást í hleðslum. Ekki er hlaðinn 

veggur á suðausturhlið þar sem ætla má að hafi 

verið bárujárnsþil með dyrum. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 
Túngarður 208:004, horft til 

norðausturs. 
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RA-208:007     þúst     útihús 63°44.091N     20°03.304V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er sýnt útihús um 100 m norðan við bæ 001 og 

um 20 m vestan við útihús 006. Þar sést enn þúst í túni, ofarlega í brekku. Útihúsið er ekki á túnakorti 

frá 1919 og hefur líklega verið komið úr notkun þá. 

Þústin er í sléttuðu túni sem nýtt er til beitar og er komið í órækt. Á þústinni vex gras en ekki arfi eins 

og er víða annarsstaðar í túninu nær bænum. 

Þústin er 8x6 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er hæst 0,5 m á suðausturhlið, undan halla. 

Annarsstaðar er hún 0,2-0,3 m á hæð. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-208:008     tóft     útihús 63°44.053N     20°03.262V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er sýnt útihús um 60 m NNA við bæ 001 og 50 

m sunnan við útihús 006. Á þeim stað er lítil tóft en hún sýnist helst til of ung til að geta verið af útihúsinu 

á bæjarteikningunni. Hún kann að vera af yngra útihúsi sem reist var á sama stað og eldra hús eða úr 

rústum þess. Útihúsið er ekki á túnakorti frá 1919 og hefur líklega verið komið úr notkun þá. 

Tóftin er í þýfðu túni sem komið er í órækt og nýtt er fyrir hrossabeit. Mikill arfi og illgresi vex við 

  

Til vinstri er þúst 208:006a en til hægri er útihús  006b sem byggt var á milli 1950-1960. 

              

Þúst 208:007, horft til suðausturs. 
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tóftina. 

Tóftin er einföld og er aðallega torf í veggjum en lítið um grjót. Hún er 6x6 m að stærð og er ekki hlaðinn 

veggur á SSA-hlið þar sem hefur verið bárujárnsþil. Mesta hæð veggja er 0,5 m. Leifar af timbri og 

bárujárni eru inni í tóftinni og rof er komið í veggi hennar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-208:009     heimild    kálgarður 63°43.973N     20°03.455V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var kálgarður á flatlendi um 140 m suðvestan við bæ 001. 

Kálgarðurinn var í gömlu sléttuðu túni sem nýtt er fyrir hrossabeit. 

Engar minjar um kálgarðinn sjást á yfirborði og hefur hann líklega horfið vegna sléttunar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-208:010     heimild    kálgarður 63°43.977N     20°03.564V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var kálgarður um 210 m suðvestan við bæ 001 og tæpum 90 m vestan við 

kálgarð 009. 

Kálgarðurinn var í gömlu sléttuðu túni sem nýtt er fyrir hrossabeit. 

Engar minjar um kálgarðinn sjást á yfirborði og hefur hann líklega horfið vegna sléttunar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-208:011     gata     traðir                                                                  

63°44.045N     20°03.332V 

 Samkvæmt túnakorti frá 1919 voru traðir sem 

lágu þvert í gegnum heimatúnið í norður-

suður. Traðirnar lágu fast austan við bæ 001 

og áfram í átt til Kollabæjar RA-207. 

Í grasivöxnu beitartúni. 

Traðirnar sjást sem um 120 m langir, 2 m 

breiðir og 1,5 m djúpir ruðningar norðan við 

bæ 001. Sunnan bæjarins má greina 

vesturvegg traðanna, hann er 0,2 m að hæð. 

Traðirnar verða ógreinilegri eftir því sem 

sunnar dregur, þær eru 20 m langar og hverfa 

undir malbikaðan þjóðveg. 

   

Tóft 206:008, horft til NNV. 

 

Traðir 208:011, horft til norðvesturs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 
RA-208:012     tóft     útihús 63°44.044N     20°03.318V 

Lítil tóft er grafin inn í brekku í gamla heimatúninu fast norðaustan við bæjarhól 001 þar sem traðir 011 

beygja til suðausturs. Útihús er á sama stað á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 

Tóftin er í gömlu túni sem komið er í órækt og nýtt er fyrir hrossabeit. Sunnan við traðirnar og tóftina 

er drullusvað og mikið um arfa. 

Tóftin er einföld og er líklega að mestu torfhlaðin en ekki sést inn í hana fyrir braki úr þaki og öðru 

spýtnarusli sem sett hefur verið ofan í hana. Tóftin er öll grafin inn í brekkuna og er 5x5 m að stærð. 

Ekki virðist hafa verið hlaðinn veggur á suðurhlið og hefur þar verið timbur- eða bárujárnsþil með 

dyrum. Mesta hæð hlaðinna veggja utanmáls er 0,2-0,3 m. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-208:013     garðlag     túngarður 63°43.964N     20°03.452V 

Á túnakorti frá 1919 er sýndur túngarður 

sem afmarkar tún Litla-Kollabæjar til 

austurs, suðurs og vesturs að hluta til. 

Óljós ummerki um hann sjást enn á 

flatlendi syðst í túninu, norðan við 

Fljótshlíðarveg 261, um 115 m suðvestan 

við bæ 001. 

Túngarðurinn er í sléttuðu túni sem komið 

er í órækt og nýtt er fyrir hrossabeit. 

Garðurinn er útflattur eftir túnasléttun en 

sést á 125 m löngum kafla þar sem hann 

liggur nálega austur- 

vestur. Garðurinn er 3 m á breidd og 0,2-

0,3 m á hæð. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
  

  

Tóft 208:012, horft til norðurs. 

 

Túngarður 208:013, horft til austurs. 
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RA-209     Ormskot 
1803 hafði Ormskot byggst á hálfum Litla Kollabæ, hjáleiga Kollabæjar.  Nú er Litli-Kollabær 

sameinaður Ormskoti. Ekki er vitað hvaðan þessi heimild kemur en líklega er hún frá Oddgeiri 

Guðjónssyni. "Þessi jörð er afbýli frá Kollabæ. […] Árið 1961 var jörðin Litli-Kollabær sameinuð 

Ormskoti svo nú má það teljast fremur gott býli." SB IV, 434. 

1839:  "Heyskapur lítill af túni og engjum.  Haga á jörðin í Kollabæjarlandi."  SSR, 94  1919:  Tún 2,8 

ha, garðar 924 m²   "Túnið er út frá bænum, grasgefið og að mestu lárétt.  Engjar voru norðaustur frá 

bænum, þær hafa nú verið þurrkaðar og ræktaðar, einnig hefur núverandi ábúandi ræktað allstórt tún þar 

sem áður voru hagar." SB IV, 434 
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RA-209:001     Ormskot     bæjarhóll     bústaður 63°43.907N     20°03.337V 

Bærinn er sýndur á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906 

og túnakorti frá 1919. Samkvæmt 

bæjarteikningunni lágu tún 

Ormskots, Litla Kollabæjar RA-208, 

Stöðlakots RA-210, Kollabæjar RA-

207 og Tumastaða RA-211 saman og 

ekki var afmörkun á milli þeirra 

nema að hluta. Ekki virðist hafa 

verið túngarður umhverfis heimatún 

Ormskots. Bæjarhóllinn sést ennþá. 

Bærinn var á sama stað og núverandi 

íbúðarhús, byggt 1955, uppi á 

stakstæðum hól. Íbúðarhúsið var 

byggt í miðjan gamla bæinn, gengið 

var í þvert gegnum húsið til að 

komast í hluta gömlu bæjahúsanna 

og voru þau notuð samtímis í 

einhvern tíma. Gömlu bæjarhúsin 

snéru austur-vestur og stafnarnir til 

norðurs. 

Bæjarhóllinn var sléttaður og gamli bærinn rifinn í áföngum eftir árið 1955. Grasivaxið tún er allt í 

kringum íbúðarhúsið og er það nýtt til beitar og sláttar. 

Bæjarhóllinn sést enn þrátt fyrir mikið rask. Hann er 40x25 m að stærð og snýr SSA-NNV. Bærinn er 

uppi á náttúrulegum hól og svokallaður "Dalur" gengur inn í hann að norðan. Bæjarhóllinn er sléttaður 

og erfitt að átta sig á umfangi mannvistarlaga vegna þess. Bæjarhóllinn er um 1-2 m á hæð og sléttur 

austan við íbúðarhúsið. Að vestan er hóllinn mikið raskaður vegna 20. aldar útihúsa og horfinn af 

yfirborði. Hliðar hólsins eru aflíðandi en hann er hæstur til norðurs. Fast austan við íbúðarhúsið eru tvær 

dældir, önnur þeirra er 6x2 m að stærð en hin 2x2 m að stærð. Mögulega eru þær hluti af bæjarhúsunum. 

Lautirnar eru algrónar og 0,2 m djúpar. Hvergi sést glitta í grjót uppi á hólnum. Að sunnan er 

bæjarhóllinn lágur og aflíðandi. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-209:002     heimild    útihús 63°43.913N     20°03.447V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var útihús 90 m 

vestan við bæ 001. Að sögn Hjördísar Halldórsdóttur, heimildamanns, var þetta kartöflukofi undir það 

síðasta. Hann er horfinn. 

Slétt malarplan fyrir rúllur og vinnuvélar er á þessu svæði. 

Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-209:003     heimild  traðir 63°43.926N     20°03.339V 

Traðir lágu að bæ 001 úr norðri samkvæmt túnakorti 1919. Núverandi vegur að bænum liggur á sama 

stað og við þær framkvæmdir hurfu traðirnar. Traðirnar lágu til suðurs frá vegi, líklega forvera núverandi 

Fljótshlíðarvegs sem sýndur er á túnakortinu. 

Vegurinn er malbikaður en uppi á bæjarhólnum er malarborið plan. Meðfram honum er slétt, grasivaxið 

tún. 

Engin ummerki um traðirnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

  

 

Bæjarhóll Ormskots 209:001, horft til norðurs. 
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RA-209:004     heimild    útihús 63°43.853N     20°03.415V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var útihús 115 m 

SSV við bæ 001, sunnarlega í heimatúninu. Það er horfið en var í holtsbrúninni þar sem Kvoslækjará 

rennur skammt suðaustan við heimatúnið. 

Þar sem útihúsið var er grunn lægð í túninu. Allt umhverfis er slétt, ræktað tún. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-209:005     heimild    lambhús 63°43.848N     20°03.460V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var útihús 150 m 

suðvestan við bæ 001, syðst í heimatúninu. Samkvæmt Hjördísi Halldórsdóttur, heimildamanni, var 

þetta lambhús. Húsið var grafið inn í brekku til norðurs en er nú horfið. 

Slétt, grasivaxið tún. Þar er aflíðandi brekka til suðurs, um 2 m há, og var lambhúsið í henni. 

Engin ummerki um lambhúsið sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-209:006     hús     útihús 63°43.892N     20°03.228V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 

1919 var útihús 90 m austan við bæ 001. 

Þegar Hjördís Halldórsdóttir, 

heimildarmaður, flytur að Ormskoti árið 

1961 var þarna gamall kofi sem var nýttur 

sem reykkofi. Hann var síðar endurgerður og 

nýr reykkofi stendur á grunni þess gamla. 

Slétt, grasivaxið tún. Til vesturs er hóllinn 

sem bærinn stendur á. Húsið er austarlega í 

heimatúninu. 

Kofinn er 7x5 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Op er á miðri suðuhlið. Að öðru 

leyti er kofinn nýr en grjótið var endurnýtt í 

veggina. Eldri tóftin var eflaust svipuð þessi 

húsi. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra 

landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

 RA-209:007     þúst     útihús  63°43.900N     

20°03.202V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 og túnakorti 

frá 1919 var útihús 100 m austan við bæ 001 

og 20 m norðaustan við úthús 006. Tóftin er 

horfin en þar er þúst. Útihúsið var austast í 

heimatúninu, við Kvoslækjará. Brattur 

bakki er til austurs frá þústinni, að ánni. 

Slétt tún sem nýtt er til beitar og sláttar. 

Þar sem útihúsið var er hóll, um 10 m í 

þvermál og 0,2 m á hæð. Ekki sér til 

greinilegra mannvirkja en líklegt er að svo 

sé undir sverði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra 

 

Reykkofi 209:006, horft til norðurs. 

 

Þúst 209:007, horft til norðausturs. 
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landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-209:008     heimild    útihús 63°43.902N     20°03.269V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús 50-60 m ASA við bæ 001. 

Það er ekki sýnt á túnakorti frá 1919 og líklega fallið úr notkun þá. Útihúsið var uppi á hólrima sem 

liggur til norðvesturs frá hólnum sem bær 001 er á. "Dalurinn", náttúrulegur hvammur, er þar vestan 

við. 

Holtið er grasivaxið og slétt. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-209:009     heimild    útihús 63°43.897N     20°03.351V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var kálgarður 

með tveimur sambyggðum útihúsum fast sunnan við bæ 001. Útihúsin voru uppi á hól, suðvestan við 

bæ 001 en kálgarðurinn í brekku til SSA. Þetta er hluti af sama hól og bærinn er á. Kálgarðurinn var í 

góðu skjóli frá bænum. 

Slétt tún. Í brekkunni er afgirt svæði þar sem rabarbara og trjám hefur verið plantað. 

Engin ummerki útihúsanna og kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-209:010     heimild    útihús 63°43.922N     20°03.355V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var útihús með 

sambyggðum kálgarði, við suðvesturhorn traða 003, skammt vestan við bæ 001. Bæði mannvirkin eru 

horfin. 

Nokkur 20. aldar útihús eru yfir suðurhluta áætlaðrar staðsetningar útihússins, malarplan og óræktað 

tún. Ljóst er að þarna hefur orðið mikið jarðrask. 

Engin ummerki útihússins né kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 
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RA-211     Tumastaðir 
5 hdr. 1710, hjáleiga Kollabæjar, byggðist löngu fyrir 1710.  JÁM I, 162. Skógrækt ríkisins á jörðina. 

1710:  "Á engjarnar ber leir og grjót í leysíngum á vetur."  JÁM I, 162  1839: "Heyskapur af túni og 

engjum í samanburði við áður talin kot í betra lagi.  Hagar sameiginlegir með Kollabæ."  SSR, 95.  1919:  

Tún 3,4 ha, garðar 1468 m²    "Tún voru lítil og svo brött að vélum varð ekki við komið á mestum hluta 

þeirra.  Engjar voru góðar og gras brást þar varla.  Þær hafa nú verið þurrkaðar og meirihluti þeirra 

tekinn til skógræktar, svo og túnið." SB IV, 439 
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RA-211:001     Tumastaðir     bæjarhóll     bústaður 63°44.363N     20°03.907V 

Land Tumastaða er nánast allt skógi vaxið 

en skógrækt hófst á jörðinni þegar 

gróðrarstöð Skógræktar ríkisins var stofnuð 

þar árið 1944. Ásýnd landsins hefur breyst 

gríðarlega og ekki heiglum hent að átta sig á 

staðháttum vegna trjáræktar, sléttunar, 

hússbygginga og annarra framkvæmda. Að 

sögn Hrafns Óskarssonar, ræktunarstjóra á 

Tumastöðum, var bærinn á Tumastöðum á 

sama eða svipuðum stað og vesturhluti 

starfsmannahúss Skógræktarinnar en það er 

syðsta húsið á athafnasvæði 

Skógræktarinnar. Vesturhluti 

starfsmannahússins var byggður á árunum 

1949-1950 og er það jafnframt elsti hluti 

hússins. Íbúðarhúsið á Tumastöðum var 

byggt 1946 fyrir skógarvörðinn á staðnum 

og er það 25 m VNV við starfsmannahúsið. 

Ekki er vitað hvenær gamli bærinn á Tumastöðum var rifinn en mögulega sést glitta í hann á ljósmynd 

sem er í Sarpi, menningarsögulegu gagnasafni. Þar sést í eina burst á húsi á milli íbúðarhúss 

skógarvarðarins og starfsmannahússins. Myndin er frá árinu 1966. Ef það hús var hluti af bæjarhúsum 

Tumastaða hefur bærinn verið á milli áðurnefndra húsa. 

Bæjarstæði Tumastaða er inni á athafnasvæði Skógræktar ríkisins og eru byggingar og trjágróður allt í 

kring. Litlar grasflatir eru sunnan við bæjarstæðið og hallar landi þar lítillega til suðurs. Á því og norðan 

við það er malarplan. 

Enginn bæjarhóll sést á Tumastöðum og engin greinileg ummerki eru á bæjarstæðinu. Stór kálgarður 

var sunnan við bæinn á Tumastöðum og sambyggður honum. Hann er því skráður með bænum. Engin 

ummerki sjást um hlaðið gerði umhverfis kálgarðinn en enn sjást reynitrén sem voru, að sögn Hrafns 

Óskarssonar, í gamla kálgarðinum þegar Skógræktin keypti jörðina. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919; SB IV, 437; http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=1479051 

 

RA-211:002     heimild    útihús 63°44.342N     20°03.838V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 70 m ASA við bæ 001 og 20-30 m austan við útihús 010. 

Það er ekki sýnt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Sennilega var útihúsið austur 

undir Vatnsdalsvegi 2655, neðan við brattar brekkur Kollastaðaáss. 

Túnið er allt mikið raskað og breytt vegna skógræktar, bygginga og vegagerðar en útihúsið var á flatlendi 

vestan við brattar brekkur. 

Engin ummerki sjást um útihúsið og hefur það horfið vegna sléttunar eða vegagerðar. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-211:003     mannvirki     útihús 63°44.369N     20°03.628V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 240 m norðaustan við bæ 001. Þar sjást tvær dældir í jaðri 

gamla heimatúnsins. Þetta útihús er utan þess túns sem sýnt er á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 og er ekki teiknað inn á það. 

Útihúsið var austast og efst í túninu, ofarlega í allbrattri brekku. Túnið er löngu komið í órækt og er 

mjög grösugt en austan og vestan við leifar af útihúsinu er mikil skógrækt. 

Minjarnar um útihúsið, dældirnar tvær, eru á svæði sem er 10x6 m að stærð og snýr norðaustur-

suðvestur. Stærri dældin er í suðvesturenda og er 6x4 m að innanmáli. Hún snýr norðvestur-suðaustur. 

Minni dældin er 2 m norðaustar og er 4 m í þvermál. Báðar eru dældirnar 0,3 m á dýpt. Ætla má að 

útihúsið hafi verið rifið eða sléttað í tún og því sjáist ekki umfangsmeiri ummerki um það á yfirborði. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

Bæjarhóll Tumastaða 211:001, horft til norðausturs. 
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RA-211:004     heimild    útihús 63°44.407N     20°03.731V 

Á túnakorti frá 1919 og bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er sýnt útihús 150 m 

norðaustan við bæ 001 og 130 m VNV við útihús 003. 

Þéttur skógur er í brekkunni þar sem útihúsið var. 

Ekki sjást skýr ummerki um útihús á þessu svæði inni í skóginum en þar er þó nokkuð afgerandi laut 

sem er 6x4 m að innanmáli og kann að vera leifar af útihúsinu. Lautin snýr austur-vestur og er 0,3 m á 

dýpt. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-211:005     Myllubugur     heimild    mylla 63°44.305N     20°04.291V 

"Kornmylla hefur verið við Torfastaðagróf en 

aflögð fyrir elstu manna minni," segir í 

Sunnlenskum byggðum IV.   "Suðvestur af 

Tumastöðum, niður í Grófinni, er hóll. 

Norðaustur af honum eru litlar tættur við 

lækinn, af gömlum myllukofa, efst á 

Myllubug," segir í örnefnalýsingu 

Kollabæjarhverfis. Myllubugur er þar sem 

lækurinn rennur í kröppum bug um 350 m 

vestan við bæ 001. 

Niður við lækinn eru flatlendar og grasgefnar 

engjar. 

Engin skýr ummerki sjást um mylluna á 

yfirborði en þó skagar lítil tota til norðvesturs 

frá bakkanum inn í lækjarfarveginn þar sem 

leifar af myllunni kunna að leynast undir 

sverði. Totan er 2x2 m að stærð og litlu hærri 

en umhverfið. 

Hættumat: stórhætta, vegna rofs 

Heimildir:SB IV, 439; Ö-Kollabæjarhverfi, 8 

 

RA-211:006     hleðsla 63°44.448N     20°04.277V 

"Rafstöð var sett við Grófina, vestur frá bænum og var hún starfrækt í nokkur ár," segir í Sunnlenskum 

byggðum. Mikil stífla er við lækinn í Grófinni um 350 m norðvestan við bæ 001 og fleiri mannvirki eru 

við lækinn sem tengjast að líkindum rafstöðinni. 

  

Dældir 211:003, horft til norðausturs. 

 

Myllubugur 211:005. Horft til norðvesturs. 



37 
 

Grófin er heldur víður og grunnur farvegur. Þetta er grösugt svæði og gróið. Talsvert vatnsmagn er í 

læknum en hann er ekki mikið vatnsfall. 

Mannvirki sem virðast tengjast rafstöð í Grófinni eru á svæði sem er 170x30 m að stærð og snýr norður- 

suður. Þau fá bókstafi til aðgreiningar. Nyrst á svæðinu er stór stífla A sem er að hluta í landi Tumastaða 

og að hluta í landi Eystri-Torfastaða. Í landi Tumastaða er hleðslan sem stíflan er gerð úr allt að 3 m á 

hæð niður við læk og 4-5 m á breidd. Hún er 35 m á lengd og liggur frá stórum steini í jaðri Grófarinnar 

til norðurs að læknum. Í landi Torfastaða er stíflan mun signari og er allt að 8 m á breidd. Þar er hún 16 

m löng og liggur NNV-SSA. Heildarlengd stíflunnar er um 70 m en hún er rofin í lækjarfarveginum. 

Um 30 m suðvestan við stífluna er renna B sem virðist manngerð. Hún liggur í gegnum lága, ávala hæð 

ofan í flatlendri Grófinni. Hún er 3 m á breidd og 15 m á lengd og liggur norðaustur-suðvestur. Rennan 

er 0,2-0,3 m á dýpt. Ekki er ljóst hvort eða hvernig rennan tengist rafstöðinni. Vestur undan bænum, 

skammt frá garðlagi 015 og 95 m sunnan við stíflu A er mikil hleðsla eða jarðvegshryggur C. Hleðslan 

er 22 m á lengd og gengur út til vesturs að læknum. Hún er 2-3 m á hæð en lækkar mikið næst læknum. 

Skammt frá henni eru steyptar veggjaleifar og er afar líklegt að þetta mannvirki tengist rafstöðinni. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:SB IV, 439 

 

RA-211:007     Stöðullaut     heimild    kvíar 63°44.421N     20°03.701V 

"Stöðullaut er þar skammt innar [en Svíri], þar voru gróðursett fyrstu barrtrén á Tumastöðum," segir í 

örnefnalýsingu. Samkvæmt Hrafni Óskarssyni, heimildamanni, var stöðull þar sem Lýðveldislundur er 

nú. Stöðullaut er tæpum 120 m ANA við bæ 001 og tæpum 90 m suðvestan við bæ útihús 019. 

Þéttur skógur er í brekkunni þar sem útihúsið var. Þarna er brekka til austurs. 

Ekki er að sjá minjar í Lýðveldislundi á yfirborði. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Kollabær og Tunga, 9 

 

RA-211:008     álagablettur 63°44.420N     20°03.701V 

Í svörum við spurningu 82 frá þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins svarar Oddgeir Guðjónsson: "Austan 

við bæinn á Tumastöðum er há og brött brekka sem heitir Kinn, hún var aðal túnið á Tumastöðum áður 

fyrr. Í þessari brekku er lítill lautarbolli sem ekki mátti slá og talið að væri það gert mundu óhöpp hljótast 

af. Bóndi sem bjó á Tumastöðum snemma á þessari öld virti þetta um mörg ár en svo kom að því að 

honum hugkvæmdist að láta reyna á sannindi þessara ummæla og sló lautina en svo bar við skömmu 

seinna að kona hans varð undarleg á geði en fékk svo heilsuna aftur að nokkrum tíma liðnum. Síðar 

flutti bóndi þessi af jörðinni og nýr bóndi tók við. Sennilega hefur honum ekki verið sagt frá þessum 

álagabletti eða hann ekki haft trú á þessum ummælum og sló álagablettinn. Svo undarlega vildi til að 

hann missti um haustið bæði hest og kú af slysum. " Álagabletturinn er rúmum 200 m norðaustan við 

bæ 001 og tæpum 30 m norðvestan við útihús 018. Hann sést ekki, þarna er þéttur skógur. 

Þéttur skógur er í brekkunni þar sem álagabletturinn var. Þarna er brekka til austurs, upp frá heimatúninu. 

  

Stífla 211:006a, horft til suðurs og renna 006b, horft til suðvesturs. 



38 
 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552676 

 

RA-211:009     heimild    útihús 63°44.342N     20°03.894V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús sambyggt tröðum sem stefndu til SSV frá bæ 001. Útihúsið var 

40-50 m suðaustan við bæ 001 og fast sunnan við útihús 010. 

Minjarnar voru á sléttu svæði í aflíðandi halla til suðurs. Þar er mikil skógrækt. 

Engar minjar um útihúsið eða traðirnar sjást á yfirborði. Líklegt er að búið hafi verið að slétta minjarnar 

í tún áður en skógrækt hófst á svæðinu. Skógræktin ógnar þeim minjum sem enn kunna að leynast undir 

yfirborði. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-211:010     heimild    fjós 63°44.353N     20°03.885V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 og 

bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 var stórt 

útihús um 20 m ASA við bæ 001. Á þeim 

stað sjást leifar af steyptu haughúsi og 

hefur því verið fjós á þessum stað undir 

það síðasta. Afar líklegt er að fjós hafi 

verið lengi á þessum stað. 

Haughúsið er austan við gömul reynitré 

á sléttaðri flöt í aflíðandi halla til suðurs. 

Haughúsið stendur lítið eitt upp úr jörðu 

og er um 3 m á kant. Ofan á því eru 

bekkir og borð til að sitja við. 

Ógreinilegur hryggur er frá haughúsi til 

norðausturs að starfsmannahúsi 

skógræktarinnar. Ekki eru önnur 

ummerki sýnileg um fjósið á yfirborði 

og má ætla að það hafi verið rifið að 

haughúsinu undanskildu. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-211:011     garðlag     túngarður 63°44.367N     20°03.611V 

Á túnakorti frá 1919 eru sýndir 

túngarðar á tveimur stöðum meðfram 

heimatúni Tumastaða. Annars vegar 60 

m sunnan við bæ 001 á 250 m löngum 

kafla og hins vegar á 180 m löngum 

kafla austast í túninu, 270 m norðaustan 

við bæ 001 og 20 m norðaustan við 

útihús 003. Garðurinn austast í túninu 

sést enn en engin ummerki sjást lengur 

um garðinn sem var sunnan við bæ. 

Garðarnir afmörkuðu svæði sem er 

340x180 m að stærð. 

Vesturhluti túnsins er á tiltölulega 

flatlendu svæði vestan undir 

Kollabæjarási en austurhluti túnsins er 

utan í ásnum og nær upp á hann. Á öllu 

þessu svæði er mikil skógrækt ef undan 

er skilin mjó ræma austast í túninu, næst 

 

Fjós 211:010, horft til suðvesturs. 

 

Túngarður 211:011, horft til suðurs. 
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túngarðinum sem sést. Meðfram garðinum austanverðum vaxa birkitré í þéttri röð. 

Túngarðurinn sem sést er torfhlaðinn og er 218 m á lengd. Hann liggur norður-suður og er 1 m á breidd 

og 0,3-0,5 m á hæð. Garðurinn er nokkuð heillegur en rof er komið í hann á nokkrum stöðum. Lítið 

gerði er í suðausturhorni túnsins þar sem tún Stóra-Kollabæjar og Tumastaða mætast. Það er 12x8 m að 

stærð, snýr nálega austur-vestur. Á miðjum norðurvegg er op. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-211:012     tóft     útihús 63°44.386N     20°03.665V 

Tóft er um 170 m 

norðaustan við bæ 001 og 

um 35 m SSA við tóft 

016, á svæði sem kallast 

Kinn samkvæmt 

örnefnaskrá. Þetta var tún 

frá Tumastöðum. Tóftin 

er sýnd á bæjarteikningu 

danskra 

landmælingamanna frá 

1906 en ekki á túnakorti 

frá 1919 sem bendir til 

þess að hún hafi verið 

fallin úr notkun. 

Kinn er grasigróin hlíð 

austan trjáræktarskóga. 

Tóftin er 6 x 3 m að stærð 

einföld, og snýr norður-

suður. Hún er 3x1 m að 

innanmál og veggir eru 

hæstir 0,3 m. Ekki er að 

sjá steina í hleðslum eða op. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Ö-Kollabær og Tunga, 9 

 

RA-211:013     heimild    útihús 63°44.340N     20°03.806V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er merkt útihús um 100 m suðaustan við bæ 001. 

Það er ekki sýnt á túnakorti frá 1919 og kann að hafa verið komið úr notkun þegar það var gert. 

Útihúsið var á hjalla í brekku vestan í Kollabæjarási. Mikill trjágróður er á svæðinu. 

Engin ummerki sjást um útihúsið en ekki er ljóst hvort það sé horfið í skóg eða hvort búið hafi verið að 

rífa það eða slétta í tún áður en skógrækt hófst á jörðinni. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-211:014     tóft     útihús 63°44.397N     20°03.658V 

Tóft er um 190 m norðaustan við bæ 001 og um 20 m suðaustan við tóft 016. Hún er sambyggð garðlagi 

020 en höfð hér stakstæð þar sem hún er innan heimatúns. Tóftin er ekki sýnd á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 né á túnakorti frá 1919. Er því líklegt að tóftin sé yngri en 1919 og teljist 

því ekki til fornleifa samkvæmt lögum um fornleifar en er látin njóta vafans þar sem hún er byggð eftir 

fornri hefð. 

Grasigróin hlíð austan trjáræktarskóga. 

Tóftin er um 5 x 3,5 m að stærð og garðlag 020 myndar austurvegg tóftarinnar. Það er um 1,5 m að 

breidd. Tóftin er einföld, snýr austur-vestur og er um 5 x 1,5 m að innanmáli, með op til vesturs. Veggir 

eru 0,5 m að hæð. Bárujárni hefur verið komið fyrir innan veggja tóftarinnar sem er vel gróin. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919; Ö-Kollabær og Tunga, 9 

  

Tóft 211:012, horft til suðurs. 
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RA-211:015     garðlag     óþekkt 63°44.367N     20°04.298V 

Garðbrot er á flatri eyri í Grófinni um 330 m 

vestan við bæ 001, 112 m norðan við Myllubug 

005 og 15 m suðvestan við mannvirki C sem 

tengist rafstöð 006. 

Garðurinn er á flatlendu og grasi grónu svæði. Þar 

er fremur þurrt en deiglent inn á milli. 

Garðurinn er torfhlaðinn og siginn en ekki mjög 

fornlegur. Hann er 13 m á lengd og liggur 

norðvestur-suðaustur. Garðurinn er 1,5-2 m á 

breidd og 0,3 m á hæð. Hlutverk hans er ekki þekkt 

en líklegt er að hann hafi verið vörslugarður. Ekki 

er útilokað að þessi garður hafi tengst túngarði 011 

þar sem hann afmarkaði heimatúnið sunnan við 

bæ 001. 

Hættumat: hætta, vegna landbrots 

 
RA-211:016     tóft     fjárhús 63°44.405N     20°03.676V 

Tóft er 180 m norðaustan við bæ 001 og um 20 vestur af garðlagi 020. Hún er sýnd á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906 en ekki á túnakorti frá 1919 og er líklega fallin úr notkun þá. 

  

Tóft 211:014, horft til austurs. 

 

Garðlag 211:015, horft til norðvesturs. 

 

Tóft 211:016, horft til vesturs. 
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Grasigróin hlíð austan trjáræktarskóga. 

Tóftin er 7 x 5 m að stærð, tvískipt og snýr austur-vestur. Vesturhólfið er 3 x 2 m að innanmáli og snýr 

norður-suður. Austurhólfið er um 3 x 2, snýr norður-suður og er niðurgrafið um 0,2 m. Veggir eru hæstir 

0,3 m en austur útveggur tóftarinnar er bogadregin. Ekki er að sjá steina í hleðslum né op. Af lögun 

tóftar að dæma er líklega um fjárhús að ræða. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919; Ö-Kollabær og Tunga, 9 

 

RA-211:017     heimild    útihús 63°44.331N     20°03.783V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er merkt útihús í túni um 110 m suðaustan við 

bæ 001. Það er ekki sýnt á túnakorti frá 1919 og kann að hafa verið komið úr notkun þegar það var gert. 

Útihúsið var á hjalla í brekku vestan í Kollabæjarási. Mikill trjágróður er á svæðinu. 

Engin ummerki sjást um útihúsið en ekki er ljóst hvort það sé horfið í skóg eða hvort búið hafi verið að 

rífa það eða slétta í tún áður en skógrækt hófst á jörðinni. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-211:018     tóft     útihús 63°44.415N     20°03.672V 

Tóft er 200 m norðaustan við bæ 001 og 15 m norðan af tóft 016. Hún er uppi á Kollabæjarási og var 

líklega útihús, þau eru fleiri þarna nálægt. Tóftin e hvorki sýnd á túnakorti frá 1919 né bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906 og hún fallin úr notkun þá. Tóftin er það sigin og allar líkur á að 

hún sé eldri en þessi kort. 

Grasigróin hlíð austan trjáræktarskóga. 

Tóftin er hringlaga, um 4 m að þvermáli að utan og um 2 m að þvermáli að innan. Veggir eru 0,1 - 0,3 

m að hæð. Ekki er að sjá steina í hleðslum eða op. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 
RA-211:019     heimild    útihús 63°44.404N     20°03.703V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús rúma 160 m norðaustan við 

bæ 001 og um 20 m austan við útihús 004. Það er horfið og er ekki sýnt á túnakorti frá 1919. 

Þar sem að útihúsið var er búið að planta fjölmörgum barrtrjám og leggja vegslóða til norðurs, á milli 

þeirra. Þessar framkvæmdir röskuðu útihúsinu að öllum líkindum. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

  

  

Tóft 211:018, horft til austurs. 
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RA-211:020     garðlag     óþekkt 63°44.442N     20°03.662V 

Garðlag er 230 m norðaustan við bæ 001 og um 20 m austan við 

tóft 018. Tóft 014 er sambyggð garðlaginu en hún höfð stök 

enda innan túns. Þessar minjar eru líklega rétt fyrir utan 

heimatúnið líkt og það er afmarkað á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna 1906 og túnakorti 1919. 

Grasigróin hlíð austan trjáræktarskóga. 

Garðlagið liggur nokkuð beint norður-suður og er um 100 m 

langt. Á um 25 m löngu bili hefur lækur brotið sér leið í gegnum 

það. Garðlagið er um 1,5 m breitt og um 0,6 m að hæð mest. Það 

hverfur í gróður bæði til norðurs og suðurs. Ekki er víst hvert 

hlutverk garðlagsins er en hefur hugsanlega afmarkað beitartún 

eða verið landamerkjagarður, þó að garðlagið sé nokkuð vestan 

landamerkja eins og þau eru nú (2015). 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 
  

 

Garðlag 211:020, horft til norðurs. 
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RA-212     Tunga 
15 hdr. 1710. JÁM I, 162. 1519.  Tunga nefnd í umboðsbréfi. DI VIII, 681. Tunga er í eigu Skógræktar 

ríkisins og þar er ekki föst ábúð. Íbúðarhúsið er nýtt sem heilsárshús og túnin slegin. 

1839: "... tún slétt og góð.  Engjar litlar og ryttulegar.  Hagar þröngvir."  SSR, 95  1919:  Tún 7,8 ha, 

garðar 2480 m² 
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RA-212:001     Tunga     bæjarhóll     bústaður 63°44.588N     20°03.941V 

"Áður stóð bærinn fremst í túninu, niður við gilið en árið 1912 hrundu öll bæjarhúsin í jarðskjálfta, sem 

varð 6. maí það ár, og flutti þáverandi ábúandi, Guðjón Jónsson, þá öll hús upp fyrir brekkuna," segir í 

Sunnlenskum byggðum. Minjar um gamla bæinn eru 360 m sunnan við yngra bæjarstæði 002, syðst í 

tungu milli Grófar og Tungulækjar sem breytist í Dalgil þegar ofar dregur. Á bæjarhólnum er brunnur 

og kálgarður sem var sambyggður bæjarhúsum og voru þau mannvirki skráð með bæjarhólnum. 

Bærinn var SSA undir allhárri og brattri brekku, í túni sem er búið er að slétta. Búið var að slá túnið á 

gamla bæjarstæðinu þegar skráningarmaður var á vettvangi en ekki var búið að heyja á öðrum hlutum 

túnsins sem er næst gilinu, undir brekkunni. Þar má ætla að hafi verið útihús sem hafi verið flutt upp 

fyrir brekkuna þegar bærinn var fluttur. Mögulega er hægt að sjá ummerki um þau í túninu þegar það er 

nýslegið. 

Bæjarhóllinn er um 32x16 m að stærð og snýr nálega austur-vestur. Hæstur er hóllinn 0,4 m. Vestast á 

honum er grjóthlaðinn brunnur en fyrir fáum árum var grjóthrun hreinsað úr honum og efsti hluti hans 

lagfærður. Við sama tilefni var brunnurinn mældur og teiknaður. Þegar bærinn hrundi í jarðskjálftanum 

1912 stóð brunnurinn óhaggaður að mestu. Hann er 4 m á dýpt og um 1 m í þvermál en miðhluti hans 

   

Bæjarhóll Tungu 212:001, horft til norðurs. 

     

Til vinstri er skýringarmynd af brunninum sem er á skilti við hann. Myndin til hægri er tekin ofan í brunninn. 
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er breiðastur. Hægt er að skoða ofan í brunninn án þess að hætta sé á að detta ofan í hann og við brunninn 

hefur verið sett upp upplýsingaskilti um bæinn, brunninn og síðustu ábúendur. Austan við brunninn eru 

tvær skýrar dældir í bæjarhólnum og þar eru fleiri ógreinilegri dældir og hryggir. Framan við bæjarhólinn 

er flatur stallur sem er 20x8 m að stærð og snýr austur-vestur. Fram af honum er 1-1,5 m hár stallur 

niður að kálgarði. Torfhlaðið gerði afmarkar hann til suðurs og austurs. Veggir þess eru 1-1,5 m á breidd 

og víða 1 m á hæð. Kálgarðurinn er í brekku sem nær nánast ofan í gil Tungulækjar og hann er mjög 

grasivaxinn. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:SB IV, 440; Túnakort 1919 

 

RA-212:002     bæjarstæði     bústaður 63°44.777N     20°03.854V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var bær 002, þar sem nú (2015) standa steinsteypt útihús undir þaki. Eftir 

jarðskjálfta árið 1912 var bærinn fluttur á þennan stað og því ekki mikilla uppsafnaðra mannvistarlaga 

að vænta. Bærinn er um 360 m norðan við bæ 001, nokkuð hærra uppi. Þar eru nú útihús, reist á 20. öld. 

Suður af útihúsum er sléttað tún, vestan er gil, norðan trjálundur og austan er íbúðarhús Tungu (2015). 

Ekkert sést af bænum eða bæjarhól en honum hefur verið rutt burt við gerð útihúsa sem standa þar nú 

(2015). 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:SB IV, 440; Túnakort 1919 

 

RA-212:003     heimild    útihús 63°44.700N     20°03.769V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús rúmum 150 m suðaustan við bæ 002 og um 5 m sunnan við 

leið 027. Það var líklega reist eftir 1912 og ólíklegt að eldri minjar séu þarna undir. 

Sléttað tún sunnan malarvegar. 

Ekki sjást neinar minjar um útihúsið á yfirborði í sléttuðu túninu. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-212:004     þúst     útihús 63°44.742N     20°03.689V 

"Austur af Dagteig er Útsetuhóll, þar stóðu lengi fjárhús frá Tungu," segir í örnefnalýsingu. Samkvæmt 

túnakorti frá 1919 var útihús um 150 m austan við bæ 002 og um 100 m norðaustan við útihús 003. 

Útihúsið var ofan á hól í sléttuðu túni. 

Efst á hólnum er ferhyrningslaga dæld, um 6 x 2,5 m að stærð, snýr norður-suður og er 0,1 m að dýpt. 

Ekki er að sjá önnur ummerki um útihúsin á yfirborði en mögulega er hóllinn uppsöfnuð mannvistarlög 

að hluta. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

                    

Þúst 212:004, horft til suðurs. 
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Heimildir:Túnakort 1919; Ö-Kollabær og Tunga, 11 

 

RA-212:005     mannvirki     útihús 63°44.766N     20°03.880V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 30 m 

sunnan við bæ 002 og 50 m vestur við leið 027. Það 

er fast austan við garðlag 022 en mun yngra. 

Útihúsið var líklega byggt eftir 1912 og tengt yngra 

bæjarstæðinu. 

Slétt, ræktað tún er á þessu svæði. 

Í sléttuðu túni má greina dæld, um 3 x 2 m að stærð 

og 0,1 m á dýpt. Hún snýr norður-suður og eru einu 

ummerki um útihúsið sem sjást á yfirborði enda 

ekki mikillar uppsöfnunar að vænta á svo ungu 

mannvirki. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

 

 

RA-212:006     kantur     útihús 63°44.611N     20°03.983V 

Uppi í brekkubrúninni fyrir NNV bæ 001, sést niðurgrafin dæld eða kantur sem sést ekki fyrr en að 

henni er komið. Dældin er 50 m norðvestan við bæ 001 og rúmum 50 austan við útihús 010. Þetta var 

útihús sé tekið mið af staðsetningu og lagi dældarinnar. 

Dældin er efst uppi í brekku, um 10-15 m hárri. Slétt, ræktuð tún eru bæði ofan og neðan hennar en 

paldrar í brekkunni sjálfri. 

Dældin sést sem skeifulaga "vik" eða "lág" inn í brekkubrúnina. Hún er 4 x 3 m að stærð, einföld og 

snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,6 - 1,8 m á hæð og op var til suðurs. Veggirnir eru hæstir til norðurs 

og lækka til suðurs. Líklega var timburþil þar. Inni í dældinni er hola, 1x1 m að stærð og 0,2 m á dýpt. 

Hlutverk hennar er óljóst. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-212:007     heimild        63°44.815N     20°03.859V 

Rafstöð var við lækinn norðan við bæ 002 og var hún gerð 1929-30  segir í Sunnlenskum byggðum IV. 

Aldur rafstöðvarinnar þýðir að hún fellur ekki undir lög um menningarminjar en er talin til fornleifa hér 

vegna sögulegs mikilvægis, þetta er ein af fyrstu rafstöðvum á svæðinu. Rafstöðin um 70 m norðan við 

bæ 002 og um 80 m norðvestur af núverandi íbúðarhúsi Tungu. Hún var norðan við lækjargil sem er rétt 

 

Dæld 212:005, horft til vesturs. 

   

Útihús 212:006, horft til norðausturs. 
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utan heimatúnsins líkt og það er afmarkað á túnakorti frá 1919. 

Grasigróin lækjargilsbrún. Þarna er gróið og óræktað svæði. 

Milli túnslóða (til norðurs) og lækjargils (til suðurs) er sléttur, grasivaxinn stallur, um 6 x 4 m að stærð 

og snýr norður-suður. Þar var rafstöðin að öllum líkindum. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:SB IV, 440 

 

RA-212:008     Einarshús     tóftir     fjárhús 63°45.053N     20°03.631V 

"Suðaustur undir Skyggni [allhá hæð] eru fjárhús frá Tungu, byggð í gömlum tóttum, sem heita 

Einarshús," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningaskrá 81a í safni Þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson: "Einar Gottskálksson bjó í Tungu á hálfri jörðinni árin 

1870-1884, hann hafði fjárhús suð-austanundir Skyggni þar sem nú eru kölluð Einarshús. [...] Faðir 

minn Guðjón Jónsson bjó í Tungu frá 1900 til 1942, hann byggði fjárhús og heyhlöðu við Einarshús og 

hafði þar ær um allmörg ár." Tóftir þessara húsa eru á lágri, fremur flatri hæð suðaustan undir Skyggni. 

Minjarnar eru um 250 m sunnan við fjárhús 025 og 880 m norðan við bæ 001. 

Allmikill greniskógur er í kringum tóftirnar Vegarslóði liggur á milli þeirra og Skyggnis. Svæðið er 

smáþýft og gróið og grasivaxið. 

Fimm tóftir eru á svæði sem er 70 x 25 og snýr norðvestur-suðaustur. Þær fá bókstafi til aðgreiningar í 

lýsingu sem hefst í norðvesturenda svæðisins. Allar tóftirnar virðast að mestu leyti torfhlaðnar. Tóft A 

er 11 x 7 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún skiptist í tvö hólf. Í suðausturenda tóftarinnar 

 

Tóft 212:008a, horft til suðausturs. 

  

Tóftir 212:008b, horft til vesturs, og 008c, horft til norðvesturs.  
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er op inn í hólf II sem er 3 x 2 m að innanmáli og snýr eins og tóft. Op er úr því til norðvesturs inn í hólf 

I. Það er um 3 m í þvermál. Norðvesturhluti tóftarinnar er mun greinilegri en suðausturhlutinn og eru 

veggir þar 0,4 m á hæð og víða 2 m á breidd. Tóft B er 4 m suðaustan við tóft A. Það er fjárhústóft með 

niðurgrafinni hlöðu og sennilega þau hús sem faðir Oddgeirs Guðjónssonar reisti í sinni búskapartíð, á 

tímabilinu 1900-1942. Tóftin er 13x8 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hlaðan er í 

norðausturenda og er 2 m á dýpt og 2x3 m að innanmáli, snýr norðvestur-suðaustur. Fjárhúsin eru 

suðvestan við hlöðuna. Þau eru sigin og ógreinileg vegna gróðurs en virðast 3x5 m að innanmáli og snúa 

eins og tóftin. Ekki sést op í suðvesturenda tóftarinnar en ætla má að það hafi verið þar. Mesta hæð 

veggja er 0,5 m. Tóft C er 4 m suðaustan við tóft B. Hún er tvískipt og er 14x12 m að stærð, snýr 

norðaustur-suðvestur. Í suðausturhluta tóftarinnar er þúst sem er 1,5 m á hæð. Þar sést ekki skýrt 

innanmál hólfs en í miðri þúst er flati sem er 7x4 m að stærð og gefur hann til kynna innanmálið. Ekki 

sést op inn í hólfið en ætla má að það hafi verið í suðvesturenda þess þar sem veggir þess eru lægstir. 

Norðvestan við þetta hólf eru líklega leifar af heystæði sem er 5x5 m að innanmáli. Ekki sést hlaðinn 

veggur á því að suðvestanverðu. Veggir heystæðisins eru 0,5 m á hæð utanmáls. Tóft D er 4 m 

norðaustan við tóft C. Hún virðist vera einföld. Tóftin er 7x5 m að stærð og snýr nálega austur-vestur. 

Op er á henni í vesturenda en það er orðið óljóst vegna rofs og trjágróðurs. Tóftin er á lágum hól sem 

virðist náttúrulegur en sunnan við tóftina er þúst sem kann að vera manngerð. Mesta hæð veggja í tóftinni 

er 0,6 m í norðurlangvegg. Að lokum er tóft E um 12 m suðaustan við tóft C. Hún er einföld og er 8x6 

m að stærð, snýr austur-vestur. Óljóst op er í vesturenda tóftarinnar. Hólfið sem sést er aðeins 2x2 m að 

innanmáli. Mesta hæð veggja er 0,4 m og sést pæla sunnan og austan við tóftina. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 4; http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

 

RA-212:009     Illagerði     gerði     tún 63°44.667N     20°03.899V 

"Suður á túninu í Tungu eru gerði, sundurslitin af fornum garðbrotum. Norðast er Illagerði, næst 

Stóragerði, og syðst Litlagerði," segir í örnefnalýsingu. Í  svörum við spurningu 81a (aukaspurning um 

rústir) Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson, fyrrum bóndi í Tungu: „Fram á 
túninu eru mikil og forn garðlög sem kallast Gerði, efst er Illagerði, það er óreglulegur þríhyrningur, var 

áður mjög þýft en síðar sléttað. Inni í gerðinu, við norð-vesturvegginn miðjan var mjög forn kofarúst.  

Suð-vestan við Illagerði var svo annað gerði, það hét Stóragerði, yfir það þvert var garður, sem sýnist 

vera miklu eldri, aðeins sér móta fyrir honum. Suð-vestan við Stóragerði er svo Litlagerði og er það 

minnst.“ Gerðin eru samyggð, í einfaldri röð. Þau eru 200 m sunnan við bæ 001 og 150 m norðan við 
bæ 001. Þau liggja norðaustur-suðvestur eftir túninu á rima eða hrygg. 

Túnið er slétt og grasivaxið. Það er slegið en þrátt fyrir það sjást gerðin ennþá vel í túninu. Beggja vegna 

við gerðin eru lautir í túninu, niður að Tungulæk. 

   

Tóftir 212:008d, horft til norðurs og tóft 008e, horft til vesturs. 
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Öll þrjú gerðin eru sambyggð og mynda „tóft“ og veggirnir eru umfangsmiklir. Gerðin eru 132 x 37 m 

að stærð og snúa norðaustur-suðvestur. Veggirnir eru líklega úr torfi og grjóti en búið er að slétta yfir 

þá margoft og rækta tún. Útveggirnir eru 4 - 6 m á breidd, 0,3 - 1,5 m á hæð og grónir. Lag þeirra fylgir 

náttúrulegri brún eða rima sem sést enn í túninu. Veggirnir eru hæstir til norðvesturs, þar er lág í túninu 

fyrir utan Gerðin. Á milli hvers og eins gerðis eru þvergarðar og eru þeir mun umfangsminni en 

útveggirnir. Þeir eru 0,3 - 0,4 m á hæð, 3 - 4 m á breidd og algrónir. Ekki sér móta fyrir opum eða öðrum 

minjum á yfirborði. Illagerði er nyrst. Það er 43 x 28 m að innanmáli og veggirnir sjást til allra átta. Til 

norðausturs eru þeir óljósir en annars sjást þeir greinilega. Illagerði mjókkar til norðurs og er egglaga. 

Ekki sáust ummerki um kofann sem Oddgeir minnist á í svörum sínum. Stóragerði er í miðjunni. Það er 

um 31 x 31 m að innanmáli og veggirnir eru eins að gerð og lögun og í Illagerði. Hvergi sést op þar inn. 

Gerðið er greinilegt að innan en veggirnir fjara meira út að utan. Garðurinn sem Oddgeir minnist á hér 

ofar er horfinn. Litlagerði er syðst. Það er 28 x 20 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Það er 

eins og lýsingin gefur til kynna minnst en sést vel. Til suðvesturs frá Illagerði sést bogadreginn garður. 

Hann liggur til suðvesturs, milli tveggja lauta, Mosalautar og Stöðullautar 012. Hann er eins að gerð og 

lögun og veggirnir í gerðunum. Þessi veggur er 11 m breiður og 1 m á hæð þar sem hann kemur að 

Illagerði. Hann er líklega samtíða Gerðinu og bendir til þess að fleiri mannvirki hafi verið þarna. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 8; Sarpur.is (sjá, http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-212:010     tóft     útihús 63°49.600N     20°04.045V 

Tóft er suðvestast í 

heimatúninu, vestan 

undir hárri brekku 

sem kallast Túnbarð. 

Tóftin er fast austan 

við traðir 013 og 90 

m vestan við bæ 001. 

Staðsetningin bendir 

til þess að um útihús 

sé að ræða en það er 

ekki sýnt á túnakorti 

frá 1919 og tilheyrði 

að öllum líkindum 

eldra bæjarstæðinu. 

Tóftin er á mörkum 

slétt túns og 

óræktaðs svæðis. 

Útihúsið er 

suðvestan við háa 

  

Gerði 212:009, á báðum myndum er horft til suðvesturs. 

  

Tóft 212:010, horft til suðurs. 
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brekku sem lækkar til norðausturs, ofan við tóftina. Fyrir norðan tóftina eru tvær þústir eftir jarðsig eða 

skriður úr brekkunni. 

Tóftin er 12 x 7 m að stærð og snýr NNV-SSA. Hún er grafin inn í brekku til norðausturs. Hún er 4 x 3 

m að innanmáli og snýr ANA-VSV. Ekkert op sést á yfirborði. Veggirnir eru 0,3 - 1,2 m á hæð, hæstir 

til norðurs. Fyrir sunnan hólfið er jarðvegsbálkur og líklega var annað hólf þar sem ekki sést nú. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-212:011     heimild    kálgarður 63°44.786N     20°03.822V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var kálgarður um 30 m norðan við bæ 002. Hann var tæpum 10 m vestan 

við þjóðveg F210, sem liggur hérna áfram til norðurs að Vatnsdal RA-213. 

Nú (2015) er trjálundur og gróið tún norðan við bæ 002. 

Engar minjar sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-212:012     Stöðullaut     heimild    kvíar 63°44.671N     20°03.982V 

"Vestur af Gerðunum [009] eru tvær lautir, Mosalaut austar og Stöðullaut vestar," segir í örnefnalýsingu. 

Stöðullaut er 160 m norðan við bæ 001, vestarlega uppi á túninu og nær niður í lækjargilið. Túngarður 

018 lokar lautinni til vesturs. Ekki eru heimildir um tóft á þessu svæði. Garðlag sem tengist Illagerði 

009 liggur sunnan við Stöðullaut. 

Slétt, grasivaxið tún. Mikið er um lautir og ílangar mishæðir á þessu svæði. 

Engin ummerki kvíanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 8 

 

RA-212:013     vegur     traðir 63°44.622N     20°04.046V 

"Vestan við Túnbarðið liggja gamlar Traðir upp yfir hátúnið og vestan við þær Eldiviðarkinn," segir í 

örnefnalýsingu. Traðirnar lágu vestan við heimatúnið, meðfram Túnbarðinu áfram til norðurs. Þær lágu 

að bæ 001 en ekki er vitað hvert framhald 

þeirra var.  Það sést ennþá sneiðingur í 

brekkunni þar sem traðirnar lágu en mögulega 

voru þær nýttar til þess að koma vélum að 

gamla bæjarstæðinu, þar sem nú eru gróin tún. 

Traðirnar eru ekki sýndar á túnakorti frá 1919. 

Slétt, grasivaxið tún nýtt til sláttar er á þessu 

svæði. Traðirnar eru algrónar. 

Uppi á hátúninu eru traðirnar horfnar og ekki 

vitað hvar þær lágu. Þær sjást vestan við 

heimatúnið á rúmlega 120 m löngum kafla sem 

3 m breiður og sléttur vegur. Traðirnar liggja 

til suðvesturs og sveigja til suðurs við útihús 

010. Ekki sjást hlaðnir veggir við traðirnar en 

líklega var það svo. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 8 

 

RA-212:014     Lambhústún     örnefni     lambhús 63°44.677N     20°03.815V 

"Ofan við gamla bæinn [001], austur við lækinn, heitir Fagrakinn, og upp af henni Lambhústún, 

suðaustur í því gömul garðbrot [034], Lambhúsbrekkur," segir í örnefnalýsingu. Örnefnið Lambhústún 

bendir til þess að í því hafi verið lambhús. Líklega voru útihús 003 og 017 sem sýnd eru á túnakorti frá 

1919 í Lambhústúni en óvíst er að túnið hafi dregið nafn sitt af þeim. Túnið er 200 m norðaustan við bæ 

001 og 200 m sunnan við yngra bæjarstæði 002. 

Lambhústún er fremur flatlent og er enn í rækt. 

Í túninu sjást engin ummerki um útihús vegna sléttunar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Traðir 212:013, horft til NNA. 
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Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 8 

 

RA-212:015     Ból     heimild    kvíar 63°44.743N     20°03.907V 

"Slétta túnið suðvestur af Tungu [002] var fram að 1912 stöðull frá Tungu og kallað Ból," segir í 

örnefnalýsingu. Stöðullinn var um 80 m sunnan við bæ 002, nánast mitt á milli garðlaga 022 a og b. Ból 

var notað frá eldri bænum, eftir að bærinn var fluttur árið 1912 var hætt að mjólka þar. 

Sléttað tún. 

Ekki er að sjá neinar minjar um kvíar í sléttuðu túninu á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 8 

 

RA-212:016     náma     mógrafir 63°44.579N     20°03.867V 

"Framan við lækinn, austur af bænum, var 

tekinn mór," segir í örnefnalýsingu. Að sögn 

Theodórs Aðalsteins Guðmundssonar, 

heimildamanns, var mótekja í afgerandi sveig 

í gili Tungulækjar, um 60 m austan við bæ 001 

og 150 m norðaustan við mógrafir 024. 

Ofan í lækjargilinu er mikill gróður og er þar 

allblaut mýri. Víðirunnar vaxa á gilbrúninni. 

Ekki sjást mjög afgerandi ummerki um 

mótekju en þó mótar fyrir gröf sem er 6x3 m 

að innanmáli og í halla til vesturs. Ekki stendur 

vatn í henni og er hún vel gróin. Sveigurinn 

sem mótekjan var í er um 40x20 m að stærð og 

snýr norðaustur-suðvestur. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Kollabær og Tunga, 10 

 

RA-212:017     tóft     útihús 63°44.711N     20°03.793V 

Samkvæmt túnakorti 

frá 1919 var útihús um 

130 m suðaustan við 

bæ 002 og um 5 m 

sunnan við leið 027. 

Þarna er nú dæld sem 

ber útihúsinu vitni. 

Sléttað tún. 

Dældin er 7 x 3 m að 

stærð og 0,1 m að dýpt. 

Hún snýr í norður-

suður og er algróin. 

Ekki er að sjá aðrar 

leifar útihússins á 

yfirborði. 

Hættumat: hætta, 

vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 

1919 

 
RA-212:018     frásögn     fjárhús 63°44.681N     20°03.399V 

Að sögn Theódórs Guðmundssonar, heimildamanns, var útihús uppi á túninu, fyrir norðan bæ 001. Það 

var rúmum 200 m suðvestan við bæ 002, fast austan við túngarð 029. Útihúsið var vestarlega, fyrir miðju 

heimatúnsins. 

Slétt, mishæðótt tún. Það er slegið en ekki nýtt að öðru leyti. Stallur er í túninu þar sem útihúsið var. 

 

Mógrafir 212:016, horft til norðvesturs. 

        

Dæld 212:017, horft til suðurs. 
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Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-212:019     Tungubaðstofa     hellir 63°45.091N     20°04.194V 

"Í Tungu var smáhellir vestan í svokölluðum Klittnabala og var kallaður Tungubaðstofan þessi hellir 

hrundi að hluta um 1920.  Um þennan helli er sú sögn að göng áttu að vera úr botni hans og alla leið 

undir baðstofugólfið í Tungu (gamla bænum [001], sem stóð áður fram við gilið, var fluttur 1912 þangað 

sem hann er nú [002].)" Stórt svæði var gengið vestan við Klittnabala í leit að hellinum. Líklegasti 

staðurinn er þar sem tveir litlir skútar eru neðarlega í brekku vestur af Klittnabala og austan við Grófina. 

Hellirinn er um 1 km norðan við bæ 001. 

Framan við skútana til vesturs er lítil flatlend eyri 

við lækinn og skútarnir eru í grösugri, brattri og 

hárri brekku. 

Báðir skútarnir eru nánast fullir af mold. Sá nyrði 

er 3x2 m að innanmáli og snýr austur-vestur. 

Opið inn í hann er 0,6 m á hæð og nær það nánast 

að efri skútanum sem er beint austur og upp af 

vestari skútanum. Hinn skútinn er 80 m sunnar. 

Hann er 2 x 3 m að innanmáli og snýr einnig 

austur-vestur. Opið inn í hann er 0,5 m á hæð. Um 

80 m norðan við meintan helli er nokkuð 

afgerandi jarðfall (B) í miðri brekku vestur af 

Klittnabala sem kann að vera samfallinn hellir. 

Jarðfallið er gróið og er 4-5 x 6-7 m að innanmáli 

og snýr austur-vestur. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Manngerðir hellar, 235 

 

RA-212:020     Stekkatúnshóll     tóftir     stekkur 63°44.993N     20°03.882V 

"Innan við Hellirsholt 

er laut, sem heitir 

Hellirslaut. Innan við 

hana er hæð, sem er 

nokkuð hærri en 

Hellirsholtið, hún 

heitir Stekkatúnshóll; 

framan í honum eru 

gamlar tættur," segir í 

örnefnalýsingu. Í 

svörum Oddgeirs 

Guðjónssonar við 

spurningalista 81a í 

safni þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir "Ívar Þórðarson bjó í Tungu frá 1832 til 1874, hann mun 

hafa haft fjárhús framanundir Stekkatúnshól, þar var stekkur fyrrum og sjást þar ennþá rústir af honum 

og fjárhúsum.  Miklu yngri hústóft og hlöðu er undir hólnum, má heita fast við veginn að Vatnsdal, hún 

var byggð laust eftir 1940." Minjarnar framan í Stekkatúnshóli eru 750 m norðan við bæ 001. 

Stekkatúnið er fremur mjótt og smáþýft og hallar lítillega undan því til suðurs. Það er grasi gróið og 

vestast í því er þéttur greniskógur.  

 

Tungubaðstofa 212:019, horft til norðausturs. 
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Í Stekkatúni eru fimm tóftir á svæði sem er um 100x20 m að stærð og snýr austur-vestur. Minjarnar fá 

bókstafi til aðgreiningar í umfjöllun hér á eftir. Austast á svæðinu er tóft A. Það er yngsta tóftin á 

svæðinu, að öllum líkindum fjárhústóft og hlaða sem byggð var rétt eftir 1940. Þau fjárhús voru í notkun 

fram um 1960. Búið er að rífa fjárhúshlutann og slétta yfir hann en hlaðan sést enn vel. Tóftin er 11,5x14 

m að stærð og snýr austur-vestur. Innanmál 

hlöðunnar er 8x7 m og snýr hún norður-

suður. Hún er að hluta niðurgrafin í 

suðvesturhorni. Sá hluti er 4x4 m að 

innanmáli og hefur sigið lítillega saman. 

Norðurveggur hlöðunnar er hlaðinn upp við 

brekku Stekkatúnshóls og sést hvergi í grjót 

í hleðslum nema í þessum vegg og virðist 

hún að mestu torfhlaðin. Nyrst á vesturvegg 

er 3 m breitt op inn í hlöðuna. Mesta 

hleðsluhæð er 1,2 m í austurvegg sem skildi 

á milli fjárhúsa og hlöðu. Tóft B er 38 m 

vestan við tóft A. Hún er torfhlaðin og virðist 

vera einföld en þó er óljós lægð suðaustan 

við enda tóftarinnar þar sem annað hólf kann 

að hafa verið. Tóftin er 5x3 m að stærð og 

snýr norðvestur-suðaustur. Op er á henni til 

  

Tóftir 212:008c, horft til norðausturs, og tóft 020d, horft til norðvesturs. 

 

Tóft 212:020e, horft til suðausturs. 

  

Tóftir 212:020a, horft til suðausturs, og tóft 020b, horft til suðausturs. 
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norðvesturs. Mesta hæð veggja er 0,3 m. Tóft C er líklega af fjárhúsum Ívars Þórðarsonar. Hún er 6 m 

norðvestan við tóft B. Tóftin skiptist í fjárhús og hlöðu og er 12x6 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur. 

Tóftin virðist torfhlaðin að mestu leyti. Op er á henni í suðvesturenda inn í hólf I, fjárhúshlutann. Það er 

5x2,5 m að innanmáli og snýr eins og tóft. Óljóst op er úr því til norðausturs í hólf II, hlöðu. Hún er 

3x1,5 m að innanmáli og snýr þvert á fjárhús, norðvestur-suðaustur. Mesta hæð veggja er 0,7 m. Tóftir 

D og E eru þétt saman um 15 m vestan við tóft C. Þær eru áþekkar að stærð og gerð og eru saman á lágri 

hæð sem virðist náttúruleg. Tóftirnar eru einfaldar og torfhlaðnar. Óljós op eru á þeim á suðvesturhlið. 

Tóft D er 4x4 m að stærð og tóft E, sem er fast norðvestan við hana, er 3x4 m að stærð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Mesta hæð veggja í tóftunum er 0,6-0,7 m. Ekki er augljós stekkjartóft á meðal 

þeirra sem skráðar voru í Stekkatúni en helst kemur til greina að tóft B hafi gegnt því hlutverki. Ekki er 

útilokað að fleiri tóftir séu á svæðinu sem ekki sjást vegna skógræktar en þéttur greinskógur er vestast í 

Stekkatúni. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 6; Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-212:021     heimild    heystæði 63°45.055N     20°03.530V 

Í svörum Oddgeirs Guðjónssonar við spurningalista 81a í safni þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir: 

"Samskonar mannvirki [des] er í landi Tungu, austur frá fjárhústóftum sem kallast Einarshús [008].  

Skammt austur frá þeim er slétt flöt, 

austan við hana eru þessi gömlu mannvirki 

við gamla götuslóða [Dalagilsgötur 

641:001]." Gert er ráð fyrir að átt sé við að 

des sé hlað undir heyi. Að líkindum voru 

desin sem Oddgeir nefnir um 50 m austan 

við Einarstóftir, við austurenda sömu 

hæðar og þær eru á, og 960 m norðaustan 

við bæ 001. Þar sjást hins vegar ekki skýr 

ummerki um þau. 

Þar sem ætla má að minjarnar hafi verið er 

gróður dökkur og kjarnmikill og þar vaxa 

sóleyjar og njóli, hundasúra og viðlíka 

gróður sem er hvergi annarsstaðar á þessu 

svæði í úthaganum. Nyrst á svæðinu er 

grenilundur. Til austurs tekur við holt og 

til suðausturs og suðurs er mýri. 

Nokkurt rask virðist hafa orðið á því svæði 

sem heystæðin voru á og styður gróðurinn 

þar þann grun. Norðvestast á svæðinu má greina kant sem myndar L og er 5 m á breidd og lengd. Ekki 

sjást önnur greinanleg mannvirki og verður að teljast líklegt að þau séu horfin vegna rasksins og/eða 

trjáræktar en ekki er ljóst hversu umfangsmikil þau voru. 

Heimildir: Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-212:022     garðlag     óþekkt 63°44.763N     20°03.883V 

Í svörum við spurningalista 81a í safni þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson:  

"Annar garður, sem aðeins örlar á er vestur yfir túnið hér suð-vestur af bænum [002], hann er á 

svokölluðu Bóli, sem var áður í högum en er nú slétt tún." Bólið er flatlent tún á milli gerða 009 og 

bæjarstæðis 002. Þar eru hryggir í túninu sem kunna að vera útflattar leifar af görðum eða gerði. Þeir 

eru 310 m norðan við bæ 001 og 30 m suðvestan við yngra bæjarstæði 002. 

Meintir garðar er í tiltölulega flatlendu og sléttuðu túni sem enn er heyjað. 

Hyggirnir sem sjást á Bóli eru á svæði sem er 88x50 m að stærð og snýr NNA-SSV. Nyrst á svæðinu er 

hryggur sem er 26 m á lengd og liggur norður-suður. 54 m suðvestan við hann er annar hryggur sem er 

41 m á lengd og liggur VNV-ASA. Ekki er ljóst hvaða hlutverki garðarnir hafa gegnt en þar sem Bólið 

var áður í högum má ætla að þeir hafi verið vörslugarðar eða nátthagi. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

 

Ummerki um heystæði 212:021, horft til suðvesturs. 
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RA-212:023     garðlag     landamerki 63°44.877N     20°03.410V 

Torfhlaðinn garður er á merkjum milli Tungu og 

Stóra-Kollabæjar frá klettinum Mörsu í Dalagili og 

áfram til norðurs. Garðurinn er 610 m norðaustan við 

bæ 001 og er á norðausturmerkjum jarðarinnar. 

Garðurinn liggur um hæðir og lægðir í grónum móa 

sem er að hluta skógi vaxinn. 

Garðinum var fylgt frá Mörsu á 375 m löngum kafla 

til norðurs þar sem hann hverfur í þýfi. Garðurinn er 

ekki mjög fornlegur og er 1 m á breidd og 0,6 m á 

hæð. Ekki sést framhald af garðinum til norðurs á 

loftmynd. Um 180 m norðan við norðurenda garðsins 

er skurður á merkjum sem nær nánast að Torflæk.  

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

 
 
 
RA-212:024     náma     mógrafir 63°44.537N     20°04.019V 

Mór var tekinn vestur af bænum að sögn 

Oddgeirs í Tungu. Ummerki eru um mótekju í 

gili Tungulækjar um 110 m suðvestan við bæ 

001 og 145 m suðvestan við mógrafir 016. 

Gilið er mjög grasi gróið og er trjágróður einnig 

farinn að vaxa í því. Bratt er upp á 

suðvesturbakka þess og undir honum eru 

mógrafir á nokkrum stöðum. 

Tvær litlar mógrafir eru á svæði sem er 25x5 m 

að stærð og snýr austur-vestur. Vestari gröfin 

er 4x3 m að innanmáli og austari gröfin er 6x4 

m að innanmáli. Á milli þeirra eru 15 m. 

Grafirnar eru grónar og þurrar. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 
 
 
RA-212:025     tóftir     fjárhús 63°45.161N     20°03.667V 

Í svörum við spurningalista 81a í safni þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson: 

"Benidikt Oddsson, bóndi á Tumastöðum 1880 til 1905 átti fjárhús hæst uppi á Skyggni hann er næstum 

 

Garður 212:023, horft til suðurs. 

 

Mógrafir 212:024, horft til vesurs. 

    

Tóftir 212:025a og 025b, horft til suðurs á báðum myndum. 
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í suður frá efri fossinum í Klittum. Skyggnir varð síðar í landi Tungu eftir landskipti, sem síðar urðu." 

Þrjár tóftir eru á skógræktarsvæði um 1,1 km norðan við bæ 001. Skyggnir er flatt, allsstórt, en ekki 

mjög hátt holt og eru minjarnar norðarlega á því, sú nyrsta fast sunnan við vegarslóða sem liggur af 

malarvegi við merkin móti Vatnsdal og Torfastöðum. 

Smáþýft svæði og 

gróið. Mikið vex 

af hvítmuðru og 

elftingu á svæðinu 

og búið er að 

planta öspum allt í 

kringum tóftirnar. 

Tóftirnar eru á 

svæði sem er 

65x20 m að stærð 

og snýr norður-

suður. Þær fá 

bókstafi til 

aðgreiningar í 

lýsingu hér á eftir. 

Tóftirnar eru allar 

torfhlaðnar. Tóft 

A er syðst á 

svæðinu. Hún er 

tvískipt og er 11x9 

m að stærð, snýr 

austur-vestur. Hólf I er í norðurhluta tóftarinnar. Það er 7,5x2,5 m að innmáli og snýr austur-vestur. Op 

er á því í vesturenda. Hólf II er í suðurhluta tóftarinnar. Það er samsíða hólfi I og er 6x2,5 m að 

innanmáli. Mögulega er op á því í norðausturhorni. Tóftin virðist ekki gömul en veggjahleðslur eru 

signar og eru víðast 0,3 m á hæð en hæstar eru þær 0,5 m. Tóft B er 5 m norðan við tóft A. Hún er 

einföld og er 9x6 m að stærð, snýr VNV-ASA. Óljóst op er á henni til VNV. Mesta hæð veggja er 0,3-

0,4 m. Tóft C, fjárhús með hlöðu, er um 30 m NNV við tóft B. Hún er um 15x10 m að stærð og snýr 

ANA-VSV. Í VSV-enda er op inn í fjárhúshlutann, hólf I. Það er 5x2,5 m að innanmáli og snýr eins og 

tóft. Inn af því til ANA er niðurgrafin hlaða, hólf II. Það er 2x4 m að innanmáli og liggur þvert á hólf I. 

Ekki sjást hlaðnir veggir í kringum hlöðuna en veggir í fjárhúshlutanum eru 0,8 m á hæð þar sem þeir 

eru hæstir. Í kringum tóftina sjást pælur og virðist hún vera yngsta tóftin á svæðinu. Ætla má að þetta sé 

tóftin af fjárhúsum Benidikts Oddssonar sem Oddgeir í Tungu nefnir í svörum hér að ofan. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

 

RA-212:026     hellir     fjárhús 63°44.962N     20°04.008V 

Í svörum Oddgeirs Guðjónssonar við spurningalista 81a frá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins segir: 

"Hinn hellirinn er framar með Grófinni, vestan í Hellisholti og snýr opi til vesturs, brött brekka er upp 

að honum, þessi hellir er ekki stór og bergið í honum er fremur gróft þursaberg og laust í sér.  Fé var 

stundum haft þar og hlaðin kró með suðurvegg, en svo var hætt að hafa þar kindur vegna grjóthruns úr 

loftinu og féð þá ekki óhult þar." Hellirinn er vestan í Hellisholti, um 370 m norðvestur af bæ 002 og 

rúma 280 m suðaustan við Tungubaðstofu 019. 

Hellirinn er vestan í holtsbrún, er horfir yfir gil á merkjum milli Tungu og Torfastaða eystri RA-215. 

Hellirinn er um 10 m að dýpt, um 6 m að breidd yst en um 3 m innst. Hann er um 2,5 m að hæð við 

muna, en um 1 m innst í honum. Um 6 m inni í hellinn frá opinu opnast annar skúti til suðausturs, um 1 

m djúpur og 0,5 m hár. Gólf hellisins hallar upp inn frá muna en loftið er svo að segja flatt. Mikið grjót 

er á dreif innan hellisins en ekki er að sjá ummerki um dýrahald í honum eða hleðslur. 

  

Tóft 212:025c, horft til norðausturs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

 

RA-212:027     heimild   traðir 63°44.773N     20°03.820V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 lágu traðir frá Tumastöðum RA-211, í gegnum land Tungu og áfram í átt 

að Vatnsdal RA-213. Leiðin sameinaðist Dalagilsgötum 641:001 við Klittur. 

Túnin í Tungu eru sléttuð og liggur malarvegur í gegnum það. 

Traðirnar sjást ekki á yfirborði en malarvegur F210 sem liggur í gegnum land Tumastaða, Tungu og 

Vatnsdals liggur nokkurn vegin á sama stað. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-212:028     heimild   kálgarður 63°44.779N     20°03.794V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var kálgarður um 40 m austan við bæ 002, fast austan við íbúðarhúss 

Tungu. 

Þarna er nú trjálundur og bakgarður íbúðarhússins Tungu. 

Engar minjar er að sjá um kálgarðinn á yfirborði en líklegast hafa þær horfið við byggingu íbúðarhússins 

og jarðrask því tengdu. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-212:029    garðlag     

túngarður 63°44.781N     20°03.899V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var túngarður 

umhverfis tún Tungu. Hann afmarkaði svæði 

um 295 x 185 m og snéri í norðaustur-

suðvestur. Hnit var tekið um 40 m vestan við 

bæ 002 og um 30 m norðvestur af þúst 005. 

Þetta heimatún er gert eftir 1912 er bærinn var 

fluttur. Hann er ennþá verðveittur vestan við 

túnið og áfram til suðurs. 

Garðlag liggur meðfram gilbrún sem markar 

tún Tungu til vesturs. 

Túngarðurinn er varðveittur í þremur hlutum 

sem hér er gefin bókstafur til aðgreiningar og 

er samtals 560 m að lengd. Hluti A er nyrstur 

og er skammt vestan við bæ 002. Hann er 290 

lengd, 1 m breitt og 0,4 m að hæð. Hann liggur 

               

Hellir 212:026, horft til suðvesturs. 

 

Túngarður 212:029, horft til suðurs. 
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í sveig, er mjög slitróttur og hverfur á löngum köflum. Girt hefur verið meðfram garðlaginu. Til norðurs 

hverfur túngarðurinn við útihús sem standa nú (2015) þar sem bærinn 002 stóð 1919 og til suðurs hverfur 

garðurinn í gilbrún. Hluti B er 100 m sunnar, sunnan við traðir 13. Hann er ekki sýndur á túnakortinu 

og afmarkaði líklega gamla heimatúnið. Hann er 40 m að lengd og liggur norður-suður. Hluti C er 

skammt sunnar og nær að læknum. Hann er 40 m að lengd og eins og gerð og lögun og hluti B. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-212:030     þúst     þvottastaður 63°44.787N     20°04.073V 

Þvottastaður og fjárbað var í lækjargili á mörkum Torfastaða og Torfastaða eystri RA-215, um 180 m 

vestur af bænum 002, samkvæmt Theodóri Guðmundssyni, heimildamanni. 

Lækjargil á landamerkjum þessara jarða. Möl er í botni gilsins. Gilið sjálft er breitt og bratt upp. 

Engar hleðslur eru greinilegar við Torfalæk. Hylur er í læknum þar sem hann er um 2 m breiður og um 

0,5 m djúpur. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-212:031     heimild    mylla 

Í svörum við spurningalista 81a í safni Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson: 

"Við lækinn framan við Tungu var kofatóft, augljóslega gamall myllukofi.  Við vegagerð yfir lækinn 

var ýtt yfir þessa tóft." Myllan var um 300 m norðaustan við bæ 001, þar sem vegurinn liggur yfir lækinn. 

Skrásetjurum var ekki kunnugt um þessa myllu þegar þeir voru á vettvangi og svæðið ekki skoðað. Ekki 

er útilokað að hægt væri að staðsetja hana betur í samræðum við staðkunnuga. 

Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

 

RA-212:032     Hrossabeinaskák     álagablettur 63°44.516N     20°04.040V 

Í svörum við spurningalista 81a í safni Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson: 

"Að lokum vil ég segja frá þremur engjastykkjum [sjá 215:019 og 217:019] sem öllum fylgdi þau 

ummæli að aldrei skyldi hrekjast þar hey ef þess væri gætt að hirða af þeim þegar heyið væri orðið þurrt. 

Væri það ekki gert átti heyið ekki að nást heim í garð það árið og verða úti. Það fyrsta var í engjunum í 

Tungu, suð-vestur af gamla bænum við gilið og var kallað Hrossbeinaskák. Í Tungu hafa búið þrír 

feðgar, hver fram af öðrum frá árinu 1874 til 1991. Öll þessi ár hraktist aldrei hey á Hrossbeinaskák utan 

einu sinni að það varð úti vegna þess að það var ekki hirt þegar það var orðið þurrt um sumarið og metið 

meira að hirða annað hey." Hrossabeinaskák er 150 m suðvestan við bæ 001, á suðurbakka Tungulækjar. 

Sléttuð tún eru á Hrossabeinaskák og svæðinu sunnan við Tungulæk og eru framræsluskurðir á milli 

túnstykkja. Trjám hefur verið plantað meðfram skurðinum sem er næst austan við Hrossabeinaskák. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552676 

 

RA-212:033     frásögn     útihús 63°44.657N     20°03.826V 

Theódór Aðalsteinn Guðmundsson, heimildamaður, man eftir frásögn um torfkofa í suðausturjaðri 

heimatúns Tungu, um 150 m norðaustan við bæ 001 og 15 m suðvestan við garðlag 034 í 

Lambhúsbrekkum (sjá einnig Lambhústún 014). Í torfkofanum var að öllum líkindum útihús. Sá hluti 

túnsins sem útihúsið var á er hólmyndaður og eru skörð inn í brekkuna sitt hvoru megin við hann sem 

slíta hann nánast frá öðrum hlutum túnsins. Rafmagnsstaur stendur utarlega í túninu á þessum stað. 

Túnið er fremur flatt að ofan og er þessi hluti þess ekki sleginn lengur. Brattar brekkur eru til suðausturs 

ofan í gil Tungulækjar. 

Engar minjar um útihúsið eða vísbendingar um nákvæma staðsetningu þess sjást í túninu. Þær hafa að 

öllum líkindum horfið við túnasléttun. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
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RA-212:034     Lambhúsbrekkur     garðlag     óþekkt 63°44.662N     20°03.809V 

"Ofan við gamla bæinn, austur við lækinn, 

heitir Fagrakinn, og upp af henni Lambhústún 

[014], suðaustur í því gömul garðbrot, 

Lambhúsbrekkur," segir í örnefnalýsingu. 

"Framan í túninu, í brekkunni ofan við lækinn 

eru tvö mjög forn gerði, þau ná frá veginum 

þar sem hann kemur upp úr læknum og fram 

að akurgerði [009] til forna," segir í svörum 

Oddgeirs Guðjónssonar við spurningalista 81a 

í safni þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins. 

Hér er líklega um sama stað að ræða en í 

brekkunni sést óljóst garðlag og er það 170 m 

norðaustan við bæ 001 og 215 m SSA við 

yngra bæjarstæði 002. 

Lambhúsbrekkur eru smáþýfðar og grösugar 

brekkur á milli Tungulækjar og túns. 

Óljóst garðlag er í miðri brekkunni, 

norðaustan við grunnt skarð inn í brekkuna. 

Garðlagið er útflatt og liggur kindagata eftir því. Það er 48 m á lengd og liggur norðaustur-suðvestur. 

Garðurinn er torfhlaðinn,  1-1,5 m á breidd og 0,3 m á hæð. Ekki er ljóst hvaða hlutverki garðurinn 

gegndi en mögulega er hann hluti af kálgarði eða akurgerði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Kollabæjarhverfi, 8; Sarpur.is (sjá, http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-212:035     heimild    óþekkt 63°44.816N     20°03.421V 

"Norð-austur frá bænum í Tungu er smá bergstandur í Dalagili, sem er austanvið bæinn, þessi standur 

kallast Marsa (sennilega áður Assa).  Frá Mörsu hefur verið byggður garður, sem stefnir fyrst á norð-

vestur, norðan við Mörsuhól og áfram í þá átt og liggur hann fast norðan við Stórhól, en svo heitir hóllinn 

ofan við bæinn í Tungu þar beygir hann á suð-vestur og endar við Litlalæk, sem rennur hér norð-vestan 

við bæinn.  Þessi garður er sýnilega ævaforn, hvaða hlutverki hann hefur þjónað er ekki gott að sjá," 

segir í svörum Oddgeirs Guðjónssonar við spurningalista 81a í safni þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins. 

Frá Mörsu liggur garður 023 beint til norðurs sem er ekki mjög fornlegur og getur því varla verið sá 

sami og Oddgeir nefnir í svörum sínum. Garður 023 er á merkjum á milli Tungu og Stóra-Kollabæjar 

og er því landamerkjagarður. Ekki sáust nein ummerki um annan garð við Mörsu eða í næsta nágrenni. 

Þá sáust heldur engin ummerki á loftmyndum um garð sem liggur til norðvesturs frá Mörsu og endar 

við Litlalæk. Frá Mörsu eru 260 m í beinni loftlínu til norðvesturs að upptökum Litlalækjar. Þar á milli 

eru tún þar sem þurrlent er og ekki útilokað að garðurinn hafi horfið við túnasléttun. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

  

 

Garðlag 212:034, horft til ANA. 
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RA-213     Vatnsdalur 
20 hdr., með afbýlinu Vatnsdalshjáleigu 1710. JÁM I, 163-164. 1332:  Jörðin er nefnd í máldaga 

kirkjunnar á Breiðabólstað.  DI II, 687-689.  1710:  Voru þar fjórar eyðihjáleigur Engidalur, 

Krummatóftir, Ólafshjáleiga og Vatnarveita sem byggðist úr landi Vatnsdalshjáleigu.  Bænhús var á 

jörðinni.  Jörðin á skógarítak í Næfurholtslandi sem notað var til kolagjörðar en eyddist bæði af notkun 

og sandblæstri.  JÁM I, 163-164. 

1710:  "Túnið liggur undir nokkrum spjöllum af læk, sem rennur yfir það í vatnavöxtum og leysíngum 

og ber á það leir og mold, líka brýtur af því.  Á engjar hrynur grjót úr fjalli og forárgast mjög." JÁM I, 

164.  1839: "... túnin slétt og falleg, engjar víða greiðfærar og grasgefnar og heyfallið í betra lagi.  

hagaganga sæmileg, helzt framan af vetri.  engjunum granda sums staðar skriður."   SSR, 95.   1919:  

Tún 17,7 ha, garðar 1886  m²  "Tún eru stór og liggja vel við sól.  Vetrarbeit er allgóð og sumarhagar í 

betra lagi." SB IV, 441 
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RA-213:001     Vatnsdalur     bæjarhóll     bústaður 63°46.549N     20°03.302V 

Bærinn er sýndur á túnakorti frá 1919, norðarlega og fyrir miðju heimatúnsins. Bæjarhóllinn sést ennþá 

en nýtt íbúðarhús var byggt árið 1966 um 20-30 m suðaustan hans. Núverandi ábúandi, Elfar Andrésson, 

flytur árið 1948 að Vatnsdal, ásamt foreldrum sínum, og þá var jörðin búin að vera í eyði tvö ár. Mikið 

jarðrask er á bæjarhólnum þrátt fyrir að séu ekki byggingar þar. Tvíbýli var í Vatnsdal á árunum 1928-

1948 en hinn bærinn var um 80 m austan við bæjarhólinn. Öll ummerki þess bæjar eru horfin af yfirborði. 

Raflína liggur til suðvesturs frá bæjarhólnum. 

Bæjarhóllinn er mikið raskaður og erfitt að greina hann frá náttúrulegri upphækkun. Það er ekki langt 

síðan plægt var yfir hólinn, þar er mold og víða sér glitta í hleðslugrjót, steypu, gler og annað rusl á 

yfirborði. Hóllinn er lítið gróinn en á loftmynd sem er um 20 ára gömul sést húsgrunnur í 

norðausturhorni hólsins. Sá grunnur er 

horfinn og ekki vitað af hvaða byggingu 

hann er. 

Bæjarhóllinn er 45 x 35 m að stærð og snýr 

austur-vestur. Stafnar bæjarins snéru til 

suðurs og bærinn var á lágum hól eða holti. 

Ekki er hægt að gera sér grein fyrir hæð 

hans, svæðið er það mikið raskað. Við 

skoðum skrásetjara fannst m.a. brýni úr 

flögubergi í moldarrofi í hólnum ásamt 

leirkerabrotum og járni. Suðurhlið 

bæjarhólsins er brött, mögulega af 

mannavöldum. Þarna gæti bæjarröndin hafa 

verið eða hlaðið. Þar sér þó ekki til 

mannvirkja, bæði er þar mikill gróður sem 

og ruslahaugur með alls kyns vélum, 

rúllum, hlutum úr einingahúsum og fleiru. 

Þar er einnig búið að grafa inn í hólinn með 

vélum til suðausturs. Á loftmynd hér aftar í 

skýrslunni sér móta fyrir húsgrunni en hann er horfinn. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:002     heimild  bænhús 

"Þar er bænhús (hálfkirkja) á heimajörðunni standandi, og hefur fyrir 14 árum eða þar um embættað 

verið af prestinum að Breiðabólstað [RA-221], þegar heimafólk hefur verið til sakramentis.  Síðan hefur 

embættisgjörð þar verið aflögð og tíundum og ljóstollum svarað til sóknarkirkjunnar að Breiðabólstað." 

   

Til vinstri er gömul mynd af bænum í eigu ábúenda. Til hægri er horft til suðausturs yfir bæjarhól 213:001. 

 

 

Hinn bærinn(Vatnsdalur II) sem var ábúð frá 1928-1948. Mynd í 
eigu ábúenda.  
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Ekki er vitað hvar bænhúsið var staðsett en líklega var það nærri bæ 001. Elfar Andrésson, 

heimildamaður, man ekki eftir sögnum um mannabeinafundi á svæðinu. Mikið jarðrask er austan við 

bæinn og sé tekið mið af því er líklegra  að bænhúsið hafi verið til vesturs. Þetta eru þó allt getgátur. 

Nánari heimildir þarf til þess að staðsetja bænhúsið. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:JÁM I, 163 

 

RA-213:003     tóft     útihús 63°46.629N     20°03.221V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 190 m norðan við bæ 001 og 40 m austan við útihús 010, fast 

sunnan við túngarð 034. Jarðvegsbálkur er á milli þeirra. Tóftin er sambyggð túngarðinum en á 

túnakortinu virðist svo ekki hafa verið. Tóftin sést enn, ofarlega í ræktuðu túni. 

Útihúsið er nyrst í heimatúninu, í aflíðandi brekku niður svokallaðan Bæjarhaus. Oddatorfa er þar ofar 

í brekkunni. Túnið er slegið en næst tóftinni er túnið í órækt. 

Tóftin er 10x8 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Tóftin er grafin inn í brekkuna og þil var til 

suðurs, þar var jafnframt op. Veggirnir eru 0,4-0,6 m á hæð, 2 m á breidd og torfhlaðnir. Veggirnir sjást 

lítið að utan og eru mun hærri að innan. Lítið er farið að hrynja úr veggjunum. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:004     tóft     útihús 63°46.633N     20°03.160V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 200 m norðan við bæ 001 og 50 m austan við útihús 003. Tóftin 

er nyrst í heimatúninu og var líklega sambyggð túngarði 034. Rof er í túngarðinum á þessu svæði og 

   

Tóft 213:003, horft til norðurs. 

    

Tóft 213:004, horft til norðvesturs. 

Tóft  
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tengslin á milli þeirra ekki skýr. Túnið var líklega stækkað eftir að túnakortið var gert og af þeim sökum 

var útihúsið skráð stakstætt. Vírgirðing er nokkrum metrum norðan við tóftina. 

Útihúsið er nyrst í heimatúninu, í aflíðandi brekku til suðurs niður svokallaðan Bæjarhaus. Túnið er 

slegið en næst tóftinni er órækt. 

Tóftin er 12x8 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Hún er opin til beggja enda, en það er líklega 

rask til norðurs og þar var veggur. Veggirnir eru 0,4-0,7 m á hæð, 2-3 m á breidd og algrónir. Þeir eru 

hlaðnir úr torfi og grjóti. Fyrir vestan tóftina er „hóll", um 6 x 6 m að stærð og 1,2 m á hæð. Þetta er 
líklega ummerk um túngarð 034 eða hrun úr honum. Fyrir austan tóftina sést hvernig túngarður 034 lá 

að tóftinni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:005     þúst     útihús 63°46.627N     20°03.089V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 220 m 

norðaustan við bæ 001 og 30 m vestan við 

útihús 006. Útihúsið var fast sunnan við túngarð 

034. Útihúsið var líklega rifið, hér er einungis 

þúst sem ber staðsetningu þess vitni. 

Þústin er norðaustarlega innan heimatúnsins, 

undir nokkurs konar „hjalla". Túnið er í 
aflíðandi halla til suðurs, grasivaxið og slétt. 

Þústin er 5x4 m að stærð, 0,3 m á hæð og snýr 

norður-suður. Hún er grasivaxin og slétt. Ekkert 

mótar fyrir veggjum eða öðru sem gefur nánari 

stærð eða lag hennar til kynna. Útihúsið var 

byggt fast sunnan við túngarð 034 en ekki hefur 

verið sléttað þarna yfir. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:006     þúst     útihús 63°46.625N     20°03.059V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var úthús um 230-240 m norðaustan við bæ 001 og 30 m austan við útihús 

005. Útihúsið var líklega rifið, hér er einungis þúst sem ber staðsetningu þess vitni. 

Þústin er norðaustarlega innan heimatúnsins, undir nokkurs konar „hjalla". Túnið er í aflíðandi halla til 
suðurs, grasivaxið og slétt. 

Þústin er 6x4 m að stærð, 0,3 m á hæð og snýr norður-suður. Hún er grasivaxin og slétt. Ekkert mótar 

fyrir veggjum eða öðru sem gefur nánari staðsetningu eða lag hennar til kynna. Útihúsið var byggt fast 

sunnan við túngarð 034 en ekki hefur verið sléttað þarna yfir. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:007     heimild    útihús 63°46.457N     20°03.548V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 270-280 m suðvestan við bæ 001, vestarlega í heimatúninu. 

Túnið er í aflíðandi halla til SSA, niður Vatnsdalsfjall. Hóll er í túninu þar sem útihúsið var. 

Slétt, ræktað tún. Hóllinn er um 10 m í þvermál og 0,2 m á hæð. Hvergi sér til mannvirkja í eða nærri 

hólnum. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:008     tóft     útihús 63°46.437N     20°03.766V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 180 m vestan við útihús 004 og tæpum 450 m suðvestan 

við bæ 001. Útihúsið er norðvestast í heimatúninu og túngarður 034 er fast norðan þess. Rúmum 5 m 

norðan við tóftina er vírgirðing. Í  svörum við spurningu 81a (aukaspurning um rústir) Þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson, fyrrum bóndi í Tungu svo frá: "Vestast í túninu í Vatnsdal 

 

Þústir 213:005 og 006, horft til norðausturs. 
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var Vatnsdalskot [RA-214], mun hafa farið í eyði árið 1845, þar var síðar byggt fjárhús, en nú eru þar 

engar byggingar uppi standandi." Ekki er vitað um hvaða fjárhús Oddgeir átti við, fleiri tóftir eru hér, 

t.d. 009 og 037 og Vatnsdalskot því skráð undir sérstöku númeri. 

Slétt tún í halla til suðurs. Útihúsið er ofarlega í brekku og sést vel. 

Tóftin er 18x15 m að stærð, snýr norður-suður og skiptist í tvö hólf. Til vesturs er hólf 1. Það er 13x2 

m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru 2-2,5 m á breidd, torfhlaðnir að utan en grjóthlaðnir 

að innan. Þar má sjá 4-8 umför af grjóti. Veggirnir eru 0,6-1,2 m á hæð, hæstir til norðurs. Hólfið er 

opið til suðurs og annað op er til vesturs. Líklega var jata við vesturhliðina en hún sést illa vegna mikils 

gróðurs. Hólf 2 er austar. Það er 8x5 m að innanmáli og snýr norður-suður. Þetta var líklega rétt eða 

aðhald. Veggirnir eru 0,3-0,7 m á hæð, torfhlaðnir og grónir. Hólfið er opið til suðurs. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919; Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-213:009     tóft     útihús 63°46.409N     20°03.773V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 50 m suðvestan við útihús 008 og 470 m suðvestan við bæ 

001. Útihúsið er raskað og það eru eingöngu tveir veggir varðveittir. Útihúsið er uppi á náttúrulegri brún 

og bratt er til suðurs frá því.  Í  svörum við spurningu 81a (aukaspurning um rústir) Þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson, fyrrum bóndi í Tungu svo frá: „Vestast í túninu í Vatnsdal 
var Vatnsdalskot [RA-214], mun hafa farið í eyði árið 1845, þar var síðar byggt fjárhús, en nú eru þar 

engar byggingar uppi standandi.“ Ekki er vitað um hvaða fjárhús Oddgeir átti við, fleiri tóftir eru hér, 

  

Tóft 213:008, horft til norðvesturs. 

 

Tóft 213:009, horft til norðvesturs. 
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sjá 008 og 037. 

Grasivaxið óræktað tún. Í því eru lautir og lágir hólar. Útihúsið er uppi á stalli og halli er til suðurs og 

suðausturs. Túnið er ræktað fyrir sunnan brúnina. 

Útihúsið er raskað, líklega vegna vegslóða sem er fast vestan þess. Það er 10x5 m að stærð og snýr 

austur-vestur. Vesturveggurinn er einna greinilegastur, hann er 5x2 m á stærð og liggur norðvestur-

suðaustur. Hann er 0,3 m á hæð og algróinn. Austurveggurinn er ógreinilegri. Hann er L-laga, 0,2 m á 

hæð og gróinn. Aðrir hlutar útihússins eru horfnir. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:010     tóft     útihús 63°46.620N     20°03.261V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús 130-140 m norðan við bæ 001 og 45-50 m vestan við útihús 

010. Það er í norðarlega í túninu, fast austan við túngarð 034, þar sem hann sveigir til suðurs við 

bæjargilið. Þar er aflíðandi brekka til suðurs og suðvesturs. 

Heimatúnið er sléttað að hluta. Bæjarlækurinn rennur fast vestan við tóftina, utan við túngarð 034. 

Óræktað tún er umhverfis tóftina. 

Útihúsið er 12x7 m að stærð, einfalt og snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,6-1 m á hæð, 2-2,5 m á breidd 

og hlaðnir úr torfi og grjóti. Þeir eru algrónir, gras og elfting er þar mest áberandi. Ekki mótar fyrir 

hólfaskiptingu á yfirborði, garða né jötu. Op er á miðri suðurhliðinni, hrun er þar fyrir að hluta. Tóftin 

er vel varðveitt. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:011     Engidalur     bæjarstæði     býli 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 

Vídalín frá1710 segir: "Einge-dalur hjet 

hjáleiga frá Vatnsdal út í högunum.  Var bygð 

fyrst áður menn til muna.  Eyðilagðist hjer 

fyrir 40 árum.  Menn meina vegna 

aðþrengingar hagabeitar.  Kann ekki aftur 

uppbygjast vegna grjóts og sands, sem á er 

fallið slægjur og annað landplátsið.  Þá 

bygðin í þessarri hjáleigu aflagðist, voru hús 

seint um sumarið burttekin og niður sett nær 

bænum, þar nú kallast Krumma-tótter [012]." 

"Engidalur, sá bær mun hafa staðið inn við 

     

Tóft 213:010, horft til NNV. 

 

Horft til norðausturs yfir Engidal. 
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Þríhyrning í svokölluðum Engidal." segir í Sunnlenskum byggðum IV. Í svörum Oddgeirs Guðjónssonar 

við spurningalista 81a í safni þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir:  "Engidalur hét kot í 

samnefndum dal inn við Þríhyrning á eystri bakka Fiskár, vestur af Bresthól, þar sést vel öll húsaskipan, 

fór í eyði um 1670,". Vegna misskilnings var Engidals ekki leitað nægilega norðarlega og því tókst ekki 

að finna tóftir á vettvangi. Á loftmyndum á Kortasjá Landmælinga Íslands og Kortavefsjá 

Minjastofnunar Íslands er ekki að sjá merki um tóftir í Engidal. Engidalur er um 2 km ANA af bænum 

001 og um 930 m norðaustur af gerði 048. 

Grasigróið dalverpi. 

Heimildir:JÁM I, 164; SB IV, 442;  Sarpur.is (sjá  http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-213:012     Krummatóftir     heimild    býli 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1710 segir:  "Þá bygðin í þessarri hjáleigu [011] 

aflagðist, voru hús seint um sumarið burttekin og niður sett nær bænum, þar nú kallast Krumma-tótter.  

Sú bygð hjelst um nokkur ár.  Eyðilagðist síðan.  Getur ekki aftur bygst vegna landþrengsla." Ekki er 

vitað hvar Krummatóftir voru staðsettar en líklega var það í heimatúninu nærri bæ 001. Frekari heimildir 

þarf til þess að staðsetja býlið með innan við 50 m skekkju. 

Heimildir:JÁM I, 164 

 

RA-213:013     Ólafshjáleiga     heimild    býli 63°46.605N     20°02.889V 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1710 segir: "Ólafshjáleiga hjet þriðja hjáleigan við 

heimatúnið.  Er fyrst bygð fyrir 60 árum eða meir.  Lagðist í eyði fyrir 21 ári.  Landskuld var nær 

byggíngin hjelst xl álnir.  Leigukúgildi i.  Hjáleigan var eyðilögð vegna aðþrengingar, og þar fyrir kann 

hún ekki aftur byggjast, því alltíð gengur á landið og fer til minkunar." Í Sunnlenskum byggðum IV 

segir: "þriðja býlið var Ólafshjáleiga, byggð um 1650 og mun hafa staðið austan í hólnum, efst á túninu 

austur frá bænum í Vatnsdal." Í  svörum við spurningu 81a (aukaspurning um rústir) Þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson, fyrrum bóndi í Tungu svo frá: „Þriðja kotið var 
Ólafshjáleiga, byggð um 1650, hún fór í eyði 1689. Ekki sjást tóftir þessa bæjar, þeim mun hafa verið 

ýtt út við túnasléttun, þá sást þar mikið af ösku og öðrum mannvistarleifum.“ Ólafshjáleiga var um 350-

400 m austan við bæ 001. Þar er hár hóll eða holt sem ber saman við lýsinguna í Sunnlenskum byggðum. 

Þar sér ekki til mannvirkja á yfirborði. 

Slétt svæði í halla til suðausturs. Ekki er langt síðan það var sléttað, það er mold í jarðveginum. Brekkan 

er í halla til suðausturs, niður að þjóðvegi sem liggur yfir á Rangárve      lli. 

Engin ummerki um býlið sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir: JÁM I, 164-165; SB IV, 442; Sarpur.is (sjá, 

http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-213:014     Vatnsdalshellir     hellir     fjárhús 63°46.861N     20°01.767V 

"Manngerðir hellar eru í Vatnsdal bæði við Fiská og heima 

við bæinn [001], hann er notaður sem kartöflugeymsla 

[015] o.fl., hinn sem fjárhús fram um 1930," segir í 

Sunnlenskum byggðum. "Austast í brekkunum eru margar 

grasi grónar torfur. Norðust þeirra og næst Fiská er 

Hellistorfa, vestan við Selgil; neðst í henni er hellir stór, 

sem notaður hefur verið sem fjárhellir. Er hann vel 

manngengur, langur og víður milli veggja. Hann er 

nefndur Vatnsdalshellir. Nokkuð var hann farinn að fyllast 

af sauðfjártalið, því sú trú var á honum, að ekki mætti 

stinga hann út, en svo var það gert, og án allra tíðinda," 

segir í örnefnalýsingu.  "Vatnsdalshellir. Hinn hellirinn er 

500-1000 m innan við bæ, fast ofan við veg sem liggur inn 

að Fiská. " Í svörum Oddgeirs Guðjónssonar við 

spurningalista 81a í safni þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnins segir: "Magnús hafði fé í Vatnsdalshelli, 

sem er neðst í Hellistorfunni við Vatnsdalslæk. Guðjón  
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Jónsson hóf búskap í Vatnsdal árið 1903, hann hafði fé í hellinum og byggði forskála fram af 

hellisdyrunum einnig byggði hann gjafahring þar örskammt frá og heytóft [sjá 044].  Þessar byggingar 

eru nú hrundar. Guðjón Úlfarsson, bóndi í Vatnsdal 1928 til 1948 notaði þennan hellir fyrir fjárhús um 

nokkur ár." Vatnsdalshellir er 1,4 km norðaustan við bæ 001 og 10 m norðvestan við malarveg að Fiská 

og upp á Rangárvelli. Ekki 

sást friðlýsingarstaur við 

hellinn þegar hann var 

skráður í ágúst 2015. 

"Stór lækur rennur rétt neðan 

við hellinn en handan við 

hann eru víðlendar mýrar sem 

liggja upp að rótum 

Þríhyrnings." Hellirinn er 

neðst í hárri og allbrattri grasi 

gróinni hlíð í Hellistorfu. 

FRIÐLÝSTAR 

FORNMINJAR:  "Hellir 

manngjörður, inn-undir 

Fiská." Ítarleg lýsing á 

hellinum er í bókinni 

Manngerðir hellar: "Andrés 

bóndi Magnússon í Vatnsdal 

hóf búskap sinn 1945. Hann 

telur að hellirinn hafi síðast 

verið notaður fyrir fé um 

1940. Hellirinn er höggvinn í 

allhart móberg sem hvergi er verulega grýtt. Tiltölulega þægilegt hefur verið að meitla hann út.  Hellirinn 

er tvískiptur. Í upphafi virðist hafa verið um tvo aðgreinda hella að ræða. Síðar hefur milliveggurinn 

verið brotinn niður lengra og lengra inn eftir. Gat er á veggnum framan til niðri við gólf, 70 cm hátt.  

Hægri hellishvelfingin hefur verið víkkuð út, innst allt að einum metra. Á gafli sér enn móta fyrir gamla 

laginu. Innri hluti hægra hellishvels hefur verið hlaða. Þar er strompurinn, kringlóttur, um 1 m í þvermál 

efst og neðst en víðari þar á milli.  Hann hefur augljóslega aukið hlöðuplássið líkt og strompurinn mikli 

í Þorleifsstaðahelli og fleiri góðir strompar.  Móbergsþykktin í honum er 1,4-1,7 m. Hleðsla úr 

hraungrýti er þar ofan á 1,7 m há, og stendur ágætlega. Grópir eftir tréverk eru víða á veggjum. Hlaðnar 

jötur meðfram veggjunum og hlaðinn garði á gólfi ná ekki nema inn í miðjan helli en jötuómynd er þó 

fyrir gafli vinstra hellishvels. Í framhluta hellisins er hellulagt gólf en slíkt er nánast einstakt að sjá í 

hellum. Hellisgólfið er nokkuð lárétt þar sem hellulögnin er en fer síðan hækkandi inn, 50-80 cm. 

Skóflustunguþykkt moldarflag er í hægra helli en þynnra í hinum. Tað hefur ekki verið skilið eftir í 

hellinum er notkun hans var hætt.  Móbergsþykkt í hellismunna er 30-50 cm. Miklar hleðslur hafa verið 

 

Vatnsdalshellir 213:014. 

  

Til vinstri er horft upp í stromp hellisins. Til hægri er horft til suðvesturs, yfir hellisopið. 
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í forskála. Einhvern tíma hefur hann verið reisulegur, en á síðasta notkunarskeiði hellisins hefur hann 

verið minni en fyrrum. ... Á árunum milli 1920 og 1940 var farið að hafa fé í hellinum. Þá hafa gömlu 

álögin verið virt að vettugi og stungið út úr honum eins og vera ber í fjárhúsi." Hellirinn er um 18x8 m 

að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Framan við hellinn sjást leifar af torf- og grjóthlöðnum 

forskála. Opið inn í hellinn er enn greinilegt og greiðfært er um það þó að talsvert grjóthrun sé í því. 

Hleðslur í forskálatóftinni eru 3 m á breidd og 5 m á lengd. Veggirnir eru um 1 m á hæð og sjást 3 umför 

í hleðslum. Hellismunninn er 5 m á breidd og 1,5 m á hæð. Það sést skýrt að um tvær hellishvelfingar 

er að ræða og er sú sem lengra er til hægri eða norðausturs mun hærri en hin. Eins og fram kemur í 

Manngerðum hellum hefur verið opnað á milli hellanna og eru fjárhús með garða fremst í sameinuðum 

hellunum og inn af þeim eru tveir afhellar, hlaða til hægri með strompi, og mjórra og lengra rými til 

vinstri. Innst í því er hleðsla undir jötu. Hlaðinn garði er í miðjum fjárhúsunum og er hann 7 m á lengd. 

Steypt plata er ofan á hluta hans. Hleðslur undir jötur eru meðfram langveggjum hellisins í 

fjárhúshlutanum og eru 1-2 umför í þeim. Hellur eru í gólfi í vinstri hluta fjárhúsanna. Strompurinn á 

hellinum er í góðu ástandi og er hann um 1 m í þvermál og 2,5 m á lengd, helmingurinn er hlaðinn upp 

og helmingur grafinn í gegnum móberg. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir: SB IV, 441; Ö-Vatnsdalur, 2; ÁG: Friðlýsingarskrá, 66; Manngerðir hellar, 237-238; 

Sarpur.is (sjá    http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-213:015     Heimahellir     hellir     skemma 63°46.557N     20°03.222V 

"Manngerðir hellar eru í Vatnsdal bæði 

við Fiská [sjá 014] og heima við bæinn, 

hann er notaður sem kartöflugeymsla 

o.fl., hinn sem fjárhús fram um 1930." 

segir í Sunnlenskum byggðum IV.  

"Heima við bæinn í Vatnsdal, í 

Bæjargilinu, þar sem það liggur við 

heygarðinn, er allmerkilegur hellir.  Um 

langt skeið var hlaðið fyrir hann, en nú 

aftur notaður til geymslu.  Hann heitir 

Heimahellir, hann er nálægt 8x4 m.  

Fagurlega lagaður að innan með 

veggjum og hvelfingu." segir í örnefnalýsingu. "Oddgeir 

Guðjónsson í Tungu í Fljótshlíð segir frá Vatnsdalshellum á 

þessa leið í svörum Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins við 

spurningu 81a: "Heima við bæinn í Vatnsdal er manngerður 

hellir, niður í hann eru margar tröppur og op eða kringlóttur 

strompur á þaki hans næstum innst.  Byrjað hefur verið að 

höggva gat á loftið örlítið framan, en frá því horfið af 

einhverjum ástæðum.  Sögn er til um að þessi hellir væri 

notaður sem geymsla á matvælum áður fyrr en þegar 

Magnús Stephensen sýslumaður bjó í Vatnsdal á árunum 

1845-1866 hafi kona hans Margrét Þórðardóttir haft svo 

mikinn ótta af hellinum að hún hafi látið hlaða fyrir op hans.  

Svo liðu áratugir og að lokum vissi enginn með vissu hvar 

þessi hellir var, en menn höfðu grun um að hann væri ofan 

við lækinn, sem rennur austan við bæinn í Vatnsdal því þar 

var smá skál niður í túnið. Þegar Guðjón Úlfarsson frá 

 

Forskáli Heimahellis 213:015, horft til norðurs. 

 

Inni í Heimahelli 213:015. 
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Fljótsdal bjó í Vatnsdal á árunum 1928-1948 lék honum hugur á að leita að þessum týnda helli, sem 

munnmæli sögðu að væri þar nálægt bænum.  Guðjón fékk svo föður minn, Guðjón Jónsson í Tungu, 

sér til aðstoðar við þessa leit.  Þeir grófu niður í skálina, sem áður getur og komu þá niður á opið í 

hellisloftinu. Síðan var hellirinn grafinn upp og forskáli byggður yfir tröppurnar, síðan hefur þessi hellir 

verið notaður sem geymsla fyrir kartöflur, gulrófur og fleiri matvæli, þar geymist allir garðávöxtur mjög 

vel.  Ekki hef ég séð nein búmörk eða aðrar ristur í þessum helli. Hellirinn hefur verið notaður sem 

garðávaxtageymsla allt fram á síðustu ár. Veturinn 1986-7 hrundu dyrahleðslurnar saman svo ekki er 

hægt að komast í hann." Hellirinn er 70 m austan við bæ 001 og rúmum 120 m sunnan við útihús 010. 

Heimahellir er norðan við núverandi íbúðarhús, bæjarlækurinn rennur á milli þeirra. 

Allt umhverfis hellinn er slétt, ræktað tún og ónýtt svæði. 

Hellirinn er klappaður í sandstein/móberg og stendur enn. Hlaðinn forskáli með timburrjáfri er fyrir 

sunnan hellinn. Hleðslurnar í honum ná upp að hvelfingunni en það þarf að fara niður aflíðandi brekku 

að forskálanum og inn í hellinn. Tröppurnar eru horfnar, þar er mold nú. Hellirinn er nýttur sem geymsla 

og er fullur af alls kyns drasli. Timburþilið var blátt en timbrið er fúið og orðið grátt. Hellirinn er í ágætu 

ástandi en þarfnast viðhalds. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:SB IV, 441; Ö-Vatnsdalur BK, 3; Manngerðir hellar, 235-236; Sarpur.is (sjá      

http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-213:016     heimild    mylla 63°46.330N     20°03.665V 

"Kornmylla var áður við lækinn vestur frá bænum, aflögð fyrir aldamót." segir í Sunnlenskum byggðum 

IV. Í svörum Oddgeirs Guðjónssonar við spurningu 81a frá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnisins segir: 

"Hér í Fljótshlíð man ég eftir nokkrum mylluhúsum, en þá var hætt að nota þau en korn malað í 

handkvörnum á nokkrum bæjum fram um 1920 eða jafnvel lengur.  Á eftirtöldum bæjum voru mylluhús 

uppistandandi fram um 1930 eða lengur […] og Vatnsdal." Myllan er sýnd á herforningjaráðskorti 48 
sem gert er árið 1908 en við leit skrásetjara á þessu svæði sáust ekki ummerki hennar. Myllan var um 

500 m suðvestan við bæ 001, í grónum hvammi við lækinn. 

Lækurinn rennur til austurs hér og lækjargilið er breitt, bratt og grónir hvammar við það víða. Gilið er 

30-40 m á breidd og 10-20  djúpt. Hlíðar þess eru ekki mjög brattar. 

Engin ummerki myllu sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:SB IV, 441; http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675: LMI 1:50 0000 

 

RA-213:017     heimild        63°46.433N     20°03.554V 

"Rafstöð var byggð 1952 vestur í túninu 

og var notuð um nokkur ár." segir í 

Sunnlenskum byggðum IV. Rúmum 300 

m suðvestan við bæ 001 og um 970 m 

norðvestan við tóft 040 er túrbína 

rafstöðvarnar, liggjandi í grónu túni. 

Rafstöðin telst ekki til fornleifa en 

minjar um rafstöðvar eru ekki algengar 

og hafa því töluvert sögulegt gildi. 

Vegna þessa er rafstöðin höfð með hér. 

Grasivaxið, óræktað svæði. Allt 

umhverfis eru slétt, ræktuð tún. 

Túrbína úr rafstöðinni liggur í grasi. 

Túrbínan var steypt í gólf 

rafstöðvarinnar og dregin úr stað þangað 

sem hún er nú (2015). Ekki er að sjá 

neinar leifar eiginlegrar rafstöðvar en 

hún hlýtur að hafa verið töluvert sunnar 

en þar sem túrbínan liggur nú, við 

Vatnsdalslæk. Þar sjást ekki ummerki 

um minjar. 

 

Túrbína úr rafstöðinni liggur í miðju heimatúninu. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:SB IV, 441 

 

RA-213:018     náma     mógrafir 63°46.320N     20°03.187V 

"Mótak var í Vatnsdal  […]. " segir í Sunnlenskum byggðum IV.  "Neðan við túnið er mjó reim, er 
nefnist Krangi, en er nú orðin slétt af áveitu úr Vatnsdalsvatni.  Þar neðan við tekur við Kotsmýri, þá 

Vatnsdalslækur (Gil), og fyrir sunnan Gilið Móþýfi, og var þar tekinn mór til eldiviðar," segir í 

örnefnalýsingu. Mógrafirnar eru um 420 m sunnan við bæ 001 og rúma 600 m norðvestan við tóft 040. 

Framræst mýri. 

Mógrafirnar eru á svæði sem er100 x 100 m og eru allar þurrar og grónar. Ekki er hægt að áætla 

nákvæman fjölda þeirra. Stærstu grafirnar eru um 4 x 2 m að flatarmáli og um 0,2 m djúpar mest. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:SB IV, 441; Ö-Vatnsdalur JÁ, 1 

 

RA-213:019     gata     leið 63°47.603N     20°03.118V 

Allgreinilegar götur sjást á stuttum kafla um 

300 m sunnan við beitarhús 049 og 1,8 km 

NNA við bæ 001. Leiðin greinist og liggur 

annars vegar til NNV í átt að beitarhúsunum 

049 og hins vegar til norðvesturs og 

sameinaðist mögulega leið 051. 

Göturnar sjást í þýfðum móa í gildrögum 

Hríslugilja. 

Götunum var aðeins fylgt á stuttum kafla þar 

sem þær sáust nokkuð greinilega á svæði sem 

er 230x95 m að stærð og snýr norðvestur-

suðaustur. Götur C eru suðaustast á svæðinu. 

Þær liggja norðvestur-suðaustur og mynda 

eina breiða rennu sem er 0,5-1 m á breidd 

neðst og víkkar út. Rennan er um 1 m á dýpt. 

Til suðausturs endar hún við rofabarð og til 

norðvesturs endar hún við gróið gil. Þessi hluti 

leiðarinnar er 64 m langur. Hinum megin við 

gilið eru götur B sem hafa sömu stefnu og sjást á 70 m löngum kafla. Þar eru 2 götur saman á 2 m beiðu 

svæði. Þær eru grónar og eru 0,2-0,3 má breidd og 0,2 m á dýpt. Götur A sjást á 120 m löngum kafla og 

liggja til NNV frá gróna gilinu. Annað gil slítur göturnar í sundur á stuttum kafla. Göturnar eru 5 saman 

á 6 m breiðu svæði. Þær eru 0,2, m á breidd og 0,1-0,2 m á dýpt. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-213:020     garðlag     túngarður

 63°47.003N     20°01.881V 

Unglegt garðlag liggur þvert yfir Hellistorfu 

og áfram langleiðina að heimatúni 

Vatnsdals. Hann sést fyrst 450 m norðaustan 

við bæ 001. Garðurinn hefur bæði gegnt 

hlutverki vörslugarðs og túngarðs. 

Garðurinn liggur um sléttlendar grasi grónar 

og aflíðandi hlíðar. 

Garðurinn er á svæði sem er 1000x140 m að 

stærð og snýr norðaustur-suðvestur. 

Lýsingin á honum hefst í norðausturenda þar 

sem hann liggur yfir Hellistorfu. Þar er 

garðurinn 0,4-0,5 m á breidd og 0,4 m á hæð. 

Slóði liggur í gegnum hann í norðausturenda, 

í jaðri torfunnar. Að öðru leyti er garðurinn 

 

Leið 213:019, horft til norðvesturs. 

 

Túngarður 213:020, horft til suðvesturs. 

Túngar 
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nokkuð heillegur og er gömul girðing og staurar ofan á honum. Hann er 350 m á lengd þar sem hann 

liggur þvert yfir Hellistorfu til suðvesturs. Þá beygir hann til suðurs á 140 m löngum kafla. Þá beygir 

hann aftur til suðvesturs og liggur ofan í og upp úr lækjargili rétt suðvestan við beygjuna. Suðvestan við 

lækjargilið verður garðurinn veglegri og afmarkar þar tún sem er neðan við hann til suðausturs. Þar er 

hann allt að 1 m á breidd og 0,5 m á hæð og er vel greinilegur á 450 m löngum kafla. Þá tekur við mikið 

raskaður kafli sem er um 180 m á lengd. Þar er búið að reisa nýja netagirðingu ofan á garðinn og sést 

hann þar meira sem kantur en garður. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-213:021     Vatnsdalsborgir     tóft     fjárskýli 63°47.971N     20°03.214V 

"Austan við Hnauksgil, sem er á landamerkjum milli Árgilsstaða og Vatnsdals, eru tvö gil, sem heita 

Smágil, og torfur eru grónar milli þeirra; innan við þau er torfa með tóttarbrotum niður við Fiská, sem 

Vatnsdalstorfa heitir. ... Tvö Hríslugilin ná þarna langt upp í Mosana.  Fram á brúninni við vestasta gilið 

eru gamlar tættur, sem heita Vatnsdalsborgir," segir í örnefnalýsingu. Ekki er annað að sjá en að 

tóttarbrotin á Vatnsdalstorfu og Vatnsdalsborgir séu sömu minjarnar. Svæðið austan við Vatnsdalsborgir 

var gengið áleiðis að Hnauksgili á merkjum en engar minjar sáust þar. Svæðið er mjög bratt og 

sundurskorið af giljum og því ekki líklegt að þar séu tóftir. Aðeins var hægt að greina eina tóft á yfirborði 

þar sem heita Vatnsdalsborgir og er hún 410 m norðan við beitarhús 049 og 2,6 km norðan við bæ 001. 

Tóftin er fast vestan við brún vestasta Hríslugilsins, í allmiklum halla til NNA í smáþýfðri og grösugri 

torfu. Mikil vex af gul- og hvítmuðru og elftingu á svæðinu. 

Borgartóftin er hringlaga og er hún torf- og grjóthlaðin. Hún er 6 m í þvermál og er mesta hæð veggja 

0,5 m. Veggir tóftarinnar eru grónir og signir og sést hvorki fjöldi umfara í hleðslum né op inn í tóftina. 

Hættumat: hætta, vegna rofs 

Heimildir:Ö-Vatnsdalur BK, 1-2 

 

RA-213:022     tóft     sel 63°47.281N     20°02.546V 

"En vestast á fjallsbrúninni milli Hnauksgils og Hríslugilja eru þrír hólar, sem heita Grjóthólar.  Austur 

af Einbúa er stór mýrarfláki, sem heitir Selmýri.  Austur á fjallsbrúninni eru Seltættur, hefur verið sel 

frá Vatnsdal, þá Seltorfur og Selgilsbotnar," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningu 81a úr safni 

þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson frá Tungu svo frá: "Í Vatnsdal eru rústir 

af seli á svokölluðum Selrima hjá Selgilsbotni, en Selgil er hamragil sem kemur í Fiská innan við 

Hellistorfu. Magnús Árnason, hreppsstjóri í Vatnsdal hafði þar í seli.  Magnús lést 1889 í Vatnsdal." 

Seltóft er sunnan undir náttúrulegri brún í landinu upp af Selgili, rúma 840 m suðaustan við vörðu 048 

og 1,5 km norðaustan við bæ 001. 

Selið er á fremur sléttlendu svæði í aflíðandi halla til suðurs. Allt í kring er grasi gróið og einnig vex 

mikið af elftingu á svæðinu. Til suðurs er deiglent svæði. Rofsár er skammt austan við selið og kann 

   

Tóft 213:021, horft til norðurs. 
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það að ógna minjunum til lengri tíma. 

Aðeins sést ein tóft í selinu og er hún torf- og grjóthlaðin. Hún er sigin og gróin og virðist eldri en frá 

lokum 19. aldar. Tóftin er 14x8,5 m að stærð og snýr austur-vestur. Í henni sjást greinilega 4 hólf og 

mögulega það fimmta. Víðast eru veggir 0,3 m á hæð en hæstir eru þeir 0,5 m. Á miðri suðurhlið er op 

inn í hólf I sem er 3,5x0,5 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Op er úr því til vesturs inn í hólf II sem 

er um 1 m í þvermál innanmáls. Grunn lægð er fast sunnan við hólf II og kann þar að vera annað hólf 

eða hluti af hólfi II. Vestast á suðurvegg tóftarinnar er op til norðurs inn í hólf III. Það er 1,5x1 m að 

innanmáli og snýr austur-vestur. Hólf IV er norðan við hólf II og norðaustan við hólf III. Það liggur í 

sveig frá opi í austurenda til suðvesturs og er 6 m á lengd og 1 m á breidd í suðvesturenda en mjókkar 

til austurs. Grjóthleðslur sjást í hólfi IV og á stöku stað í tóftinni en ekki sést fjöldi umfara. Sunnan við 

hólf III er lág þúst þar sem mannvistarleifar kunna að leynast undir sverði. Hún er 5x3 m að stærð og 

snýr norður-suður. 

Hættumat: hætta, vegna rofs 

Heimildir:Ö-Vatnsdalur BK, 2; Sarpur.is (sjá,  http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-213:023     Stekkatún     tóft     stekkur 63°46.631N     20°04.565V 

"Hvammur vestan við fjallið heitir Stekkatún," segir í örnefnalýsingu. Tóft er í Stekkatúni um 1,1 km 

vestan við bæ 001 og um 1,9 km norðvestan við tóft 040. 

Grasigróin hæð sem rofnað hefur frá hlíðinni. Lækir renna beggja megin við hæðina, Vatnsdalslækur 

  

Sel 213:022, horft til austurs. 

  

Tóft 213:023, horft til vesturs. 
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vestanmegin en mýrarlækir til norðurs og austurs. 

Tóftin er um 7,5 x 3,5 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur, nyrst á hæðinni. Tóftin er rofin að hluta, 

norðvesturhornið og austurveggurinn eru horfin. Því er mögulegt að byggingin hafi verið lengri en hún 

er nú (2015). Hún er um 6,5 x 1,5 m að innanmáli. Veggir eru annars vel grónir, 0,4 m að hæð og um 1 

m að breidd, en ekki er að sjá steina í hleðslum, né op. 

Hættumat: hætta, vegna rofs 

Heimildir:Ö-Vatnsdalur BK, 3 

 

RA-213:024     Torflækur     örnefni     rista 63°45.987N     20°03.237V 

"Suður frá Vatnsdal er mýrarsund, sem heitir Torfalækjarmýri og Torflækur," segir í örnefnalýsingu. 

Ristusvæðið er um 1 km sunnan við bæ 001 og um 550 m vestan við tóft 040, við landamerki Vatnsdals 

og Tungu RA-215 til suðurs. 

Torflækur rennur meðfram framræstri mýri og hverfur í skurð. 

Engin ummerki um ristu er að sjá á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Vatnsdalur BK, 3 

 

RA-213:025     kantur     óþekkt 63°46.563N     20°03.202V 

Hlaðinn kantur er 90 m vestan við bæ 001 og 

16 m suðvestan við helli 015, norðan við 

bæjarlækinn. Á fyrrihluta 20. aldar var 

Vatnsdalur II 20 m sunnar en ekki er vitað 

hvort að kanturinn tengist þeim bæ en það 

telst líklegt. Hér gæti einnig verið um 

framhald af túngarði 034 að ræða. Kanturinn 

er áberandi og sést vel þegar keyrt er heim að 

bænum. Bæjarlækurinn rennur fast sunnan 

við kantinn sem einnig gæti hafa verið 

varnargarður. 

Búið er að slétta svæðið fyrir ofan og neðan 

kantinn. Fyrir norðan hann er grasivaxið tún 

en órækt fyrir sunnan hann. 

Kanturinn er 0,4 - 2,1 m á hæð, hæstur til 

vesturs við lækinn. Hann er grasivaxinn og 

brattur. Í austurhorni er rabarbari við hann. 

Þvergarður liggur til suðurs frá kantinum. 

Mögulega náði kanturinn lengra til austurs. Hér og þar glittir í grjót án þess að um skýr umför sé að 

ræða. Kanturinn er tæplega 50 m langur og liggur austur-vestur. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Vatnsdalur BK, 3 

 

RA-213:026     heimild    áveita 63°46.405N     20°03.017V 

"Neðan við túnið er mjó reim, er nefnist Krangi, en er nú orðin slétt af áveitu úr Vatnsdalsvatni," segir 

í örnefnalýsingu. Krangi er neðan við túnið um 300 m suðaustan við bæ 001 og um 620 m norðvestan 

við tóft 040 við Vatnsdalslæk. 

Vatnsdalslækur rennur um grasigróna lág. 

Það er ekki að sjá minjar um áveitu nú (2015) á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Vatnsdalur JÁ, 1 

 

RA-213:027     Vörðuholt     heimild    landamerki 63°46.000N     20°04.631V 

"Þar endar Kollabæjarhverfisland, en tekur við Torfastaðaland.  Næst er Vörðuholt," segir í 

örnefnalýsingu. Vörðuholt er um 1,5 km suðvestan við bæ 001 og landamerkjagirðing liggur yfir 

Vörðuholt. 

Vörðuholt er móavaxið holt á merkjum Vatnsdals og Torfastaða 

 

Kantur 213:025, horft til austurs. 
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Ekki er að sjá vörður eða vörðubrot á Vörðuholti en nú (2015) er gaddavírsgirðing yfir holtið. Vörðuholt 

var einnig skráð á Torfastöðum, sjá RA-215:050. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Vatnsdalur JÁ, 4 

 

RA-213:028     heimild    akur 

Í bókinni Frásögur um fornaldarleifar segir: "af Fornmannabyggíngum er eckert i Sókninne ad finna 

nema ef telja skylde afgyrt akurgerde i Vatnsdalstúni i brekikunne yfir bænum 30 Fadma i hvört Horn 

af 4 edur óskackann Ferhyrníng." Ekki er ljóst hvar þetta akurgerði var. Það var líklega norðan við bæ 

001 og mögulega voru garðlög 047 hluti af þessu mannvirki. Frekari heimildir þarf til þess að staðfesta 

það. 

Heimildir:FF I, 130 

 

RA-213:029     heimild    traðir 63°46.517N     20°03.250V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 lágu traðir til suðausturs frá bæ 001, út heimatúnið. Núverandi malarvegur 

að bænum er að stórum hluta yfir tröðunum og þær eru horfnar. Ekki er vitað hvort að hlaðnir veggir 

voru meðfram tröðunum en líklega var það svo. 

Yfir norðurhluta traðanna er slétt tún en malarvegur til suðurs. Ekki mótar fyrir tröðunum í túninu. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:030     kantur     kálgarður 63°46.535N     20°03.308V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var kálgarður 

sunnan við bæ 001. Kálgarðurinn var sunnan 

við holtið sem bærinn er á, um 10 m voru á 

milli þeirra. Innan kálgarðsins er mikið 

jarðrask, einungis norðurhliðin sést enn að 

hluta. 

Kálgarðurinn var sunnan við bæ 001, í 

suðurhluta bæjarhólsins. Þar er nú óræktað 

tún og alls kyns rusl er geymt þar, m.a. járn, 

timbur og vélar. Suðurhluti kálgarðsins er í 

ræktuðu túni. 

Kálgarðurinn er horfinn en hluti af 

norðurhliðinni sést enn. Þar er kantur, 2 m á 

hæð og frekar brattur. Hann lækkar til austurs 

og verður 0,4 m á hæð og fjarar út vegna rasks 

við núverandi íbúðarhús. Kanturinn er 

rúmlega 70 m að lengd. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:031     heimild    kálgarður 63°46.554N     20°03.336V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var kálgarður 5 m vestan við bæ 001 og 2 m norðan við kálgarð 030. 

Mikið jarðrask er á þessu svæði þar sem kálgarðurinn var og ekki langt síðan að sléttað var þar yfir. 

Moldarflag var þarna þegar skrásetjari var á ferðinni 

Kálgarðurinn var vestarlega á holtinu sem bærinn er á. Þar er slétt, óræktað svæði. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:032     heimild    leið 63°46.561N     20°03.083V 

Á túnakorti frá 1919 sér leið liggja til austurs frá bæ 001. Líklega lá hún að útihúsi 035 þrátt fyrir að það 

sé ekki sýnt á túnakortinu. Einnig gæti hún hafa legið að helli 014 og áfram meðfram Vatnsdalsfjalli. 

Slétt, grasivaxið tún í halla til suðurs og suðausturs. Það er nýtt til beitar og sláttar. 

 

Kantur 213:030, horft til austurs. 
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Lág er í túninu á þeim slóðum sem leiðin er sýnd á túnakortinu. Leiðin lá til norðausturs, út heimatúnið 

í átt að Ólafshjáleigu og minjum 035. Leiðin lá norðan við núverandi íbúðarhús, norðan við Vatnsdal 

001b og upp brekkuna. Lágin sést á tæplega 40 m löngum kafla. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:033     frásögn   áveita 63°46.372N     20°03.598V 

Samkvæmt Elfari Andréssyni, heimildamanni, var renna eða fráveita suðvestan í túni Vatnsdals. Hún 

hefur líklegast verið um 410 m suðvestan við bæ 001 og um 940 m norðvestan við tóft 040. Rennan er 

sýnd á túnakorti frá 1919. 

Grasivaxið tún. 

Ekki er að sjá rennu eða fráveitu nú (2015) en hugsanlega hefur hún horfið í skurð. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:034     garðlag     túngarður 63°46.638N     20°03.189V 

Heimatúnið er sunnan undir Vatnsdalsfjalli. Samkvæmt túnakorti frá 1919 var túngarður umhverfis allt 

heimatún Vatnsdals nema til suðurs. Þar var mýrlendi og renna (sjá 033). Túngarðurinn sést ennþá að 

stórum hluta en einnig eru aðrar útfærslur þar sjáanlegar, bæði eldri og yngri. Á túnakortinu er 

heimatúnið um 815 x 350 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Bærinn er nánast í miðju túninu. 

Túngarðurinn liggur austur-vestur eftir 

neðri hluta brekkunnar en til suðurs 

afmarkar Vatnsdalslækur túnið. Allt 

heimatúnið er hefur verið sléttað að 

stórum hluta og það er nýtt til beitar og 

sláttar. 

Í lýsingu þessari er hverjum túngarði 

fyrir sig gefin bókstafur til aðgreiningar. 

Túngarður A er sýndur á túnakortinu. 

Austurhluti hans er horfinn í slétt tún en 

að öðru leyti er hægt að rekja hann 

umhverfis túnið. Fyrir austan bæjargilið 

er sést túngarðurinn vel, efst í gilinu, til 

austurs að útihúsi 004. Hann er 0,3-0,5 m 

á hæð, 2-4 m á breidd og algróinn. Hann 

er torfhlaðinn og víða sjást ummerki um 

girðingarstaura ofan á honum. Hann er 

umfangsmestur við útihús 004.  Enn 

austar, fyrir norðan úthús 005 og 006 er 

hann nánast horfinn og sést best á gróðurfari. Túngarðurinn lá til vesturs frá bæjargilinu, rétt norðan við 

bæ 001. Þessi hluti er óljós og vírgirðing á honum öllum. Túngarðurinn sést þó enn og liggur fast norðan 

við útihús 008 og 009, þar sveigir hann til suðurs og að lækjargili sem þar er. Þessi hluti túngarðsins er 

ekki eins umfangsmikill og sá sem er fyrir norðan bæinn. Hann er 0,3-0,4 m á hæð, 2 m á breidd og 

algróinn. Vírgirðing er á honum öllum. Í norðvesturhluta túnsins, skammt austan við útihús 008 sést 

eldri útfærsla af túngarðinum sem liggur í sveig til suðurs. Hann fær hér númerið B. Hann er tæplega 

130 m að lengd og liggur til suðvesturs frá túngarði A og sveigir síðan til vesturs að útihúsi 008. Hann 

er 0,3 m á hæð, 2 m á breidd og útflattur enda í sléttuðu túni. Ekki er ólíklegt að hann tengist 

Vatnsdalskoti RA-214 sem var á þessum slóðum. Túngarður C er yngri ern túngarður A. Eftir að 

túnakortið var gert var túnið stækkað til norðurs og hann hlaðinn undir vírgirðingu sem þarna er. Hann 

er 0,2 m á hæð, 0,5-1 m á breidd og algróinn. Hann er tæplega 290 m að lengd. Fyrir norðan túngarð C 

eru þrír minni garðar. Túngarður D er vestastur, við Bæjargilið. Hann liggur til norðvesturs frá túngarði 

C og endar við gilið. Hann er tæplega 40 m að lengd, 1 m á breidd og 0,3 m á hæð. Hann er algróinn og 

líklega torfhlaðinn. Túngarður E liggur til norðurs frá túngarði C og D. Hann er tæplega 50 m að lengd, 

liggur NNV-SSA og er eins að gerð og lögun og túngarður D. Hann endar við jarðvegsrof til norðurs, 

uppi í brekkunni. Túngarður G er nokkuð austar, þar sem túngarður B sveigir til suðausturs. Hann er 

 

Túngarður 034a og c, horft til vesturs. 
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eins að gerð og lögun og túngarður B og ekki er ólíklegt að þeir hafi verið samtengdir en ekki eru tengsl 

á milli þeirra núna. Hann er 75 m að lengd og liggur norðaustur-suðvestur. Túngarður F er fyrir 

norðaustan heimatúnið. Hann er 200 m að lengd og eins og gerð og lögun og túngarður B. Hann liggur 

til austurs en sveigir svo til suðausturs og fjarar út í gróið tún. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-213:035     heimild    útihús 63°46.591N     20°02.923V 

Á loftmynd sem tekin var um 2000 sjást tóftir í heimatúninu um 300 m norðaustan við bæ 001 og rúmum 

310 m vestan við tóftir 039. Þessar minjar eru nú (2015) horfnar vegna sléttunar og ekki er mjög langt 

síðan það var gert. 

Tóftirnar voru norðaustarlega í heimatúninu, skammt sunnan við túngarða 034 og 020. Túninu hallar til 

SSA og þar er verið að rækta gras. Þegar skrásetjari var þarna á ferð var þarna var túnið eitt moldarflag 

og hvergi sást til uppsafnaðra mannvistarlaga. 

Engin ummerki um minjarnar sjást á yfirborði. Á loftmyndinni sjást 2-3 minjar þarna. Túngarður 020 lá 

fast norðan við tóft 035a og endaði við tóft B eða sambyggt hólf. Ekki er hægt að greina á myndinni 

hvort það var sambyggt túngarðinum eða stakstæð tóft. Tóft A var 13x9 m að stærð, snéri norðaustur-

suðvestur og skiptist í fjögur hólf sem opnuðust til suðvesturs. Ekkert er hægt að segja til um nánara lag 

eða gerð hennar. Sé tekið mið af staðsetningunni var þetta úthús. Tóft B var mun umfangsminni eða um 

6x6 m að stærð. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-213:036     tóft     útihús 63°46.577N     20°03.271V 

Útihús er grafið inn í gil bæjarlækjarins til norðurs. Það er rúmum 50 m norðaustan við bæ 001 og 

rúmum 100 m sunnan við útihús 003. Tóftin er á nyrðri lækjarbakkanum, þar sem gilið breiðir úr sér á 

jafnsléttu. 

Grasivaxið tún. Það er sléttað en líklega var þetta útihús rifið, það er á brekkubrún. Tóftin sést ekki fyrr 

en að henni er komið 

Tóftin er grafin inn í brekkubrún til austurs. Hún er 4x3 m að innanmáli og snýr NNA-SSV. Veggirnir 

sjást ekki að utan enda er tóftin lítið annað en dæld með beinum veggjum að innan. Veggirnir eru 0,6 m 

á hæð að innan og hvergi glittir í grjót. Op var til suðurs. Bárujárnsþak var á tóftinni, það liggur ennþá 

inni í henni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-213:037     tóft     útihús 63°46.420N     20°03.759V 

Útihús er rúmum 30 m sunnan við úthús 008 og tæplega 450 m suðvestan við bæ 001. Það er innan 

gamla heimatúnsins líkt og það er afmarkað á túnakorti frá 1919. Það er ekki sýnt á túnakortinu og 

líklega ekki í notkun þegar það var gert. Ekki er útilokað að tóftin hafi tilheyrt Vatnsdalskoti RA-214 

  

Útihús 213:036, horft til norðurs. 



77 
 

en frekari heimildir þarf til þess að staðfesta það. Útihúsið er undir (sunnan) lágri brekku, í kvos sem 

liggur að úthúsum 008 og 009. 

Slétt, grasivaxið tún, í halla til SSV. Tóftin er norðvestast í heimatúninu. 

Tóftin er 12x7 m að stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,3 m á hæð, 1-2 m á 

beidd og algrónir. Líklega eru þeir úr torfi og grjóti en það sést ekki á yfirborði. Tóftin er opin til 

norðvesturs. Ekki sér móta fyrr hólfaskiptingu, jötu né garða. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-213:038     garðlag     óþekkt 63°46.429N     20°03.651V 

Sigið garðlag er í vestasta hluta gamla 

heimatúnsins í Vatnsdal, um 370 m 

suðvestan við bæ 001. 

Garðurinn er í gömlu sléttuðu túni sem er 

í halla til suðausturs og er ekki lengur 

slegið. 

Hægt er að greina garðinn á 75 m löngum 

kafla þar sem hann liggur norðaustur-

suðvestur. Hann er útflattur og er ekki 

hærri en 0,2 m og 2-3 m á breidd. Líklega 

er garðurinn að mestu torfhlaðinn. 

Hlutverk garðsins er ekki þekkt en 

sennilegt er að hafi skipt túninu upp og 

afmarkað akurgerði eða annars konar 

gerði innan túns. Einnig gæti hann tengst 

Vatnsdalskoti RA-214 sem var þarna 

skammt vestar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-213:039     tóftir     fjárhús 63°46.608N     20°02.545V 

Þrjár tóftir eru tæpum 640 m austan við bæ 001, fyrir norðan Vatnslæk sem rennur í bugum hér. Leið 

046 fór hér yfir á vaði sem er bílfært. Tóftirnar eru á flötu, aflíðandi svæði, 30 m suðaustan við malarveg 

sem liggur yfir á Rangárvelli. Þetta eru fjárhús sé tekið mið af lagi og gerð tóftanna. 

Tóftirnar eru á flötu og grónu svæði, skammt frá djúpu lækjargili Vatnsdalslækjar. Tóftirnar sjást vel frá 

 

Túngarður 213:038, horft til SSV. 

           

Tóft 213:037, horft til suðvesturs. 
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þjóðveginum. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 52x30 m að stærð og snýr austur-vestur. Í lýsingu þessari er tóftunum gefin 

bókstafur til aðgreiningar. Tóft A er vestust. Hún er 20x11 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og er 

einföld. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð og algrónir elftingu og grasi. Tóftin er 13x2 m að innanmáli og 

opin til norðausturs. Óljóst mótar fyrir hólfi 2 til suðvesturs frá hólfi 1. Að utan mótar fyrir beinum 

bakka þar sem veggirnir eru en að innan sést það ekki. Þar er einungis brún í gróðri. Tóft B er 8 m austar. 

Hún er 16x12 m að innanmáli, snýr austur-vestur og skiptist í tvö hólf. Hún er líklega torfhlaðin. Til 

suðurs er hólf 1. Þar er 9x3 m að innanmáli og snýr ANA-VSV. Veggirnir eru 0,4 -0,5 m á hæð, 2,5-3 

m á breidd og grónir. Hólfið er opið til ASA. Hólf 2 er norðar. Það er 4x2 m að innanmáli og snýr ANA-

VSV. Op er líklega til austurs en þar er hrun fyrir. Fyrir norðan tóftina er jarðrask, gryfja og 

jarðvegshrúga. Þetta er nýlegt jarðrask. Tóft C er 7 m suðaustan við tóft B. Hún er 10x6 m að stærð, 

einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð, 1,5-2 m á breidd og grasivaxnir. 

Tóftin er opin til norðvesturs og ekki mótar fyrir grjóti í veggjum. Tóft B sést best og er ekki eins sigin 

og hinar tóftirnar. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-213:040     þúst     óþekkt 63°46.112N     20°02.620V 

Þúst er um 960 m suðaustan við bæ 001 og um 30 norður af landamerkjagirðingu milli Vatnsdals og 

    

Tóftir 213:039a og 039b, horft til suðausturs og norðurs. 

      

Tóft 213:039c, horft til norðurs. 
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Tungu RA-212. Hún er á svokölluðu Dagmálsholti. 

Grasigróin hlíð sunnan í Dagmálsholti. 

Þústin er 7 x 5 m að stærð, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er um 3,5 x 2 m að innanmáli, 

Vegghæð er 0,2 m en tóftin er mjög sigin og útmörk til vesturs eru mjög illgreinanleg. Hvorki er að sjá 

op né steina í veggjum. Hugsanlega hefur þústin verið stekkur eða heimarétt sé tekið mið af lagi hennar 

og staðsetningu. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-213:041     þúst     óþekkt 63°46.429N     20°02.850V 

Þúst er um 400 m suðaustur af bæ 001 og um 640 m norður af tóft 040, á suðurbakka Vatnsdalslækjar. 

Grasigróinn bakki sunnan Vatnsdalslækjar. 

Þústin er um 11 x 10 m að stærð og snýr í austur-vestur. Innra skipulag er óljóst en líklegast skiptist 

þústin í þrjú hólf.  Veggir eru illgreinanlegir, 0,2-0,5 m að hæð. Nyrst er hólf I og er gróflega 

þríhyrningslaga, að innanmáli um 8 x 5 m vestast en um 2,5 m austast. Það snýr austur-vestur. Sunnan 

þess eru tvö minni hólf. Hólf II er vestar, er 3 x 2,5 m að innanmáli, opið til suðurs og snýr norður-suður. 

Hólf III er austast, það er 2 x 1,5 m að innanmáli og snýr norður-suður. Til norðvesturs eru útveggir 

illgreinanlegir og gæti hafa verið op þar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

              

Tóft 213:040, horft til norðvesturs. 

   

Tóft 213:041, horft til norðausturs. 
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RA-213:042     tóft     útihús 63°46.358N     20°03.616V 

Tóft er um 440 m suðvestan við bæ 001 og um 940 m norðvestan við tóft 040. Hún er rétt utan 

heimatúnsins líkt og það er afmarkað á túnakorti frá 1919. 

Grasivaxinn bakki norðan Vatnsdalslækjar. 

Tóftin er 7 x 6 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Innanmál tóftarinnar er um 4,5 x 4 m og hún 

er opin til austurs. Veggir eru hæstir 0,4 m á hæð og ekki er að sjá greinilegar grjóthleðslur í veggjum. 

Hér er líklega um útihús að ræða sé tekið mið af staðsetningu og lagi tóftarinnar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-213:043     garðlag     vörslugarður 63°46.477N     20°02.516V 

Garðlag er 630 m austan við bæ 001 og um 280 m 

austur af þúst 041. Hér er líklega um vörslugarð að 

ræða. Á loftmynd má sjá móta fyrir framhaldi hans til 

vesturs og malarvegur að bænum raskaði því. Þessi 

hluti er horfinn og vírgirðing er þar yfir. Garðlagið 

kemur aftur í ljós vestan vegarins, þar má sá tvær 

útfærslur þess sunnan við Vatnsdalslæk. 

Garðlögin er í framræsti mýri og grónum móa. Þarna 

eru ræktuð tún, mýrlendi og gróin svæði. 

Í lýsingu þessari er hverjum hlutum garðlaganna gefin 

bókstafur til aðgreiningar. Garðlag A er austan við 

veginn. Það er um 370 m langt og liggur í NNA-SSV. 

Það er um 1 m að breidd og hæst 0,4 m. Garðlagið 

liggur beint, en slitrótt, í gegnum beitartún. Garðlög B, 

C og D eru vestan við veginn, skammt sunnan við myllu 

016 og tengdust þau henni mögulega. Þau eri öll 1 m á 

breidd, 0,3 m á hæð og algróin. Garðlag B er syðst og 

er rúmum 600 m vestan við garðlag A. Það er 50 m að 

lengd og liggur austur-vestur.. Garðlag C er 17 m fyrir 

vestan garðlag B og líklega er um sama mannvirki að 

ræða en á milli þeirra er gróið svæði. Hann er tæplega 

40 m að lengd og liggur VNV-ASA, að læknum. 

Garðlag D er fyrir sunnan garðlag B, um 8 m eru á milli 

   

Tóft 213:042, horft til austurs. 

 

Garðlag 213:043, horft til vesturs. 
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þeirra. Hann er 53 m að lengd og liggur austur-vestur. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-213:044     gerði 63°46.849N     20°01.868V 

Í svörum Oddgeirs Guðjónssonar við 

spurningalista 81a í safni þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnins segir: "Magnús hafði fé í 

Vatnsdalshelli, sem er neðst í Hellistorfunni 

við Vatnsdalslæk. Guðjón Jónsson hóf 

búskap í Vatnsdal árið 1903, hann hafði fé í 

hellinum og byggði forskála fram af 

hellisdyrunum einnig byggði hann 

gjafahring þar örskammt frá og heytóft [sjá 

044].  Þessar byggingar eru nú hrundar. 

Guðjón Úlfarsson, bóndi í Vatnsdal 1928 til 

1948 notaði þennan hellir fyrir fjárhús um 

nokkur ár."  Nákvæm staðsetning 

gjafahringsins og heytóftarinnar er ekki 

þekkt en ætla má að gerðið sé sama 

mannvirki og torfhlaðið gerði sem er um 90 

m vestan við Vatnsdalshelli 014 og 1,3 km 

norðaustan við bæ 001. Þar sjást ekki 

greinanleg ummerki um heytóft. 

Gerðið er í grasi vaxinni og sléttlendri brekku í halla mót suðri. 

Gerðið er ferhyrnt, 40x22 m að stærð og snýr austur-vestur. Austurhlið þess er óljós kantur og eins er 

kantur á suðurhlið, í hallanum. Vesturveggur virðist hafa verið rifinn en leifar sjást af honum í 

suðurhorni. Norðurveggur gerðisins er stæðilegastur og er hann 0,6 m á breidd og 0,3 m á hæð. Ofan 

við hann sést pælan. Veggjahleðslur eru lágar og næsta víst að girt hafi verið ofan á þær með gaddavír. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-213:045     hellir     fjárskýli 63°46.620N     20°02.344V 

Tóft og manngerður hellir eru um 150 m austan við tóftir 039 og tæpum 800 m austan við bæ 001. 

Minjarnar eru austan við Vatnsdalslæk, ASA við bratt lækjargilið. Klettar eru efst í gilinu og þar er 

hellisskútinn en tóftin er uppi á gilbrúninni og sést vel þegar að er komið. Ekki er minnst á þennan helli 

 

Gerði 213:044, horft til norðausturs. 

    

Horft til ASA að minjum 213:045. 
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í þekktum heimildum né vissi núverandi ábúandi, Elfar Andrésson, af honum. Erfitt aðgengi er að 

hellinum, bratt niður í gilið og yfir lækinn að fara. Í svörum Oddgeirs Guðjónssonar við spurningu 81a 

í safni Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir: "Í Vatnsdal var fé alltaf haft í helli innundir Fiská, þetta 

hafa upphaflega verið tveir hellar svo nærri hvor öðrum að bergið milli þeirra hefur brotnað að 

framanverðu svo nú er þetta næstum einn hellir. Gjafahringur var byggður hjá hellinum, það gerði 

Guðjón Jónsson, sem bjó í Vantsdal frá 1903 til 1931." 

Gróin heiði. Elfting og mosi eru áberandi og gilið er bratt. Svæðið er flatt en þar eru lágir hólar og holt 

með lágum á milli. Gilið er um 5-6 m djúpt og bratt þar niður. Klettar eru efst, þar sem hellirinn er. 

Minjarnar eru á svæði sem er 25x13 m að stærð og snýr norður-suður. Tóft A er nyrst, uppi á gilbrúninni. 

Hún er 10x8 m að stærð, einföld og snýr NNA-SSV. Veggirnir eru úr torfi, 0,3-0,6 m á hæð og 2 m á 

breidd. Þeir eru hæstir að innan, til norðurs. Tóftin er ferhyrnd að innan og slétt. Op er til suðausturs. Til 

NNA er hrun úr veggjum, utan við tóftina. Veggirnir fjara út en eru mun brattari að innan. Hlutverk 

hennar er óþekkt en mögulega var þetta heimarétt eða heystæði. Um 7 m vestan við tóftina, á gilbrúninni, 

er strompur á hellinum. Hann er um 1 m í þvermál og það sjást för eftir meitla í honum. Strompurinn er 

opinn og hættulegur búpeningi. Hellirinn er "inni í" náttúrulegu gjögri í austurbrún gilsins. Hann er 

fullur af taði og skrásetjarar gátu eingöngu kíkt þar inn og þar sést ljós skína í gegnum strompinn. Hleðsla 

lokar skútanum eða gjögrinu til suðausturs. Hún er 9x2 m að stærð og hlaðin úr sandsteini. Hún er 1 m 

á hæð og gróin. Í miðju gjögrinu lækkar loftið og það má segja að um tvö hólf sé að ræða. Suðurhlutinn 

er náttúrulegur skúti. Hann er 9x5 m að stærð og lofthæðin er 1-1,3 m. Óljóst má sjá móta fyrir berghaldi 

í suðurhorninu, þar sem komið er inn. Nyrðri skútinn er minni. Hann er 6x4 m að stærð og lofthæðin er 

hæst 1 m. Til austurs úr honum er manngerði hellirinn. Hann er um 3x3 m að stærð og strompurinn er 

fyrir honum miðjum. Lofthæðin inni í hellinum er 0,5-0,3 m. Hvelfingin er um 2 m þykkt og jarðvegur 

þar ofan á um 2 m. Það eru um 4 m frá yfirborði, inn í strompinn. 

Hæ:ttumat: engin hætta 

 
RA-213:046     gata     leið   63°46.585N     

20°02.304V 

Leið sést liggja sunnan við Vatnsdalslæk og 

stefnir til norðausturs, inn í Engidal. Leiðin 

klofnar og vesturhlutinn er bílslóði sem liggur að 

bænum. 

Gróin heiði. Elfting og mosi eru áberandi. Leiðin 

liggur milli gróinna ása að hluta. 

Leiðin sést liggja til austurs frá Vatnsdalslæk og 

líklega var farið þar yfir á vaði. Leiðin er 

niðurgrafin eða í lág sem hefur myndast með 

umferð manna og dýra. Hún er í lág uppi á 

svokölluðum Dalhólum. Suðurhluti leiðarinnar er 

   

Á vinstri myndinni er horft inn í hellinn og ljós skín í gegnum strompinn. Til hægri sést tóft 045b, horft til norðurs. 

 

Leið 213:046, horft til vesturs. 
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mun umfagsminni en sá nyrðri. Þar sjást nokkrir paldar, um 20-30 talsins. Leiðin sést á rúmlega 650 m 

löngum kafla og liggur til norðausturs frá vörslugarði 043 Þetta er mögulega framhald af leið 641:002 

en frekari heimildir þarf til þess að staðfesta það. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-213:047     garðlag     akur 63°46.582N     20°03.104V 

Fyrir norðan bæ 001, innan 

heimatúnsins, mótar fyrir 

gerðum/garðlögum í túninu. Ekki er 

hægt að útiloka að um akur 028 sé að 

ræða en frekari heimildir þarf til þess að 

staðfesta það. Í túninu eru 4-5  

umfangsmiklir þvergarðar og sem 

líkjast gerði 212:009 í Tungu en þessar 

minjar eru ekki jafn heillegar. Gerðin 

voru sunnan við túngarð 034 A, innan 

heimatúnsins, og náðu allt að brúninni 

ofan við bæjarlækinn til suðurs. 

Garðlögin eru nyrst í heimatúninu, í 

aflíðandi brekku til suðurs niður 

svokallaðan Bæjarhaus. Túnið er slegið 

og margoft búið að plægja yfir 

minjarnar. 

Svæðið er 130x110 m að stærð og snýr 

austur-vestur. Þar eru a.m.k. fjögur 

garðlög sem í lýsingu þessari fá bókstafi til aðgreiningar. Ástand þeirra allra er eins. Þau eru um 4-5 m 

á breidd, 0,2-0,4 m á hæð og algróin. Hliðar þeirra eru aflíðandi vegna sléttunar og eflaust er hluti þeirra 

horfin af þeim sökum. Garðlag A er austast. Það er rúmlega 80 m langt og liggur norður-suður niður 

brekkuna. Til norðurs endar það skammt vestan við útihús 005 en til suðurs fjarar það út í ræktuðu túni. 

Garðlag B er rúmum 60 m vestar. Það er 110 m langt og liggur norður-suður. Það sveigir til norðvesturs 

milli útihúsa 003 og 004 og virðist ná að túngarði 034a, það er þó óskýrt vegna gróðurs. Það fjarar út í 

túninu líkt og garður A. Garðlag C liggur til VSV frá miðju garðlagi B. Það liggur í 90°horn og er 51x30 

m að stærð. Til suðurs endar það skammt norðan við kant 025. Þar mótar óljóst fyrir fimmta garðlaginu 

til austurs. Það er óljóst vegna gróðurs. Garðlag D liggur til norðvesturs frá horninu á garðlagi C. Það er 

tæplega 30 m að lengd og náði mögulega að garðlagi 034a til vesturs. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-213:048     varða     samgöngubót 63°47.493N     20°03.442V 

Meint varða er á hól 480 m SSV við 

beitarhús 049 og 460 m norðaustan við leið 

051 þar sem hún er greinilegust. Meint 

framhald af leiðinni er hins vegar 150 m 

suðvestan við vörðuna. 

Varðan er í smáþýfðum móa á mosavöxnum 

hól. Annar hóll, umfangsminni, er litlu 

suðvestan við hann. Báðir þessir hólar voru 

áður grasi grónir en hafa blásið upp og gróið 

aftur. 

Varðan er fallin að mestu leyti. Hún er orðin 

gróin og er um 1 m á kant. Varðan er 0,5 m 

á hæð og í henni sjást 2 umför. Ekki er ljóst 

í hvaða tilgangi varðan var hlaðin en ætla má 

að hún hafi vísað veginn að beitarhúsum 049 

eða Vatnsdalsborgum 021. 

Hættumat: engin hætta 

 

Garðlag 213:047a, horft til suðurs. 

 

Varða 213:048, horft til suðausturs. 



84 
 

 
RA-213:049     tóftir     beitarhús 63°47.752N     20°03.256V 

Beitarhúsatóft og tvö heystæði eru um 2,3 km norðan við bæ 001 og 400 m sunnan við Vatnsdalsborgir 

021, efst í gróðurtorfu á milli tveggja Hríslugilja. 

Minjarnar eru í smáþýfðum móa en jarðvegsrof er komið mjög nærri þeim. Það virðist þó ekki mjög 

virkt rof en minjunum stafar mikil hætta af því engu að síður. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 50x20 m að stærð og snýr nálega austur-vestur. Þær fá bókstafi til 

aðgreiningar í lýsingu. Austast á svæðinu er beitarhúsatóft A. Hún er tvískipt og er 8x9,5 m að stærð, 

snýr norður-suður. Tóftin er torf- og grjóthlaðin. Vestara hólfið í tóftinni er mun greinilegra en það 

austara. Það er 5,5x2 m að innanmáli og snýr eins og tóft. Op er á því í suðurenda þar sem lítillega hefur 

hrunið úr veggjum inn í það. Austara hólfið er samsíða því vestara. Það er 5,5x1,3 m að innanmáli og 

op er einnig á því í suðurenda. Talsvert hrun er í norðurenda þess og er það mun grónara og signara en 

vestara hólfið. Norðurendi tóftarinnar er að litlu leyti grafinn inn í lágan hól. Hóllinn er flatur að ofan 

og ekki ólíklegt að heystæði hafi verið ofan á honum. Mesta hæð veggja utanmáls er 1,1 m. Í 

innanverðum hleðslum í vestara hólfinu sjást 6 umför. Tóft B er 16 m vestan við tóft A. Hún er torfhlaðin 

og einföld og er 10x5 m að stærð, snýr NNV-SSA. Ekki er skýrt op á tóftinni og eru veggir lágir og 

innan við 1 m á breidd. Tóft C er fast VSV við tóft B. Hún er torfhlaðin og útflött, er 8 m í þvermál. 

Óljóst op er á henni til suðvesturs. Tóftir B og C eru að öllum líkindum heystæði. 

Hættumat: hætta, vegna rofs 

 
 
 

  

Tóftir 213:049a, horft til norðurs og heystæði 049b, horft til norðvestus. 

  

Heystæði 213:049c, horft til norðausturs. 
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RA-213:050     gata     leið 63°47.868N     20°03.356V 

Götur sjást á miðri jarðvegstorfu 220 m 

suðvestan við Vatnsdalsborgir 021 og 220 m 

norðvestan við beitarhús 049. 

Torfan er grasi gróin á milli tveggja gilja og 

er mjög brött þar sem göturnar eru. 

Götunum var fylgt á 115 m löngum kafla þar 

sem þær liggja ASA-VNV. Á loftmyndum í 

Google Earth frá 2011 má sjá framhald af 

þeim til beggja enda, hinum megin við gilin 

sem rjúfa þær. Fjórar götur sjást á svæði sem 

er 6-8 m breitt. Göturnar eru grónar og eru 

0,2-0,3 m á breidd og 0,2 m á dýpt. Ekki er 

ljóst á hvaða leið göturnar eru og ekki 

útilokað að um fjárgötur sé að ræða. 

Hættumat: hætta, vegna rofs 

Heimildir:Google Earth 

 

RA-213:051     gata     leið 63°47.349N     20°03.940V 

Götur og slóði liggja suðaustan undir 

Helgafelli og stefna í skarð á milli 

Helgafells og Vatnsdalsfjalls þar sem þær 

sameinast leið 641:003. Leiðin er 460 m 

suðvestan við vörðu 048 og 900 m 

suðvestan við beitarhús 049 en 1,6 km NNV 

við bæ 001. 

Leiðin liggur um nokkuð vel gróinn móa 

norðan við mýrlendi. 

Þar sem leiðin var skoðuð sjást götur á um 

220 m löngum kafla þar sem leiðin liggur 

norðaustur-suðvestur. Þar sjást mest 5 götur 

saman á 12 m breiðu svæði. Göturnar eru 

0,2-0,6 m á dýpt og 0,2-0,5 m á breidd. 

Mögulega hélt þessi leið áfram til 

norðausturs, í átt að beitarhúsum 049. Þar er 

ein mjó, gróin gata sem sést á 300 m löngum 

kafla. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-213:052     gata     leið 63°47.134N     

20°04.039V 

Vegarslóði liggur frá bæ 001 til vesturs og 

upp á heiði austan við Vatnsdalsvatn. Á 

þeim hluta slóðans sem var genginn sést 

gata meðfram honum á stuttum kafla, 300 

m austan við vatnið og 830 m suðvestan við 

vörðu 048. Slóðinn liggur á leið 051 áður en 

hann beygir til austurs, meðfram 

Vatnsdalsfjalli og er hægt að greina götur 

og skorninga meðfram honum þar á 

loftmynd. Leiðin liggur í úthaga Vatnsdals. 

Leiðin liggur um mólendi í hlíðum 

Vatnsdalsfjalls. 

Ein djúp gata sést á 170 m löngum kafla 

meðfram vegarslóðanum þar sem hann 

 

Leið 213:050, horft til norðvesturs. 

 

Götur 213:051, horft til suðvesturs. 

 

Leið 213:052, horft til norðausturs. 
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liggur norðaustur-suðvestur. Hún er 0,5-1,5 m á breidd og 0,3-0,6 m á dýpt. Gatan hættir að sjást til 

norðausturs þar sem leiðin liggur að mýrlendi. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-213:053     þúst     útihús 63°46.416N     20°03.817V 

Nokkuð afgerandi þúst er 20 m utan við gamla heimatúnið í Vatnsdal, um 490 m VSV við bæ 001. Hún 

virðist vera manngerð og líklegt að hún sé 

leifar af útihúsi þar sem hún er alveg við 

túnið. 

Þústin fast neðan við slóða í mólendi sunnan 

í Vatnsdalsfjalli. Gamalt rof sem er að gróa 

er ofan við þústina. 

Þústin er gróin og nokkuð grösug. Hún er 

9x6 m að stærð og snýr norðvestur-

suðaustur. Þústin er hæst á suðvesturhlið, 

um 0,5 m á hæð. 

Hættumat: engin hætta 

 
 
 
 
 
 
 

RA-213:054     gerði     beitarhús 63°46.529N     20°01.602V 

Gerði er um 1,4 km austan við bæ 001 og um 1,1 km norðaustan við tóft 040. Hún er í brekkurótum 

Þríhyrningsháls til NNV, sunnan við Engidal. 

Grasi gróin brekka, austan við mýri. 

Tóftin er 17 x 11  að stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Hrunið hefur inn í tóftina úr 

suðausturvegg og norðvesturveggur er mjög slitróttur, um 0,5 m að breidd. Ekki er að sjá op á tóftinni 

eða hleðslur í veggjum sem eru annars niðurgrafnir um 0,5 m í hæð. Tóftin er líklegast beitarhús eða 

heimarétt. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
  

 

Þúst 213:053, horft til austurs. 

                  

Tóft 213:054, horft til norðvesturs. 
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RA-214     Vatnsdalskot 
Hjáleiga Vatnsdals, þriðjungur heimajarðarinnar 1710, 6 hdr 80 álnir, Vetrarveita var byggð úr landi 

hjáleigunnar.  JÁM I, 165. Fór í eyði árið 1845 og var lagt til heimajarðarinnar.  SB IV, 442 

"Vatnsdalskot átti tún austur frá bænum og engjar þar niður af, austur með læknum og kallast þær 

Kotsmýri." SB IV, 442 

 

RA-214:001     Vatnsdalskot     bæjarhóll     bústaður 63°46.416N     20°05.320V 

Í svörum við spurningu 81a (aukaspurning um rústir) Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir 

Guðjónsson, fyrrum bóndi í Tungu svo frá: "Vestast í túninu í Vatnsdal [RA-213] var Vatnsdalskot, mun 

hafa farið í eyði árið 1845, þar var síðar byggt fjárhús, en nú eru þar engar byggingar uppi standandi.“ 
Vatnsdalskot var um 450 m suðvestan við Vatnsdal RA-213, vestarlega í heimatúninu. Á þeim slóðum 

eru þrjár tóftir (sjá  213:008, 009, 037) og garðlag (sjá 213:038). Allar gætu þær tengst þessum bæ eða 

verið frá Vatnsdal. Líklega er það þó útihús 213:008 sem Oddgeir átti við. Þar sést þó ekki bæjarhóll og 

ekki er hægt að fullyrða hvar nákvæmlega bærinn var. Hnit var tekið mitt á milli þessara minja. 

Slétt tún í halla til suðurs. Útihúsin eru ofarlega í brekku og sjást vel. Ekki er sér til bæjarhóls eða 

uppsöfnunar mannvistarlaga á þessu svæði. 

Engin ummerki um bæinn sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir: Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-214:002     Vetrarveita     heimild   býli 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1710 segir: "Er fyrst bygð fyrir 21 ári.  Bygðin hjelst 

í 3 ár og varð ekki lengur við haldið vegna slægnaleysis.  Getur og þess vegna aldrei aftur bygst.  

Landskuld var annaðhvort lítil eða engin." í Sunnlenskum byggðum IV segir: „Vetrarveita  var byggð 

um 1689, og hélst í byggð þar í þrjú ár.  Hvar þetta kot hefur staðið er nú ekki kunnugt, en einhverjar 

fornar rústir [sjá 003] eru fram við gilið suðvestur frá bænum í Vatnsdal. Þar gætu verið leifar þessa 

forna býlis." Ekki er vitað með vissu hvar þetta býli var staðsett og ekki mikilla mannvistarleifa að vænta 

eftir 3 ára búsetu. Líklega var það þó nærri vesturmörkum heimatúns Vatnsdalskots og Vatnsdals. 

Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja býlið með innan við 50 m skekkju. 

Heimildir:JÁM I, 165: SB IV, 442 

 

RA-214:003     tóftir     býli 63°46.351N     20°04.216V 

"Vetrarveita  [002] var byggð um 1689, og hélst í 

byggð þar í þrjú ár.  Hvar þetta kot hefur staðið er nú 

ekki kunnugt, en einhverjar fornar rústir eru fram við 

gilið suðvestur frá bænum í Vatnsdal. Þar gætu verið 

leifar þessa forna býlis," segir í Sunnlenskum 

byggðum. Nokkuð fornlegar tóftir eru 850 m 

suðvestan við bæinn í Vatnsdal 213:001 og 480 m 

vestan við Vatnsdalskot 001. 

Minjarnar eru í sléttlendri og grasi gróinni lægð á 

milli tveggja hæða við rætur Vatnsdalsfjalls. Nýleg 

girðing er litlu ofan við minjarnar til norðausturs og 

enn ofar er vegarslóði uppi í hlíðum fjallsins. 

Tún þessa meinta býlis er 70x140 m að stærð en kann 

að hafa verið lengra til suðurs og náð að Vatnslæk. 

Fjögur mannvirki sjást á yfirborði í túninu á svæði 

sem er 45x25 m að stærð og snýr norðvestur-

suðaustur. Þau fá bókstafi til aðgreiningar í lýsingu 

hér á eftir. Efst á svæðinu, í norðausturenda þess er 

allstór en mjög ógreinileg tóft A. Hún er 8x12 m að 

stærð og snýr NNV-SSA. Ekki sést greinileg 

hólfaskipan en þó sést hluti af hólfi í NNV-enda tóftarinnar. Það er 4x2 m að innanmáli og snýr ANA-
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VSV. Í því er sést einn steinn en annars er ekkert grjót sýnilegt á svæðinu. Veggir tóftarinnar eru hæstir 

í NNV-enda þar sem þeir eru 0,5 m á hæð. Þúst B er fast VSV við tóft A. Hún er 4x3 m að stærð og snýr 

ANA-VSV. Þústin er 0,3-0,4 m á hæð. Ekki sést innanmál hólfa í þústinni. Garðlag eða veggur C liggur 

til suðurs frá norðvesturhorni þústar B. Hann er 14 m langur, 1,5-2 m breiður og 0,2-0,3 m hár. 

Mannvirki A-C eru líklega á meintu bæjarstæði. Þúst D er um 20 m suðaustan við tóft A. Hún er mjög 

ógreinileg en virðist vera 8x8 m að stærð, breiðust í vesturhluta þar sem útlínur hennar eru skýrastar. 

Mjög óljós þúst gengur út til vesturs frá vesturhlið þústarinnar. Hún er 4x3 m að stærð og snýr austur-

vestur. Vatnslítill lækur rennur meðfram suðvesturjaðri túnsins og má ætla að hann hafi verið vatnsbólið 

fyrir býlið. Hann er 30 m suðvestan við tóft A. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:SB IV, 442 

 

  

  

Til vinstri eru minjar 213:003a-c, horft til suðausturs. Til hægri er þúst 003d, horft til austurs. 
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RA-215     Torfastaðir eystri 
20 hdr., 1710, konungseign, hagalandi jarðanna tveggja óskipt. JÁM I, 166.   Stofnað býli 1939 sem 

heitir Höfði í eyði frá 1964.  Á Austur-Torfastöðum er nú tvíbýli.  Í Sunnlenskum byggðum segir að 

Torfastaðir hafi áður verið ein jörð og hét þá Þorvarðsstaðir. Hannes Þorsteinsson telur nafn jarðarinnar 

hafa afbakast í Torfastaði. (sjá Árbók 1923, 18).  Skúli Guðmundsson getur þess til að hinn forni bær 

Hlíð sem getið er í Njálu sé sami og hinir fornu Þorvarðsstaðir vegna staðsetningar jarðarinnar. (sjá 

Árbók 1928, 1).  Hagar voru óskiptir á öllum Torfastöðum. 

1710:  "Af engjaplátsinu brýtur Þverá og liggur það undir spjöllum." JÁM I, 166.  1839: "... tún góð, 

grasgefin og greiðfær; engjar víðast mjög þýfðar, en loðnar, hagar lítilfjörlegir. Þverá brýtur framan af 

Torfastaðavelli."   SSR, 95. 1919:  Vestri bær Tún 6 ha, garðar 1630 m2. Eystri bær Tún 6,8 ha, garðar 

1415 m² .   "Tún og engjar voru áður í skákum með Austur-Torfastöðum II, en árin 1954 og 1961 var 

öllu slægjulandi skipt í heilar spildur.  Heimatúnið er nokkuð bratt að hluta.  engjar hafa verið þurrkaðar 

og ræktaðar að mestu.  Hagar eru upp og austur frá bænum, sambeitarland allra Torfastaða, Kotmúla og 

Fögruhlíðar ... Tún voru talin góð og engjar, sem áður voru nokkuð blautar, hafa nú verið þurrkaðar og 

ræktaðar." SB IV, 444-445. 
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RA-215:001     Torfastaðir eystri     bæjarhóll     bústaður 63°44.198N     20°05.233V 

Eysti-Torfastaðir eru fast austan við Vestri-Torfastaði RA-216:001 í aflíðandi halla mót suðaustri. Vegur 

að efsta íbúðarhúsinu í húsaþyrpingunni sem er á og við bæjarstæðið liggur yfir u.þ.b. miðjan 

bæjarhólinn. Torfastaðir vestari voru á sama holti/hól og líklega lágu bæjarhólarnir saman eða bæirnir 

voru á sama bæjarhól. Á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906 og 

túnakorti frá 1919 sést að tvíbýli var á 

bænum og skiptist hann í Austur- og 

Vesturbæ. Þeir voru við hlið hvors annars 

og líklega sambyggðir. Kálgarðar voru 

fyrir sunnan bæina (sjá 003 og 063) og 

traðir á milli þeirra að bæjunum að sunnan. 

Mikið rask hefur orðið á bæjarhólnum, sér 

í lagi í suðvesturenda hans vegna 

bygginga. Gott útsýni er af bæjarstæðinu 

til suðurs. 

Bæjarhóllinn er 90x40 m að stærð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Í suðvesturenda 

bæjarhólsins eru útihús og stór braggi og 

virðist stór hluti hólsins hafa verið grafinn 

burt við þá framkvæmd. Bæjarhóllinn sést 

enn í norðausturenda. Á þeim hluta hans er 

gamalt íbúðarhús sem ekki er lengur búið í 

og er orðið illa farið. Það var byggt árið 1930 og flutt var úr því árið 2000. Síðastliðin ár hefur það verið 

notað sem hænsnahús. Hæstur er bæjarhóllinn 1,5-2 m. Fast suðvestan við gamla húsið eru leifar af 

hlöðnum grunni sem er um 5x7 m að innanmáli. Í veggjum hans er líka steypa. Gömul reynitré eru neðan 

við hann til suðausturs. Ofan og norðvestan við þessar byggingaleifar er bæjarhóllinn hæstur og er 

fremur flatur. Þar er ein lítil bárujárnsskemma og þar norðaustan við eru leifar af steyptum og hlöðnum 

mannvirkjum. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919; Eyðibýli á Íslandi I, 102; Bæjarteikningar danskra  landmælingamanna 1906 

 

RA-215:002     heimild    útihús 63°44.342N     20°05.059V 

Útihús er merkt inn á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 um 300 m norðaustan við bæ 

001 og 120 m sunnan við útihús 005. Það er ekki sýnt á túnakorti frá 1919 og hefur væntanlega verið 

fallið úr notkun þá þegar. Tóft útihússins sést ekki lengur. 

Útihúsið var í túni sem hallar til suðurs, í þeim hluta þess sem enn er sleginn. 

Náttúruleg hæð er í túninu þar sem útihúsið var en engin ummerki um það sjást lengur á yfirborði. Ætla 

má að það hafi horfið við túnasléttun. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-215:003     heimild    kálgarður 63°44.178N     20°05.250V 

Kálgarður er suðvestan við vestari bæ 001, suðvestan á bæjarhólnum. Hann var jafnframt á merkjum 

bæjanna tveggja. Hann sést bæði á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 

1919. 

Þarna er nú malarplan, sunnan við 20. aldar útihús. Þau eru reist þar sem vestari bærinn var. Útihúsin 

eru sambyggð bragga og allt svæðið er mikið raskað. 

Öll ummerki kálgarðsins eru horfin af yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-215:004     þúst     útihús 63°44.241N     20°05.255V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 og bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 90 

 

Bæjarhóll 215:001, horft til vesturs. 
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m norðan við bæ 001. Það tilheyrði eystri 

bænum. Óljósar leifar af því sjást enn.  

Minjarnar eru í gamla heimatúninu í halla til 

austurs, suðaustan við veg sem liggur á túnin 

austar á jörðinni. 

Þar sem útihúsið var er óregluleg þúst sem er 

10x5 m að stærð og snýr norður-suður. Hún er 

breiðust syðst og mjókkar til norðurs þar sem 

hún er 2 m á breidd. Mannvirkið er útflatt og 

er 0,2 m á hæð. Mögulega sést 

austurlangveggur og suðurstafn útihússins en 

minjarnar eru aflagaðar, að hluta til vegna 

vegagerðar. 

Heimildir:Túnakort 1919; Bæjarteikningar 

danskra landmælingamanna 1906 

 

 

RA-215:005     þúst     útihús 63°44.377N     20°05.146V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 og 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna 

frá 1906 var útihús í norðausturenda túnsins, 

rétt innan við eldri túngarð 059 og 350 m 

norðaustan við bæ 001. Þar sést greinileg þúst 

í túninu. Útihúsið tilheyrði vestari bænum. 

Þústin er í gömlu túni sem er í halla til suðurs. 

Hún er í þeim hluta túnsins sem er ekki lengur 

sleginn heldur nýttur sem beitarhólf. 

Þústin er um 20x12 m að stærð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Hún er fremur flöt að 

ofan og sést móta fyrir innri brún veggja í 

henni. Hæst er þústin um 1,5 m til suðausturs 

og suðvesturs, undan halla. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919; Bæjarteikningar 

danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-215:006     heimild    útihús 63°44.172N     20°05.239V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús með áföstum kálgarði um 100 m suðvestan við bæ 001. Engin 

ummerki sjást um þessar minjar sem tilheyrðu vesturbænum. 

Minjarnar voru að líkindum þar sem nú (2015) er malarplan við íbúðarhúsið á Vestari-Torfastöðum. 

Ætla má að útihúsið og kálgarðurinn hafi horfið vegna byggingaframkvæmda og sléttunar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-215:007     heimild    bústað 63°44.210N     20°05.054V 

"Niður af Austurbænum var önnur Hlaðbrekka og síðan Péturstún.  Í því voru gamlar bæjartættur," segir 

í örnefnalýsingu. Péturstún er um 180 m austan við bæ 001 og um 270 m sunnan við tóft 044. 

Nú (2015) eru á Péturstúni útihús og beitarhagi. Svæðið er grafið sundur með skurðum. 

Engar minjar er að sjá á yfirborðiI (2015). 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 2 

 

RA-215:008     Gerði     garðlag     óþekkt 63°44.262N     20°05.404V 

"Norðan við bæinn er Dagteigur frá Austurbænum, þá Útseta, lautardrag, þar sem áður hafði verið 

heimrekstur að bænum. Gerðið var þar austan við.  Þar voru forn garðbrot. […]Norðan við Vesturbæ 

 

Þúst 215:005, horft til suðausturs. 

 

Þúst 213:004, horft til norðurs. 
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var Gerði og Jónsbæjargerði vestan við það, " segir í örnefnalýsingu ÞT. "Hóllinn, sem nýbýlið Höfði 

stendur á, heitir Dagteigur, og lautir norðan við hann Stöðull [034].  Efst við girðinguna er Neðraból 

[035], næsta skák við götuna heitir Gerði …," segir í örnefnalýsingu. Í Gerði norðaustan við traðir 009 
sjást þústir og garðlög á milli gamla túngarðsins 059 og yngri túngarðs 216:009. Minjarnar eru 160 m 

NNV við bæ 001. Ekki er ljóst hvaða hlutverki þær gegndu eða hvort eða hvernig þær tengjast. Þústirnar 

eru líklega leifar af útihúsum og garðlögin af óskilgreindum gerðum, mögulega nátthagi og akurgerði. 

Garðlögin og þústirnar eru í langri og djúpri laut sem er á milli túngarðanna tveggja og breikkar til 

suðvesturs. Minjarnar eru í túni sem ekki er lengur slegið. 

Minjarnar eru á svæði sem er 170x45 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Innan þess eru fjórar 

þústir og fimm garðlög og fá þau öll bókstafi til aðgreiningar í lýsingu hér á eftir. Þrjár þústir eru 

suðvestast á svæðinu. Þúst A er 13x9 m að stærð og snýr norður-suður. Hún er kúpt og er 0,2-0,3 m á 

hæð. Þúst B er fast norðvestan við þúst A. Hún er 12x6 m að stærð og snýr líka norður-suður. Þúst C er 

svo fast norðan við þúst B. Hún er 23x13 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Óljóst má greina 

innanmáli tveggja hólfa í henni. Í norðvesturenda er hólf I sem er 2x3 m að innanmáli og í suðausturenda 

er hólf II sem er 10x3 m að innanmáli. Þústin er hæst í norðvesturenda þar sem hún er 0,3 m á hæð. 

Útflattur garður D er neðan/suðaustan við þústir A-C. Hann er 44 m á lengd og liggur norðaustur-

suðvestur. Garðurinn sést sem brún í aflíðandi brekku og er 3 m á breidd og 0,1 m á hæð. 15 m 

norðaustan við norðausturenda á garði D er útflattur garður E. Hann er 43 m á lengd og liggur 

norðvestur-suðaustur. Garðurinn er 0,2 m á hæð og 2-3 m á breidd. Garður F liggur samsíða garði E og 

er 14 m norðaustan við hann. Garðurinn er 41 m á lengd, 3-4 m á breidd og 0,4 m á hæð. Þúst G er við 

suðausturenda garðs F og ofan á gamla túngarðinum 059. Samband þessara minja er ekki skýrt og kann 

að vera réttara að skrá þústina með túngarðinum. Þústin er 7x4 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. 

Hún er 0,2 m á hæð. Garður H er 25 m norðaustan við garð F. Hann myndar L og er 15 m langur þar 

sem hann liggur norðvestur-suðaustur og frá suðausturenda hans beygir hann til norðausturs á 7 m 

löngum kafla. Garðurinn er 1,5-2 m á breidd og 0,2-0,3 m á hæð. Norðaustast á svæðinu, um 60 m 

norðaustan við garð L, er garður I sem er afgerandi hryggur. Hann er 18 m á lengd, liggur norðvestur-

suðaustur, er 0,2-0,3 m á hæð og 4 m á breidd. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 2-3; Ö-Torfastaðir BK, 4-5 

 

RA-215:009     gata     traðir 63°44.190N     20°05.340V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingmanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 eru sýndar traðir til norðurs 

frá bæ 001 og Torfastöðum vestari 216:001. Þær lágu út heimatúnið og skiptu um leið túnum á milli 

bæjanna. Á þessum 13 árum sem eru á milli þessara korta var túnið stækkað til norðurs, traðirnar lengdar 

um leið og miklar breytingar gerðar á túninu. 

   

Til vinstri er garðlag 215:008g, horft til norðausturs. Til hægri er þúst 008c, horft til NNV. 
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Traðirnar eru allar varðveittar. Þær liggja 

til suðurs að bænum á milli tveggja 

gróinna túna, til vesturs er skógrækt en til 

austurs gróið tún sem er nýtt til beitar og 

sláttar. Þær liggja upp aflíðandi brekku 

frá bænum en síðan tekur við flatt svæði. 

Traðirnar eru enn varðveittar. Á 

bæjarteikningunni eru þær 100-150 m að 

lengd en á túnakortinu um 200 m. Báðir 

veggir þeirra eru hlaðnir, 0,5-1 m á hæð 

og 3 m á breidd. Þær víkkuðu við bæina 

og klofnuðu í tvennt. Þær lágu til austurs 

að bæ 001 og til suðurs að bæ 216:001. 

Þessi hluti er raskaður vegna bygginga 

sem þarna eru. Við bæina voru traðirnar 

20 m að breidd áður en þær klofnuðu. 

Vírgirðing liggur þvert yfir traðirnar og 

lokar þeim. Ræsi er þar jafnframt til að 

veita burtu vatni sem rennur þar niður. Í suðausturenda traðanna er steyp. Þúst 215:004, horft til t hús 

sem er byggt inn í traðarvegginn, það tilheyrir nýbýlinu Höfða. Í traðarveggina er búið að planta miklu 

af trjám, aðallega öspum sem raska þeim mikið. Vírgirðing er eftir austurveggnum. Yngri hluti traðanna 

er 80 m að lengd og liggur áfram til norðurs. Túngarður er beggja vegna þeirra, skógrækt til vesturs og 

tún til austurs. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-215:010     Eystri-Borgarhóll     tóftir     fjárskýli 63°44.388N     20°04.416V 

"Sunnan við Langarima og Langarimamýri er Borgarhóll, frá Austurbæ og Borgarhóll annar frá 

Vesturbæ, vestar, venjulega aðgreindir með Eystri- og Vestri-Borgarhóll [216:026]," segir í 

örnefnalýsingu. Eystri-Borgarhóll er 760 m norðaustan við bæ 001. Á honum eru þrjár tóftir. 

Hóllinn er stór og fremur flatlendur og nær fram á bakka Grófarinnar. Á honum hefur verið ræktað tún 

en það virðist ekki vera slegið lengur og er mikill grasvöxtur í því. Á milli Borgarhólanna hafa mýrar 

verið ræstar fram og ræktuð tún í þeim. 

Minjarnar eru á svæði sem er 190x60 m að stærð og snýr nálega norður-suður. Þær fá bókstafi til 

aðgreiningar í lýsingu hér á eftir. Borgartóft B er nyrst á svæðinu. Hún er 23x25 m að stærð og snýr 

austur-vestur. Tóftin er einföld og virðist vera torfhlaðin. Hún er mjög vel greinileg en veggir eru signir, 

5 m á breidd, og innanmál orðið illgreinanlegt. Veggir eru hæstir 1 m á suðurhlið. Borgartóft A er 30 m 

sunnan við tóft B. Hún er líklega að mestu torfhlaðin. Tóftin er einföld og er lítillega sporöskjulaga. Hún 

er 16x18 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Ekki sést skýrt op á tóftinni en líklega var það þar 

 

Traðir 215:009, horft til norðvesturs. 

   

Tóftir 215:010a og 010b, horft til vesturs. 
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sem veggir eru lægstir á vesturhlið. Mesta hleðsluhæð er 0,8 m og þetta voldugt mannvirki. Tóft C er 

20 m sunnan við tóft A. Hún er sporöskjulaga og sést best af tóftunum þremur á svæðinu. Tóftin er 

14x10 m að stærð og snýr nálega austur-vestur. Hún virðist vera einföld og torfhlaðin. Mögulega er op 

á henni til suðurs þar sem veggir eru lægstir. Mesta hleðsluhæð er 0,3 m. 

Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 4 

 

RA-215:011     Stekkatúnsbakki     mannvirki     stekkur 63°44.138N     20°04.608V 

"Þá frá Austurbæ: Stekkatúnsbakki …,"  segir í örnefnalýsingu. Dæld er á Stekkatúnsbakka, fast austan 

við lækinn, um 550 m austan við bæ 001 og um 50 m vestan við Meyjarhól 012. 

Sléttað tún. 

Dældin er 7 x 3 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er um 0,1 m lægri en umhverfi sitt. Ekki er að 

sjá eiginlega veggi eða önnur ummerki um mannvist. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 5 

 

RA-215:012     Meyjarhóll     álagablettur     legstaður 63°44.147N     20°04.549V  

"Þá frá Austurbæ:  Stekkatúnsbakki  [011] og Stóribugur.  Þar vestan við er Meyjarhóll á 

Grófarbarminum.  Stúlka frá Kollabæ bað um að láta jarða sig í Torfastaðalandi, þar sem lengst skini á 

kvöldsól.  Hún er jörðuð í Meyjarhól. Meyjarhól mátti ekki slá; hlutust af því óhöpp," segir í 

                

Tóft 215:010c, horft til vesturs. 

    

Minjar 215:011, horft til suðurs. 
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örnefnalýsingu. Síðar í sömu skrá segir 

"Slegið var upp í hann í tíð Jóns 

Bergsteinssonar. Jón fékk þá hnémein 

mikið og var lengi frá verki." Einnig 

kemur fram í örnefnalýsingunni og að 

torf verið þurrkað á hólnum.  Ekki er 

vitað hvar torfristan fór fram en líklega 

var það í mýri nærri hólnum. Eiinig 

gæti verið um ristu 026 að ræða. 

Meyjarhóll er um 600 m austan við bæ 

001 og um 550 m suðaustan við tóft 

044. 

Grasivaxinn hóll fast norðan við 

Torfastaðagrófar og sunnan við slétt 

tún. 

Engar minjar sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 5 

 

RA-215:013     frásögn     brunnur 63°44.227N     20°04.944V 

Samkvæmt Rúnari Ólafssyni, heimildamanni, var brunnur í Pétursmýri um 280 m austan við bæ 001 og 

um 360 m norðvestan við Meyjarhól 012. Búið er að fylla upp í brunninn og hylja hann. 

Pétursmýri hefur verið ræst fram og er nú tún. 

Nú (2015) sér ekki fyrir brunninum í Pétursmýri á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-215:014     Kvíaskákar     örnefni     kvíar 63°43.866N     20°04.730V 

"Í Torfastaðavelli […] eru austast Vallarskákar. Vestan við þær eru Kvíaskákar […]," segir í 
örnefnalýsingu. Kvíaskákar hafa líklegast verið um 750 m suðaustan við bæ 001 og um 540 m sunnan 

við Meyjarhól, sunnan þjóðvegar 261 líkt og hann liggur nú. Ekki er vitað hversu stórt svæði Kvíaskákir 

voru. 

Sléttað tún. 

Staðsetning er óviss þar sem skákaskipan túns, hafi verið einhver skil á milli skákanna, er horfin með 

öllu. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 5 

 

RA-215:015     Kvíaból     heimild    kvíar 63°44.273N     20°05.456V 

"Nú verða greind örnefni í högum, inn frá Torfastöðum:  Kvíabólið var ofan við túnið.  Kvíholt var 

vestan við það. Þar norðan við er Þúfhóll [sjá 216:032]," segir í örnefnalýsingu. "Ofan við túnin á 

Torfastöðum er mói, sem kallast ból," segir örnefnalýsingu Torfastaða og Kotmúla. Rangheiður 

Halldórsdóttir lýsir þessum kvíum í svörum við spurningu 8a um fráfærur í safni Þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnsins. Hún segir: " Þessir bæir voru 5 alls og hétu allir Torfastaðir en voru aðgreindir með 

eftirfarandi nöfnum: Vesturbær, Miðbær, Jónsbær, [RA-216] Guðnabær, Austurbær. Moldarkvíarnar 

voru á Miðbæ. Moldarkvíar voru eins og þaklausar tóftir, byggðar úr kekkjum og grjóti eða grjóthellum. 

[…] Hleðslan var þannig að neðst voru kekkir en grjóthellur síðan til skiptis á við þá. Hæðin var höfð 
það mikil að kindur kæmust ekki upp fyrir hleðsluna. Stærð fór eftir stærð búanna en breidd var þó ávallt 

svipuð, því það varð að vera pláss fyrir kindurnar meðfram báðum veggjunum og einnig fyrir 

mjaltakonuna að mjalta. Út úr þessum kvíum þurfti að moka og þá sérstaklega í vætutíð en Ragnheiður 

vissi ekki hvað bóndinn í Miðbæ (Jón Guðmundsson) gerði við mykjuna. […] hjá þeim bændum sem 
áttu margt fé voru grindurnar æði margar en hjá þeim efnaminni voru þar allt ofan í 4. […] Þessar 
færikvíar voru hafðar á óræktarmóum og færðar til eftir þörfum, því það spratt ávallt vel þar sem þær 

höfðu verið. Ekki var annað gert við mykjuna sem varð eftir en að dreifa henni aðeins út fyrir svæðið. 

Það var gert með þétttindaðri hrífu sem kölluð var klár. Þetta svæði var kallað ból og það var talað um 

að fara á bólið. Kvíaból hefur það nú sjálfsagt heitið en það var alltaf talað um bólið“. Kvíarnar frá öllum 

 

Minjar 215:012, horft til suðurs. 



96 
 

bæjunum fimm voru á sama stað og líklega einnig kvíar frá Kotmúla RA-217. Þær voru um 210 m 

norðvestan við bæ 001, á holti vestan heimatúns. Hlöðnu kvíarnar eru horfnar og líklega er um frekar 

stórt svæði að ræða. 

Kvíaból er sunnan í holti sem nýtt er undir skógrækt. 

Ekki sjást minjar á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 6; Ö-Torfastaðir og Kotmúli, 3; 

http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=542535 

 

RA-215:016     Réttarholt     tóft     rétt 63°44.327N     20°05.645V 

"Þar norðan við er Þúfhóll [norðan við 015] ... Réttarholt er upp frá Þúfhól, vestan við Grjóthól.  

Stundum er það nefnt Kotmúlaholt, og nafnið dregið af því, að Kotmúli mátti hafa kýr sínar og 

brúkunarhross á beit í Torfastaðalandi …," segir í örnefnalýsingu. Í svörum við spurningu 81a 
(aukaspurning um rústir) Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson, fyrrum bóndi í 

Tungu svo frá: „Á Torfastöðum var ein rétt fyrir alla Torfastaðabæi og Kotmúla [RA-217], hún var 

hlaðin að mestu úr mýrarkökkum og sniddu og stóð efst á Kotmúlaholtinu, skammt upp frá túnum á 

Torfastöðum. Rétt þessi er nú að mestu jöfnuð við jörðu.  Hætt var að nota hana fyrir allmörgum árum.“ 
Réttin er rúma 420 m norðvestan við bæ 001 og rúma 100 m norðvestan við fjárhús 216:032. Réttin er 

norðaustan í Réttarholti, þar er rof sem réttin var byggð í. 

Réttarholt er slétt og gróið. Búið er að planta trjám í holtið í tugatali, aðalllega öspum. 

Tóftin er 24x14 m að stærð, einföld og snýr NNA-SSV. Veggirnir eru úr torfi og algrónir. Þeir eru 3 m 

á breidd, 0,4-0,6 m á hæð og víða er komið rof í þá. Ekki sér til hólfa inni í tóftinni. Tóftin er opin til 

austurs. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 6;  Sarpur.is (sjá,  http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-215:017     heimild    vatnsból 

"Hér austan við [réttina 016 og Moldgil norðan við hana] er Grænaflöt og Stórusteinar norðan við hana.  

Undan þeim sprettur lind, sem nú er tekin úr neyzluvatn á Torfastöðum," segir í örnefnalýsingu. Að 

sögn Rúnars Ólafssonar, heimildamanns, er lindin ekki notuð lengur og erfitt að sjá hvar hún var. Hún 

er um 1 km norðan við bæ 001 en hann gat ekki bent skársetjurum á nákvæma staðsetningu. Þegar gróður 

er lítill er hægt að greina hvar vatnsleiðslan lá á yfirborði. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja 

lindina. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 6 

   

Rétt 215:016, horft til suðvesturs. 
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RA-215:018     Réttargil     tóft     rétt 63°44.581N     20°05.539V 

"Innan við bæinn á Torfastöðum, suðaustan í móti, er Næstagil.  Það liggur innan frá Grjóthól.  Innan 

við það er Réttargil og hét því nafni niður að túngarði …," segir í örnefnalýsingu. Réttin er 400 m 

suðvestan við tóftir 216:015 og um 800 m norðan við bæ 001. Tóftin er norðvestan við sjálft gilið. 

Vestan við drög/mýri þaðan sem lækurinn rennur í það. Réttargil tekur við skammt austan við tóftina. 

Ekki er víst að hér sé um réttina sem gilið dregur nafn sitt af en það er líklegt vegna nálægðar. 

Tóftin er uppi á holti/þurrum hólrima. Mýrlent er til austurs frá tóftinni. Stórir steinar koma víða uppúr 

sverði. Tóftin er innan svæðis sem nýtt er til skógræktar og umhverfis hana eru tré, sum hver mjög nærri 

henni. 

Tóftin er 14x14 m að stærð og skiptist í tvö hólf. Hún er hlaðin úr stórum steinum sem greinilega eru 

teknir úr holtinu sem tóftin er á. Steinarnir eru óhentugir til hleðslu. Hólf 1 er austar. Þar er 10x4 m að 

innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,2-0,4 m á hæð, 0,8 m á breidd og það er eitt umfar sem 

sést í þeim. Gróið er yfir hleðslurnar að mestu. Hólfið er opið til suðurs. Hólf 2 er vestar. Það er 5x3 m 

að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru eins og í hólfi 1 og einnig er op til suðurs. 

Hættumat: stórhætta, vegna ábúðar 

Hættumat: stórhætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 7 

 

RA-215:019     Tangaþýfi     álagablettur 63°44.226N     20°04.328V 

Í svörum Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins við 

spurningu 82 um huldufólk svarar Oddgeir 

Guðjónsson og þar segir: „Að lokum vil ég segja 
frá […] engjastykkjum sem öllum fylgdi þau 
ummæli að aldrei skyldi hrekjast þar hey ef þess 

væri gætt að hirða af þeim þegar heyið væri orðið 

þurrt. Væri það ekki gert átti heyið ekki að nást 

heim í garð það árið og verða úti. […] Annað 
engjastykki var á Austur-Torfastöðum, vestri bæ, 

það var kallað Tangaþýfi og var tangi sem gekk 

austur í Torfastaðagróf, framan við Eystri-

Borgarhól. Á þessari jörð bjuggu einnig þrír 

feðgar frá 1861 til 1946 og síðan tveir bændur 

hvor fram af öðrum og ummælin hafa haldist til 

þessa dags.“  Tangaþýfi er um 780 m austan við 
bæ 001 og um 230 m ANA við Meyjarhól 012. 

    

Tóft 215:018, horft til suðurs. 

 

Tóft 215:019, horft til austurs. 
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Grasigróinn tangi er skagar austur í Torfastaðagrófina. 

Ekki er ljóst hversu stórt Tunguþýfi var en nú er svæðið nýtt til beitar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir; http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552676 

 

RA-215:020     Fjárhúsgil     tóftir     fjárhús 63°44.721N     20°04.871V 

"Næst hér fyrir innan er Blautagil og þá 

Bollhólsgil, innan við Bollhól.  Innan við 

það eru Fjárhúsgil, Sellágargil  [sjá 022] 

og Sellág," segir í örnefnalýsingu. 

Fjárhúsin eru 180 m norðaustan við tóftir 

216:015 og um 1 km norðan við bæ 001. 

Tóftirnar eru í brekku sem hallar til 

austurs, niður að Hagamýri. 

Tóftirnar eru ofarlega (til norðausturs) á 

gróinni tungu sem liggur til suðausturs á 

milli tveggja gilja, Fjárhúsgils til suðurs 

og Sellágargils til norðurs. Mýrlendi er 

ofan við tunguna. Tóftirnar eru innan 

skógræktarsvæðis og tré eru allt 

umhverfis minjarnar. 

Á svæði sem er 40x25 m að stærð og 

snýr norðvestur-suðaustur eru tvær tóftir 

sem fá bókstaf til aðgreiningar í lýsingu 

þessari. Tóft A er norðvestar og eru fjárhúsin. Tóftin er 20x14 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og 

skiptist í fjögur hólf. Lýsingin hefst til norðurs, í hólfi 1. Það er 5x5 m að innanmáli, veggirnir eru 0,3 

m á hæð, 1 m á breidd og algrónir. Hólfið er opið til NNV. Hólf 2 er suðvestan við hólf 1 og er 

niðurgrafin hlaða. Hólfið er 7x5 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Ekki mótar fyrir opi á 

yfirborði. Veggirnir eru 0,6-1,3 m á hæð, hæstir til suðvesturs. Þeir eru úr torfi og grjóti. Hólf 3 er 

norðvestan við hólf 2. Það er raskað en var um 4x3 m að innanmáli og snéri norðaustur-suðvestur. Það 

er opið til norðurs, veggirnir eru 0,3 m á hæð og algrónir. Hólf 4 er suðvestan við hólf 2 en er afar óljóst. 

Það sést sem gróinn bakki. Tóft B er 13 m suðaustar. Hún er 13x13 m að stærð og er einföld. Veggirnir 

eru líklega torfhlaðnir, 3-4 m á breidd og 0,5-0,7 m á hæð. Óljóst mótar fyrir opi til suðausturs. Þessi 

tóft er neðar í brekkunni en tóft A. Ekki er vitað hvert hlutverk tóftarinnar er, mögulega var þetta 

heystæði eða hrútakofi. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 7 

 

  

Tóftir 215:020a og 020b, horft til austurs. 
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RA-215:021     tóftir     beitarhús 63°44.694N     20°04.223V 

Tóftir eru fast suðaustan í Litla-Skjólhól, um 100 m sunnan við tóft 024 og rúmum 1,3 km norðaustan 

við bæ 001. Þær eru á mörkum hólsins og Hagamýri, á gróinni tungu sem liggur til suðausturs frá Litla- 

Skjólhól. Fast norðan við tunguna eru ummerki um jarðvegsrof. Sé tekið mið af lagi og staðsetningu 

tóftanna er um beitarhús að ræða. 

Litli-Skjólhóll er gróinn en gróið rof er í honum til norðausturs. Hér er frekar um lítið holt en hól að 

ræða. Svæðið er nýtt til beitar. 

Þrjár tóftir eru á svæði sem er 50x15 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Allar tóftirnar eru signar 

og grónar. Tóft A er norðvestust. Hún er 14x6 m að stærð, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er 

í halla til suðvesturs, niður tunguna og er ofar í brekkunni en hinar tóftirnar. Veggirnir eru 2-2,5 m á 

breidd, 0,3 m á hæð og algrónir. Tóftin er opin til suðvesturs en ekki sér móta fyrir hólfaskiptingu. Þessi 

tóft er signari en hinar tóftirnar tvær. Veggirnir sjást betur að innan en að utan. Tóft B er 14 m suðaustan 

við tóft A. Hún er 10x6 m að stærð, einföld og snýr VSV-ANA. Hún er á mörkum hólsins og mýrarinnar. 

Veggirnir eru 0,3-0,4 m á hæð og 2 m á breidd. Þeir eru algrónir og hvergi glittir í grjót. Tóftin er opin 

til suðurs. Tóft C er 8 m suðaustar. Hún er 11x7 m að stærð, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. 

Veggirnir eru 0,4 m á hæð að utan en 0,2 m að innan. Ekki mótar fyrir opi á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:022     tóft     sel 63°44.867N     20°04.493V 

"Næst hér fyrir innan [...] er Blautagil og þá Bollhólsgil, innan við Bollhól.  Innan við það eru Fjárhúsgil 

[sjá 020], Sellágargil og Sellág. […] Milli Sellágar og Sellágargils eru seltætttur uppi á barði," segir í 
örnefnalýsingu. Selið er rúmum 400 m norðaustan við fjárhús 020 og tæpum 1,5 km norðaustan við bæ 

001. Tóftin er sunnarlega á tungu sem liggur á milli tveggja gilja, líklega Sellágar til norðurs og 

  

Tóftir 215:021a og 021b, horft til suðausturs og suðurs. 

  

Tóft 215:021c, horft til suðausturs. 
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Sellágargils til suðurs. Tóftin er óskýr vegna mikil gróðurs. Beitarhús voru reist í seltóftinni og það sést 

einna best á svæðinu. 

Fyrir suðaustan tóftina er rök mýri og Sellágargil fast norðan hennar. Mikill gróður er á þessu svæði 

sem er nýtt til skógræktar. Ekki er búið að planta nærri tóftinni. 

Tóftin er 15x13 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur og skiptist í fjögur hólf. Lýsingin hefst til 

suðvesturs, í hólfi 1. Það er 8x4 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Veggirnir eru úr torfi og 

grjóti, 1-1,2 m á hæð og hér og þar sést glitta í hleðslugrjót og hellur. Mögulega er garði meðfram 

austurhlið, það er óskýrt vegna gróðurs. Hólfið er opið til suðvesturs og annað op er til norðausturs, yfir 

í hólf 2. Þetta er beitarhús. Hólf 2 er norðaustan við hólf 1 og er í miðju tóftarinnar. Það er 5x2 m að 

innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Nokkurs konar "göng" eru á milli hólfa 1 og 2. Veggirnir eru 

0,5-,8 m á hæð og algrónir. Ekki er ólíklegt að þeir séu torfhlaðnir. Ekki sér móta fyrir öðru opi. Hólf 2-

4 tilheyrðu selinu. Hólf 3 er suðaustan við hólf 2. Það er óskýrt vegna gróðurs en það er 4x2 m að 

innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Veggirnir eru 0,4-0,5 m á hæð en mikið veggjahrun er í .eim 

ásmat gróðri. Hvergi glittir í grjót. Hólfið er líklega opið til suðvesturs. Hólf 4 er norðvestan við hólf 2. 

Það er 3x3 m að innanmáli og það mótar fyrir opi til norðvesturs. Veggirnir eru 0,2 m á hæð að innan 

en 0,5 m á hæð að utan. Hvergi glittir í grjót í þeim, þeir eru algrónir. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 7 

 

RA-215:023     Selmýri     tóft     sel 63°45.198N     20°04.548V 

"Innan við Skjólhóla er Selmói, austan við Leynimýri, austur að Grófinni.  Þar inn af eru 

Þvergilshvammar ... Þvergil er innan við Þvergilshvamma.  Inn með Þvergili að vestan er Selmýri. Þar 

sjást glöggar sletættur. Þar hafði síðast í seli bóndi, er Stefán hét. Það var á 19. öld," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum Oddgeirs Guðjónssonar við spurningu 81a Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins 

segir: "Framan við gilið gegnt Selrimanum er mýrarhalli, heitir Selmýri, efst í mýrinni, fram við 

valllendið eru yngstu seltóftir í Torfastaðahögum." Seltóftin er í austurjaðri Selmýrar, 1,9 km norðan 

við bæ 001 og 180 m sunnan við beitarhúsatóft 049. 

Selið er byggt upp við vesturjaðar valllendis sem er austan við Selmýrina. Selið er nánast ofan í mýrinni 

og og er deiglent framan við tóftina til vesturs. Uppi á hæð suðaustan við selið er hundaþúfa. 

Seltóftin er um 13x6 m að stærð og snýr norður-suður. Hún virðist vera torfhlaðin að mestu og er hleðslur 

hennar signar en mesta hæð veggja er 0,5 m. Tóftin skiptist í fimm hólf. Nyrst er hólf I sem er 3x1 m að 

innanmáli og snýr austur-vestur. Op er á því í vesturenda. Sunnan við það er hólf II. Það er 3x0,5 m að 

innanmáli, snýr austur-vestur. Op er á því í vesturenda. Óljós op eru á milli hólfa I og II og hólfa II og 

III sem er sunnan við hólf II. Hólf III er 1,2x1,2 m að innanmáli. Op er á því til vesturs og ójóst op til 

suðurs í hólf IV og suðausturs í hólf V. Hólf IV er sunnan við hólf III. Það er mjög ógreinilegt, er um 

2x1 m að innanmáli og snýr norður-suður. Óljós op eru úr því til suðurs og norðvesturs. Hólf V er í 

suðausturhorni tóftarinnar. Það er 2x0,5 m að innanmáli og snýr norður-suður. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 7; http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

 

Sel 215:022, horft til suðvesturs. 
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RA-215:024     Sauðhússeyla     tóft     beitarhús 63°44.742N     20°04.252V 

"Þarna upp af gilunum [sjá 023] eru Hábrekkur og Stóraflag þar fyrir ofan.  Suðaustan við Hábrekkur er 

Leynimýri, og úr henni rennur Skjólhólagil niður í Gróf.  Þar framan við er Sauðhússeyla," segir í 

örnefnalýsingu. Tóft er um 190 m norðaustan við Torfrima 026 og tæpa 1,4 km norðau1stan við bæ 001, 

uppi á Litla-Skjólhól. Tóftin er uppi á háhólnum, sunnan við Skjólhólagil. Rof er austan við tóftina og 

bratt þar niður að Grófinni. 

Tóftin er uppi á háum hól. Þar er gróin brún austan við tóftina. Svæðið er gróið og nýtt til beitar. 

Tóftin er 7x5 að stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 0,3 m á hæð, 1 m á breidd 

og algrónir. Op er til norðvesturs, að Skjólhólalág. Ekki er víst að um sama sauðahús er að ræða og getið 

er í örnefnalýsingu en það er líklegt sé tekið mið af staðsetningunni. Nafnið gæti einnig verið dregið af 

tóftum 021. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 7 

 

RA-215:025     álagablettur 63°43.837N     20°04.858V 

Samkvæmt örnefnaskrá Torfastaða var álagablettur á Torfastaðavelli um 740 m suðaustan við bæ 001 

og um 620 suðvestan við Meyjarhól 012. 

Nú (2015) er sléttað tún þar sem álagabletturinn var og ekki vitað hvar nákvæmlega hann var að finna. 

               

Tóft 215:023, horft til austurs. 

    

Tóft 215:024, horft til austurs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 7 

 

RA-215:026     Torfrimi     heimild    rista 63°44.692N     20°04.447V 

"Þar neðan við [...] er Hagamýri og í henni miðri Torfrimi.  Á honum var þurrkað húsa- og heytorf," 

segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað með vissu hvar torfið var skorið en sennilega var það í grenndinni, 

við Torfrima. Torf var einnig þurrkað á Meyjarhól 012 sem bendir til þess að torf hafi verið rist víðar 

en í Hagamýri. Torfrimi er 1,1 km norðaustan við bæ 001 og 100 m vestan við tóftir 021. 

Hagamýri er rök, flöt mýri með lækjardrögum. Torfrimi er vestast í mýrinni, er lágreistur og þýfður. 

Hann er lítið hærri en mýrin og hvergi sér til mannvistar þar. Ekki sjást ummerki um ristu í mýrinni. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 7 

 

RA-215:027     Stefánskofi     heimild    fjárhús 

"Við þann Stefán [sjá 023] var kenndur Stefánskofi, kindakofi á Litluskák, ofarlega á túninu," segir í 

örnefnalýsingu. Staðsetning þessa fjárhúss er ekki þekkt en á túnakorti frá 1919 er útihús 005 á Litluskák 

005 og líklega er um sama staðinn að ræða. Frekari heimildir þarf til þess að staðfesta það. 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 7 

 

RA-215:028     hellir     fjárskýli 63°45.264N     20°04.043V 

"Austan við Brattahrygg er Hellisgil. Þar austan við er Hellisholt.  Vestan í því er gamall sauðahellir," 

segir í örnefnalýsingu sem Þórður Tómasson 

skráði.  "Í dalnum vestur af Klittum [sjá 029] er 

Hellisgil, en vestur í Klittum heitir Hellisbæli.  

Þar er Hellir, sem notaður hefur verið fyrir 

sauðfé," segir í örnefnalýsingu sem Bergsteinn 

Kristjánsson skráði. Hér er líklega um sama 

helli að ræða og Oddgeir Guðjónsson lýsir í 

svörum við spurningu 81a í safni 

Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins. Þar segir: 

"Í Hellisgili norðan í Hellisholti innan við 

Klittur er hellir, sem notaður var fyrir fjárhús af 

Jóni Bergsteinssyni, bónda á austasta bænum á 

Torfastöðum, þetta er móbergshellir um 10 

metrar á lengd og 4 til 5 metrar á breidd, hæðin 

er um 3 metrar." Hellirinn er um 2,2 km 

norðaustan við bæ 001 og tæpum 2,2 km NNA 

við Meyjarhól. 

Stutt klettabelti sem stefnir í austur-vestur yfir mýri í Klittnum. Gras vex þétt umhverfis hellinn. 

Hellirinn er opinn til austurs og er 6 x 2 m að stærð. Hann snýr austur-vestur og er um 1 m hár. Ekki er 

að sjá neinar minjar í eða við hellinn. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir: Ö-Torfastaðir ÞT, 8; Ö-Torfastaðir BK, 2; http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

 

RA-215:029     Klittnakirkja     huldufólksbústaður     huldufólksbústaður    63°45.277N     20°03.922V 

"Austan við Brattahrygg er Hellisgil. Þar austan við er Hellisholt.  Vestan í því er gamall sauðahellir.  

Þar austan við er Klittnahvammur og Klittnakirkja, grasi gróinn klettur í gilinu.  Hann var með turni, 

sem brotnaði af í minni heimildarmanns.  Þarna var álfakirkja og allt umhverfis álfabyggðir," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum við spurningu 82 frá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins svarar Oddgeir 

Guðjónssonar svona: " Milli Tungu og Vatnsdals er djúpt hamragil sem heitir Klittur, þar áttu að vera 

mikil huldufólks og álfa byggð. Norðanmegin í gilinu er stakur bergrani sem hækkar til austurs. Þar sem 

hann er hæstur var dálítil bergsúla sem nú er að mestu brotin niður. Þessi bergstapi var talinn vera kirkja 

huldufólksins og kallast Klittnakirkja. Vestast í Kittum er stórt bjarg og annað minna fast austan við 

það, þau eru norðan við lækinn. Bjargið heitir Drottningarsteinn, það var talið vera bústaður 

álfadrottningarinnar í Klittum. (Hér virðist ekki vera gerður greinamunur á huldufólki og álfum).  Um 

 

Hellir 215:028, horft til vesturs. 
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síðustu aldamót skeði sá atburður að tveir 

drengir, annar frá Tumastöðum en hinn frá 

Kollabæ komu um bjarta vornótt inn að Klittum. 

Þeir urðu mjög undrandi því þar sáu þeir tvær 

konur sem voru að þvo þvott við lækinn. Ekki 

þekktu þeir konur þessar og víst er að þær gátu 

ekki verið þar úr nágrenninu vegna fjarlægðar frá 

bæjum. Aldrei vitnaðist hvaða konur þetta voru 

og talið víst að þarna hafi huldukonur verið að 

starfi. Fleiri hafa talið sig séð huldufólk í 

Klittum." Klittnakirkja er um 2,3 km norðaustur 

norðaustan við bæ 001 og tæpa 2,2 km við 

Meyjarhól. 

Klettur, um 5 m hár, vaxin grasi að hluta, stendur 

upp úr mýri í Klittum. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 8; http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552676 

 

RA-215:030     Fossból     hellir     fjárskýli 63°45.251N     20°03.901V 

"Næst við Klittnakirkju [sjá 029] er Klittnabali og 

þar undir Fossból, sem sauðir voru hafðir í," segir í 

örnefnalýsingu. Fossból er um 2,3 km norðaustan 

við bæ 001 og 50 m sunnan við Klittnakirkju 029. 

Neðan, sunnan, við neðri Klittnafoss er hellir í klöpp 

sem hrunið hefur úr niður á flatlendi. 

Líklega er bólið náttúrulegt en engar hleðslur er að 

sjá þar. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 8 

 

 

 

 

 

 

RA-215:031     Brunnmýri     lind     vatnsból 63°45.639N     20°03.823V 

"Fyrir innan Klittur [sjá 029], en svo nefnist þessi 

hluti gilsins einu nafni, er Brunnmýri og 

Brunnlækur, mikil uppspretta," segir í 

örnefnalýsingu. Uppsprettan er 2,9 km norðaustan 

við bæ 001 og um 360 m norðvestan við mógrafir 

032. Uppsprettan kemur undan grónum holtum og 

rennur Brunnlækur frá henni til suðausturs. Búið er 

að steypa þró yfir uppsprettuna og er vatn leitt úr 

henni í Landeyjar. 

Nokkurt jarðrask hefur orðið í kringum 

uppsprettuna vegna framkvæmda við vatnsveituna 

og er ógróið flag sunnan við hana. Mýrlent er til 

austurs og gróinn mói til norðurs og vesturs. 

Ekki er vitað til þess að vatn hafi verið tekið hér til 

forna eða það veitt að bæjum eða á engjar. Engin 

forn mannvirki sjást á svæðinu í kringum 

uppsprettuna. 

Hættumat: hætta, vegna framkvæmda 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 9 

 

Klittnakirkja 215:029, horft til norðvesturs. 

Einhver þessara skúta er Fossból 215:030. 

 

Brunnmýri 215:031, horft til norðvesturs. 
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RA-215:032     náma    mógrafir 63°45.510N     20°03.493V 

"Fyrir innan Klittur [sjá 029], ef svo nefnist 

þessi hluti gilsins einu nafni, er Brunnmýri  

[031] og Brunnlækur, mikil uppspretta. Mótak 

var neðst í Brunnlæk, við lækinn. Um mannhæð 

niður að mó, en 4-5 lög (stungur) af mó," segir í 

örnefnalýsingu. Mógrafir eru meðfram 

sunnanverðum Brunnlæk þar sem hann rennur 

út í Torflæk og meðfram vestanverðum Torflæk 

þar sem þær eru mun skýrari. Mógrafirnar eru 

2,8 km norðaustan við bæ 001. 

Mógrafirnar eru í lækjargiljum í smáþýfðum og 

grösugum móa austan Vatnsdalsvegar. 

Mógrafir sjást á svæði sem er 120x50 m að stærð 

og snýr norður-suður. Þær eru þurrar og grónar 

og nokkuð greinilegar enn þó að þær séu 

samansignar. Mesta hæð upp á bakka lækjargilja 

er um 3 m. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 9 

 

RA-215:033     tóft+garðlag     óþekkt 63°44.237N     20°05.153V 

Tóft er um 130 m norðaustan við bæ 001 og um 520 m VNV við Meyjarhól 012. 

Grasigróið, framræst tún sem nýtt er til beitar. 

Tóftin er 4 x 4 m að utanmáli, snýr norður-suður og er einföld. Tóftin er 3,4 x 3,4 m að innanmáli og 

virðist hafa verið op á suðurvegg. Frá suðaustur-úthorni liggur 10 m langur aðrekstrargarður, í suðaustur. 

Hann hverfur í túnið. Garðurinn er um 0,3 m breiður og, líkt og veggir tóftirnar, 0,1 m að hæð. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-215:034     Stöðull     heimild    kvíar 63°44.307N     20°05.304V 

"Hóllinn, sem nýbýlið Höfði stendur á, heitir Dagteigur, og lautin norðan við hann Stöðull," segir í 

örnefnalýsingu. Stöðull var um 220 norðan við bæ 001 og um 690 m norðvestan við Meyjarhól 012. 

Sléttuð, grasivaxin laut norðan og vestan Dagteigs, nú nýtt sem beitartún. 

Engar minjar er að sjá á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir BK, 4 

 

 

Mógrafir 215:032, horft til norðvesturs. 

  

Tóft 215:033, horft til austurs. 
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RA-215:035     Neðriból     heimild    kvíar 63°44.292N     20°05.378V 

"Hóllinn, sem nýbýlið Höfði stendur á, heitir Dagteigur, og lautir norðan við hann Stöðull [034].  Efst 

við girðinguna er Neðraból," segir í örnefnalýsingu. Neðraból hefur verið um 200 m norðvestur af bæ 

001, milli Stöðuls 034 og Kvíabóls 015. Á þessu svæði hafa 5 - 6 nálægir bæir haft stöðla og kvíar smbr. 

015. 

Grasivaxið tún. 

Engin ummerki kvíanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir BK, 4 

 

RA-215:036     Grófardraugur     þjóðsaga     draugur 63°44.353N     20°04.263V 

"Torfastaðagróf er vatnsfarvegur milli Torfastaða og Tumastaða [og Tungu].  Lækurinn, sem eftir henni 

rennur, er samnefndur inn að Klittnafossum, en nefnist þá Torflækur.  Hann kemur úr Blöndupytti á 

Vatnsdalsmýri.  Í Grófinni hafðist við draugur, sem nefndur var Grófardraugur. Sögn var, að hann hefði 

að upphafi verið strákur frá Tumastöðum, er þarna var drepinn, um það bil vestur frá Tumastöðum.  

Hann var í mórauðri úlpu, með barðastóran hatt og hljóðaði undan vondum veðrum," segir í 

örnefnalýsingu. Grófin er á milli Eystri-Torfastaða og Tumastaða RA-211. 

Lækurinn sem rennur eftir Grófinni er ekki mjög vatnsmikill. Grasi grónar og flatlendar eyrar eru 

meðfram læknum ofan í Grófinni. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 4 

 

RA-215:037     garðlag     vörslugarður 

Í  svörum við spurningu 81a (aukaspurning um rústir) Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir 

Guðjónsson, fyrrum bóndi í Tungu svo frá: „Í landi Torfastaða hefur fyrr á öldum verið hlaðinn mikill 

garður frá túnum á Austur-Torfastöðum, næstum þar sem mætast Torfastaðabrekkur og svokölluð 

Hagamýri.  Þessi garður hefur verið nokkuð langur, nær frá áðurnefndum túnum og inn í Skjólhólagil, 

en það rennur milli Skjólhóla niður í Gróf.  Þessi garður er nú mjög óglöggur vegna þess að búsmali var 

rekinn þarna um bæði kvölds og morgna svo miklir götutroðningar eru á garðinum og um hann, þó má 

greina hann ef vel er að gáð.“ Þessi garður er týndur og líklega horfinn af yfirborði. Hvar nákvæmlega 

í brekkunum hann lá er ekki vitað en þarna er nú skógræktarsvæði sem hefur verið kílræst og þúsundum 

trjáa plantað. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja garðinn sem var a.m.k. 950 m langur og lá til 

norðausturs frá Réttargili. Lega garðsins gefur til kynna að um vörslugarð hafi verið að ræða en einig 

gæti þetta hafa verið gamall landamerkjagarður á milli bæja á Torfastöðum. 

Heimildir: Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-215:038     heimild    áveita 

Úr Þvergili liggur áveituskurður um Selmóa og Hvammýri fram á Langarima að sögn Oddgeirs í Tungu. 

Ekki er vitað hvaðan þessi heimild kemur en líklega er hún frá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins. Þrátt 

fyrir ítarlega leit fann skrásetjari hana ekki. 

Nákvæm lega áveituskurðarins er ekki þekkt. 

Langirimi er í sléttu túni og þar mótar ekki fyrir 

þessum skurði. 

 
RA-215:039     heimild    áveita 63°44.706N     

20°04.097V 

Annar áveituskurður var úr Grófinni þar sem 

Skjólhólagil kemur í hana, hann lá fram í 

Innstuskák (ath ekki viss) þessi áveita var notkuð 

af bænum á Austur-Torfastöðum að sögn 

Oddgeirs í Tungu. Ekki er vitað hvaðan þessi 

heimild kemur en líklega er hún frá 

Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins. Þrátt fyrir 

ítarlega leit fann skrásetjari hana ekki. Skurðurinn 

er horfinn og nákvæmlega hans er ekki þekkt. 

 

Áveita 215:039, horft til austurs. 
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Hann lá í mýri og mögulega horfin af þeim sökum. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:040     tóftir     beitarhús 63°45.577N     20°04.656V 

Beitarhúsatóftir eru á rana sem gengur til suðurs frá Stóra-Kjöthól, 2,6 km norðan við bæ 001. 

Tóftirnar eru á smáþýfðum móa í úthaga við mýrlendi í Kethólasundi. 

Minjarnar eru á svæði sem er 50x35 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Þær fá bókstafi til 

aðgreiningar í lýsingu. Suðaustast á svæðinu er tóft A sem er 14x7 m að stærð og snýr norðvestur-

suðaustur. Hún er líklega að mestu torfhlaðin en einnig er grjót í henni. Tóftin er sigin og greina má 

innanmál eins hólfs í henni í norðvesturhluta sem er 7x5 m að innanmáli og snýr eins og tóft. Suðaustur- 

hlutinn er ógreinilegur vegna þess hve signar hleðslur eru og mögulega vegna rofs sem síðan hefur gróið. 

Norðvestast í hólfinu er gróin þúst sem er 2x3 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Í henni er grjót 

sem gefur til kynna að þar hafi verið grjóthleðslur, mögulega í samfallinni hlöðu. Mesta hleðsluhæð 

tóftar er 0,5 m. Ekki sést skýrt op á tóftinni en ætla má að op hafi verið í suðausturenda. Tóft B er um 

15 m suðvestan við tóft A. Hún er tvískipt og virðist torfhlaðin. Tóftin er um 10x8 m að stærð og snýr 

norðvestur-suðaustur. Hún er sigin, mesta hleðsluhæð er 0,3 m í norðvesturenda. Hólf I er í 

norðvesturenda. Það er 1x2 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Op er inn í það úr norðaustri. 

Einnig virðist vera op úr því yfir í hólf II í norðurhorni. Hólf II er fremur óreglulegt í lögun, er 3x2 m 

  

Tóftir 215:040a og 040b, horft til suðausturs og suðvesturs. 

      

Tóft 215:040c, horft til norðvesturs . 
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að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Tóft C, líklega heystæði, er um 35 m norðvestan við tóft A. 

Hún er hinglaga og er 8 m í þvermál. Veggir hennar eru úr torfi og eru útflattir. Innanmál tóftarinnar er 

ekki greinilegt og ekki sést op á henni. Í kringum tóftina er gróin renna. Hæð veggja utanmáls er 0,2 m. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:041     Litli-Kethóll     varða     óþekkt 63°45.371N     20°04.385V 

Fremst og efst á Selrima (sjá 033) eru gamlar 

fjárhústóttir. Gömul grjótvarða er á litla Kéthól 

, önnur á Vörðuholti 050, að sögn Oddgeirs í 

Tungu. Lítil varða er uppi á hólnum um 210 m 

norðaustan við beitarhús 049, 440 m suðaustan 

við beitarhús 040 og 2,6 km NNA við bæ 001. 

Litli-Kethóll er hár hóll sem er uppblásinn efst 

á kollinum þar sem varðan er. Uppblásna 

svæðið er tekið að gróa á ný. Nokkuð víðsýnt er 

af hólnum en rofabörð skyggja lítillega á 

útsýnið. 

Varðan er um 1 m í þvermál en hún er hrunin 

og er grjóthrun í kringum hana. Varðan er 0,3 

m á hæð. Ekki sést fjöldi umfara í hleðslu. Ekki 

er ljóst hvaða hlutverki varðan gegndi en hún 

kann að hafa vísað veginn að minjum vestan við 

hólinn. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:042     þúst     útihús 63°44.360N     20°05.190V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 var útihús um 50 m 

suðvestan við útihús 005 og 300 m norðaustan 

við bæ 001. Það er ekki sýnt á túnakorti frá 1919 

og má ætla að það hafi verið komið úr notkun þá. 

Ummerki um útihúsið sjást í túninu og það 

tilheyrði vesturbænum. 

Útihúsið var í aflíðandi brekku í túni sem nýtt er 

til beitar. 

Flöt þúst er í túninu þar sem útihúsið var. Hún er 

16x11 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. 

Þústin er hæst og greinilegust á suðausturhlið, 

undan halla, þar sem hún er 0,2 m á hæð. Óljós 

dæld er ofan í miðja þústina sem snýr norðvestur-

suðaustur, þvert á stefnu þústarinnar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-215:043     heimild    útihús 63°44.284N     20°05.284V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 80 m norðan við útihús 

004 og 150 m norðan við bæ 001. Það er ekki sýnt á túnakorti frá 1919 og má ætla að það hafi verið 

komið úr notkun þá. Engin ummerki sjást um útihúsið sem tilheyrði vesturbænum. 

Útihúsið var í brekku mót suðaustri, í gömlu túni sem nýtt er til beitar. 

Ætla má að útihúsið hafi horfið við túnasléttun. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-215:044     tóft     fjárhús 63°44.358N     20°05.014V 

Tóft er um 380 m norðaustan við bæ 001 og um 550 m norðvestan við Meyjarhól 012. 

 

Varða 215:041, horft til vesturs. 

 

Þúst 215:042, horft til norðausturs. 
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Grasivaxin tún. Þau eru framræst og nýtt til beitar. 

Tóftin 13 x 7 m að stærð, tvískipt og snýr norður-suður. Vesturhólf tóftarinnar er um 8 x 3 m að 

innanmáli, niðurgrafið um 1 m og snýr norður-suður. Austurhólf tóftarinnar er um 2 x 2 m að innanmáli 

og 3 m langur gangur liggur út úr tóftinni til suðurs. Veggirnir eru 0,3 m að hæð en ekki er hægt að 

greina útvegg til vesturs, þar sem gólfið er niðurgrafið. Í austurhólfinu sjást steinar í hleðslum í öllum 

veggjum og í ganginum. Bárujárni hefur verið hent í austurhólf tóftarinnar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-215:045     tóft     útihús 63°44.484N     20°04.860V 

Tóft er um 640 m norðaustan við bæ 001 og um 670 m norðvestan við Meyjarhól 012. 

Fast norður af sléttuðu túni. 

Tóftin er 14 x 11 m að stærð, tvískipt og snýr norðvestur-suðaustur. Það sést ekki veggur milli hólfanna 

en nyrðra hólfið er 0,3 m dýpra. Nyrðra hólfið er um 8,5 x 4 m að innanmáli og snýr í norðaustur-

suðvestur. Syðra hólfið er um 9 x 3,5 m að innanmáli og sný norðvestur-suðaustur. Veggir eru 1 m að 

hæð, vel grónir og ekki er að sjá steina í hleðslum eða op á veggjum. Innan tóftar hefur bárujárni og 

gaddavírsrúllum verið komið fyrir. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

                           

Tóft 215:044, horft til austurs. 

                     

Tóft 215:045, horft til suðurs. 



109 
 

RA-215:046     Kappreiðarlág     gata     leið 63°45.638N     20°04.767V 

„Vestan við Brunnmýri [031] er Stóri-Kethóll og framan í honum Kappreiðarlág. Upp hana var oft 

tekinn reiðsprettur," segir í örnefnalýsingu. 

Kappreiðarlág er fast norðan og vestan við 

beitarhús 040 og 2,6 km norðan við bæ 001. Þar 

sjást miklar götur. Leiðin er sýnd á 

herforingjaráðskorti 48 NA frá 1908. Þar liggur 

hún á milli Dalagilsgatna 641:001 og Aurgötu 

641:005. 

Göturnar liggja um smáþýfðan móa í heiðlendi. 

Leiðinni var fylgt á stuttum kafla norðan við 

beitarhús 040. Þar eru 17-20 götur saman á 

svæði sem er 24 m á breidd. Norðaustast á 

svæðinu er leiðin í djúpri rennu sem er 3 m á 

breidd og 0,4 m á dýpt. Allar göturnar eru grónar 

og algengt að þær séu 0,2 m á breidd og dýpt. Af 

loftmynd er hægt að rekja leiðina frá 

Dalagilsgötum 641:001 við Klittnafoss og á 

Aurgötu 641:005 nærri Vörðuholti 041 á 1,3 km 

löngum kafla. Líklegt er að leiðin hafi haldið áfram til norðvesturs. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 9; Herforingjaráðskort 48 NA 

 

RA-215:047     tóftir     beitarhús 63°45.576N     20°05.402V 

Þrjár tóftir eru ofarlega í austanverðu Sléttafelli um 2,6 km norðan við bæ og 580 m vestan við beitarhús 

040. Staðsetning tóftanna og gerð þeirra bendir helst til þess að þær séu af beitarhúsum og heytóftum. 

Minjarnar eru í halla mót suðaustri í grónum hlíðum Sléttafells. Norðvestar og hærra í hlíðum fellsins 

er gamalt rof og í næsta gili suðvestan við tóftirnar er einnig nokkurt rof. Suðvestasta tóftin er fast 

suðaustan við djúpt en gróið gil í hlíðinni og neðan við tóftina er einnig gil en mun mjórra. 

Tóftirnar eru á svæði sem er um 38x14 m að stærð og snýr nálega NNA-SSV. Þær fá bókstafi til 

aðgreiningar í lýsingu. Syðst á svæðinu er tóft A, líklega heytóft. Hún er einföld og hringlaga og virðist 

torfhlaðin. Tóftin er um 7 m í þvermál og 3 m í þvermál innanmáls. Op er á tóftinni til austurs. Mesta 

hæð veggja er 0,4 m. Beitarhúsatóft B, er um 5 m NNA við tóft A. Hún er torf- og grjóthlaðin og er 

tvískipt. Tóftin er 11x7 m að stærð og snýr NNA-SSV. Hólf I er í suðurenda og er það mun skýrara en 

hólf II. Það er 3x2 m að innanmáli og snýr VNV-ASA. Grjót sést í innanverðum veggjum þess og op er 

á því til ASA. Hólf II er í norðurenda tóftarinnar, samsíða hólfi I. Það er 2x1,5 m að innanmáli. Op hefur 

 

Götur 215:046, horft til suðausturs. 

                                  

Tóft 215:047a, horft til norðausturs. 
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verið á því til ASA en það sést orðið illa. Mesta hæð veggja í tóftinni er 0,5 m og mest sjást 2 umför í 

hleðslum. Tóft C er um 5 m NNA við tóft B. Hún er einföld og torfhlaðin. Ekki er ljóst hvaða hlutverki 

hún gegndi. Tóftin er 6x4 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er sigin og er innanmáli hennar 

ógreinilegt. Veggir eru 0,3 m á hæð. Ekki sést skýrt op en hefur líklega verið í austurenda. Pælur sjást 

ofan við allar tóftirnar. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:048     tóftir     beitarhús 63°45.380N     20°05.382V 

Allmargar tóftir eru saman við eða sunnan í Sléttafelli um 2,2 

km norðan við bæ 001 og um 300 m sunnan við beitarhús 047. 

Af staðsetningunni má ætla að tóftirnar séu af beitarhúsum þó 

að ekki sé um dæmigerðar beitarhúsatóftir með jötu eða garða 

að ræða. Í svörum við spurningaskrá 81a í safni Þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson: "Guðni Kristinn 

Guðnason bjó á Austur-Torfastöðum frá 1897 til 1943. Hann 

átti sauðahús sunnan í Sléttafelli." Hér er um sama stað að ræða. 

Tóftirnar eru vestur af Þvergili í grónum, smáþýfðum móa. 

Miklar götur sem tilheyra Aurgötu 641:005 liggja í gegnum 

svæðið. 

Sex tóftir eru á svæði sem er 95x20 m að stærð og snýr norður-

suður. Þær fá bókstafi til aðgreiningar í lýsingu sem hefst nyrst. 

Tóft B er 10x6 m að stærð og snýr ASA-VNV. Hún virðist vera 

tvískipt og er fornlegasta tóftin á svæðinu. Í austurenda tóftar er 

hólf I sem er 2x4 m að innanmáli og snýr eins og tóft. Op er á 

því til ASA. Óljóst hólf II er í vesturenda tóftarinnar og er það 

2x0,5 m að innanmáli og snýr þvert á hólf I. Ekki sést op á því. 

Tóftin virðist torfhlaðin og er hún sigin og gengin í þúfur. Mesta 

hæð veggja er 0,6 m í VNV-enda. Tóft C er fast sunnan við tóft 

B. Hún virðist vera ofan á eldri tóft sem er 5 m í þvermál og 0,5 m á hæð. Yngri tóftin er um 4x4 m að 

stærð, fremur ferköntuð. Op er inn í hana í norðausturhorni. Innanmál hennar er ekki skýrt en hún virðist 

vera einföld. Tóftin er torfhlaðin og er mesta hæð veggja 1 m. Tóft D er 30 m sunnan við tóft C. Hún er 

torfhlaðin og einföld. Tóftin er um 6 m í þvermál og mesta hæð veggja er 0,5 m. Tóftin er illa farin af 

rofi í SSV-hluta sem gróið hefur aftur. Ekki sést skýrt op á tóftinni. Tóft E er fast suðvestan við tóft D. 

Hún er einföld og torfhlaðin. Tóftin er 8x6 m að stærð og snýr NNA-SSV. Mesta hæð veggja er 0,3 m 

og op er á henni í vesturhorni. Tóft F er 9 m suðvestan við tóft E. Hún er torfhlaðin og skipist í þrjú hólf. 

Tóftin er 8,5x8,5 m að stærð. Í norðvesturhorni tóftarinnar er hólf I sem er 3x1 m að innanmáli og snýr 

norðvestur-suðaustur. Op er á því í suðausturenda inn í hólf III. Það virðist eitthvað yngra en hinir hlutar 

tóftarinnar og kann að vera seinni tíma viðbót. Veggir þess eru aðeins 0,5 m á breidd og því líklegt að 

 

   

Tóftir 215:047b og 047c, horft til suðausturs. 
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það sé heystæði. Hólfið er 4x2,5 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Hólf II er í norðausturhorni 

tóftarinnar. Innanmál þess er óljóst, er innan við 0,5 m í þvermál. Op er á því í suðvesturhorni. Ef til vill 

er réttara að tala um hólf I og II sem tvær aðskildar tóftir og hólf III sem heystæði sem hlaðið er á milli 

þeirra og tengir þær saman. Tóftin er torfhlaðin og eru hæstu veggjahleðslur í norðausturhorni (hólf II) 

þar sem þær eru 0,6 m á hæð. Í norðvesturhorni (hólf I) eru þær 0,4 m á hæð og í heystæði (hólf III) eru 

þær 0,2-0,3 m á hæð. Að lokum er tóft A 4 m suðaustan við tóft F. Hún er torfhlaðin og einföld. Tóftin 

er 5x4 m að stærð og snýr austur-vestur. Ógreinilegt op er á því til austurs. Mesta hæð veggja er 0,3 m. 

Tvær óljósar þústir eru fast norðaustan við tóftina sem kunna að vera manngerðar. 

    

Tóft 215:048a og 048b, horft til norðvesturs og ASA. 

           

Tóftir 215:048e og 048f, horft til austurs og suðausturs. 

  

Tóft 215:048c og 048d, horft til suðausturs og norðurs. 
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Hættumat: engin hætta 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

 

RA-215:049     Selrimi     tóftir     beitarhús 63°45.293N     20°04.575V 

Fremst og efst á Selrima eru gamlar fjárhústóttir. Gömul grjótvarða 

er á litla kéthól 041, önnur á Vörðuholti 050, að sögn Oddgeirs í 

Tungu. Ekki er vitað hvaðan þessi tilvísun kemur en líklega kemur 

hún frá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins. Í svörum við spurningu 

81a í safni Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir 

Guðjónsson ennfremur: "Selstaða var á Torfastöðum á svokölluðum 

Selrima vestan við Litla-Kéthól og innan við Þvergil, þar eru nokkrar 

húsatóftir bæði sel [053] og beitarhúsa [sjá einnig 051 og 054]." 

Beitarhúsatóft og heytóft eru vestan við Litla-Kethól fast sunnan við 

mýri. Þær eru 30 m suðaustan við meintar beitarhúsatóftir 054, 110 

m norðaustan við meint sel 053 og 2,1 km NNA við bæ 001. Á 

Herforingjaráðskorti 48 NA frá 1908 er merking fyrir (beitar)hús á 

þessum sama stað. 

Minjarnar eru í grasi grónum og smáþýfðum móa. 

Tóftirnar eru á svæði sem er um 30x15 m að stærð og snýr 

norðvestur-suðaustur. Þær fá bókstafi til aðgreiningar í lýsingu. Tóft 

A er norðvestast á svæðinu. Hún er beitarhúsatóft sem skiptist í 

fjárhús og hlöðu. Tóftin er 12x7 m að stærð og snýr norður-suður. Op er á henni í suðurenda. Fjárhúsin 

eru í suðurhluta tóftarinnar og eru þau 5x2 m að innanmáli og snúa eins og tóft. Hlaðinn stallur undir 

jötu er meðfram austurlangvegg. Hann er 0,2 m á hæð. Ekki er hlaðinn veggur á milli fjárhúsa og hlöðu 

sem er í norðurenda tóftarinnar. Hlaðan er 3x2,5 m að innanmáli og snýr norður-suður. Tóftin er torf- 

og grjóthlaðin. Mesta hæð veggja er 1,2 m og í innanverðum veggjum fjárhúsa sjást 4-5 umför hleðslu. 

Ekki sést grjót í veggjum hlöðunnar. Heytóft B er 7 m suðaustan við tóft A. Hún er einföld og torfhlaðin. 

Tóftin er 4x5 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Mesta hæð veggja er 0,5 m. Ekki sést op á henni. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675; Herforingjaráðskort 48 NA 

 

RA-215:050     Vörðuholt     varða     landamerki 63°45.834N     20°04.644V 

"Upp á fjallinu, í landi Árgilsstaða [RA-247], er nyrzt Helgafell.  Er það hæsti hnúkur Árgilsstaðafjalls 

(362m).  Í því eru mörk að Vatnsdal [RA-213].  Sunnan við þar er Vatnsdalsvatn, og liggja mörkin yfir 

það og í Vörðuholt [RA-213:037], sem er hornamark að Vatnsdal og Kollabæjarhverfi," segir í 

örnefnalýsingu Árgilsstaða. Á herforingjaráðskorti 48 NA frá 1908 liggja mörk milli Fljótshlíðarhrepps 

og Hvolhrepps um Vörðuholt og er varðan örugglega á þeim merkjum. Hún hefur einnig verið vegvísir 

á Aurgötu 641:005 sem liggur norðan við hana. Hreppamörkin eru talsvert breytt frá því sem þau voru 

 

  

Tóftir 215:049a og 049b, horft til suðausturs og norðausturs. 
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um aldamótin 1900 og er varðan nú (2015) 310 m 

sunnan við girðingu sem er á hreppamörkum og skilur 

á milli Torfastaðajarðanna og Árgilsstaða. Gríðarstór 

varða er á Vörðuholti um 450 m norðan við tóftir 040 

og 3,1 km norðan við bæ 001. Varðan er á um það bil 

miðju holtinu þar sem það er hæst. 

Mikið jarðvegsrof er í kringum vörðuna og hefur 

umferð á leið 641:005 líklega valdið því að einhverju 

leyti. Hún er því á mel sem tekinn er að gróa upp á ný. 

Varðan er 3 m í þvermál að grunnfleti og 1,2 m á hæð. 

Mest er af blá- og grágrýti í henni en einnig eitthvað af 

móbergi. Grjótið í vörðunni er mest allt skófum vaxið. 

Neðst er varðan grasi gróin. Hleðslur í vörðunni eru 

hrundar og hafa fallið inn. Ekki er útilokað að varðan 

hafi verið hlaðin ofan á annað eldra mannvirki. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Árgilsstaðir, 7; Herforingjaráðskort 48 NA 

 

RA-215:051     þúst     óþekkt 63°45.363N     20°04.725V 

Illgreinanlegar og fornlegar minjar eru í úthaga, á Selrima vestan við Litla-

Kethól. Þær eru 390 m sunnan við beitarhús 040, 170 m norðvestan við 

beitarhús 049 og 2,2 km norðan við bæ 001. Ekki er ljóst um hvers konar minjar 

er að ræða en hér kunna að vera leifar af seli eða jafnvel býli. Fjöldi minja er á 

Selrima og ekki augljóst hverjar þeirra eru af seli en þó koma tóftir 053 einna 

helst til greina. 

Minjarnar eru á lágu holti í smáþýfðum og grösugum móa innan um hærri holt 

og mýrar. 

Minjarnar eru á svæði sem er um 120x30 m að stærð og snýr norður-suður. Þær 

fá bókstafi til aðgreiningar í lýsingu hér á eftir. Þústir A-C eru nyrst á svæðinu 

og eru á afgerandi brún í holtinu. Stór og djúp laut er neðan og austan við 

brúnina. Fleiri mannvirki kunna að leynast í þessari brún. Greinilegasta 

mannvirkið á öllu svæðinu er þúst A. Hún stendur hæst og á henni er hundaþúfa. 

Þústin er 7x4 m að stærð og snýr nálega norður-suður. Hún er kúpt að ofan og 

0,4-0,5 m á hæð. Meint mannvirki eða þúst C er fast sunnan við þúst A. Hún er 

um 14x12 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Þústin er þýfð og grasið á 

henni er grænna en í móanum í kring. Önnur mjög ógreinileg þúst B er nyrst á 

svæðinu, um 6 m norðaustan við þúst A. Hún er útflött og gengin í þúfur. Þústin 

er 5x8 m að stærð og snýr norður-suður. Gróður á henni er einnig grænni en í 

móanum í kring. Tóft D er 22 m suðvestan við þúst C, neðar á holtinu. Hún  

 

Varða 215:050, horft til austurs. 

  

Minjar 215:051a og 051b, horft til norðausturs og norðurs. 
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virðist torfhlaðin, er sigin og gengin í þúfur. Tóftin er 8x6 m að stærð og snýr austur-vestur. Óljóst má 

greina í henni tvö eins hólf sem eru 2x1 m að innanmáli og snúa norður-suður. Ekki sjást op á tóftinni 

eða á milli hólfa. Mesta hleðsluhæð er 0,2-0,3 m. Að lokum er þúst E með áföstu gerði 37 m suðaustan 

við tóft D, enn neðar á holtinu. Mannvirkið er 16x16 m að stærð og virðist vera torfhlaðið. Það er sigið 

og gengið í þúfur. Þústin er 10x16 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Suðvestan við hana er áfast 

gerði sem er 14x6 m að stærð og snýr eins og þústin. Innanmáli gerðisins er 10x4 m. Ekki sést skýrt op 

inn í það. Mannvirkið er ekki hærra en 0,2 m. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:052     tóft     útihús 63°45.226N     20°04.882V 

Tóft er um 2 km norðan við bæ 001 og um 2 km NNV við Meyjarhól 012. 

Grasigróinn hvammur. 

Tóftin er 6 x 6 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Tóftin er 2 x 1,5 m að innanmáli. Veggirnir 

eru hæstir 0,5 m á hæð og mjög vel grónir. Ekki er að sjá steina í hleðslum, né op á veggjum. Mjög hefur 

hrunið inn í tóftina. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-215:053     Selrimi     tóftir     sel 63°45.265N     20°04.688V 

Fremst og efst á Selrima eru gamlar fjárhústóttir. Gömul grjótvarða er á litla kéthól 041, önnur á 

Vörðuholti 050, að sögn Oddgeirs í Tungu. Ekki er vitað hvaðan þessi tilvísun kemur en líklega kemur 

hún frá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins. Í svörum við spurningu 81a í safni Þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson: "Selstaða var á Torfastöðum á svokölluðum Selrima 

vestan við Litla-Kéthól og innan við Þvergil, þar eru nokkrar húsatóftir bæði sel og beitarhúsa [sjá 051, 

                    

Tóft 215:052, horft til suðurs. 

             

Tóft 215:053a, horft til suðausturs. 
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054 og 049]." Tvær tóftir og ein þúst eru við norðanvert Þvergil um 2 km norðan við bæ 001, sennilega 

neðst á Selrima. Líklegt er að þetta séu minjar um sel en mikið af tóftum er allt í kring og því ekki öruggt 

að Selrimi dragi nafn sitt af þessum tóftum. 

Minjarnar eru niður við Þvergilið á grasivöxnu og lítið þýfðu svæði. Gilskorningur er norðvestan við 

minjarnar og mýrarblettur er suðaustan við þær. 

Minjarnar eru á svæði sem er um 28x12 m að stærð og snýr austur-vestur. Tóft A er austast á svæðinu. 

Hún er 9x6 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Tóftin virðist vera tvískipt og í suðvesturenda 

hennar er greinilegt hólf I sem er 3x1 m að innanmáli og snýr þvert á legu tóftarinnar. Mögulegt op er í 

suðausturenda. Hólf II er í norðausturenda og er öllu ógreinilegra. Það er 2x1 m að innanmáli og snýr 

eins og hólf I. Tóftin virðist að mestu torfhlaðin og mesta hleðsluhæð er 0,3-0,4 m. Tóft B er fast VNV 

við tóft A. Hún er 9x4 m að stærð og snýr austur-vestur. Í tóftinni sést aðeins eitt hólf en ekki er greinilegt 

hólf inn í það. Tóftin virðist hlaðin ofan á eldra mannvirki sem er 2 m lengra til austurs. Veggjahleðslur 

tóftarinnar eru hæstar um 1 m á suðurhlið. Þúst C er fast vestan við tóft B. Hún er um 3x5 m að stærð 

og snýr NNV-SSA. Þústin er 0,3 m á hæð. Mögulega mótar fyrir hólfi í SSA-enda en gæti eins verið 

eftir rof sem hefur gróið aftur. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

 

RA-215:054     tóft     beitarhús 63°45.303N     20°04.621V 

Norðan við Þvergil, á Selrima, er fjöldi tófta (sjá 

049, 051 og 053). Á meðal þeirra eru tvær 

fornlegar og signar tóftir, líklega af 

beitarhúsum. Þær eru um 90 m norðaustan við 

meint sel 053, 30 m norðvestan við beitarhús 

049 og 2,1 km norðan við bæ 001. 

Tóftirnar eru neðst í aflíðandi brekku í 

grösugum og smáþýfðum móa. 

Tóftirnar eru þétt saman á svæði sem er 25x12 

m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Þær 

fá bókstafi til aðgreiningar í lýsingu. Stærri 

tóftin A er suðvestast á svæðinu. Hún er tvískipt 

og torfhlaðin. Tóftin er 11x10 m að stærð og 

snýr norðaustur-suðvestur. Bæði hólfin snúa 

norðvestur-suðaustur og ógreinileg op eru á 

þeim til suðausturs. Hólf I er í suðvesturhluta 

tóftarinnar. Það er 5x1,5 m að innanmáli. Hólf 

II er norðaustan við það og er 7x2 m að innanmáli. Veggir eru víðast 0,2 m á hæð og hvergi sést í 

grjóthleðslur. Hæstar eru veggjahleðslur á milli hólfa þar sem veggurinn er 0,3 m á hæð. Tóft B er 5 m 

austan við tóft A. Hún er grafin inn í brekku. Tóftin er einföld og torfhlaðin. Hún er 7x5 m að stærð og 

     

Tóft 215:053b horft til austurs og 053c, horft til VSV. 
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snýr norður-suður. Op er á henni til suðurs og mesta hæð veggja er 0,2 m. Um 15 m suðvestan við 

tóftirnar eru tvær nokkuð afgerandi lægðir neðst í brekkunni eða neðan við hana. Mögulega eru þær 

manngerðar en það er þó mjög óljóst. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:055     gata     leið 63°44.902N     20°04.351V 

Allmiklar götur liggja um Selmóa og 

Þvergilshvamma og stefna að minjum sem eru 

norðan við Þvergil (sjá 049, 051, 053, 054) og 

líklega einnig að seli 023 við Selmýri. Göturnar sjást 

fyrst við rofabarð rétt utan við skógræktarsvæði um 

1,5 km norðaustan við bæ 001. 

Göturnar eru í smáþýfðum móa sem hallar til 

suðvesturs, niður að Grófinni. 

Á vettvangi var leiðinni fylgt á 350 m löngum kafla 

en á loftmynd sést framhald af henni á 260 löngum 

kafla að Þvergili. Göturnar eru 10-15 saman á 15-20 

m breiðu svæði. Á köflum hafa göturnar grafist 

niður í breiðar rennur og þar eru þær 1-2 m á breidd 

og allt að 0,5 m á dýpt. Allar göturnar eru grónar 

fyrir utan 1-2 kindagötur. Þær eru víðast 0,2 m á 

breidd og dýpt. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 
RA-215:056     garðlag     óþekkt 63°44.571N     

20°04.186V 

 Torfhlaðin garðlög eru niður við Grófina um 1,1 

km norðaustan við bæ 001. Ekki er ljóst hvaða 

hlutverki garðarnir gegndu en líklegast er að þeir 

séu hluti af áveitu sem veitti vatni úr Grófinni á 

engjar. 

Garðarnir eru á grasi grónu og smáþýfðu svæði í 

halla niður að Grófinni og á flatlendi ofan í henni. 

Garðlögin eru á svæði sem er 82x40 m að stærð og 

snýr ASA-VNV. Þeir fá bókstafi til aðgreiningar í 

lýsingu hér á eftir. Garður A er lengstur og liggur 

hann úr vestri til ANA frá túni sem er á bakka 

Grófarinnar og niður á flatlendi í Grófinni sjálfri. 

  

Tóftir 215:053a, horft til austurs, og 053b, horft til norðurs. 

 

Götur 215:055, horft til norðvesturs. 

 

Garðlög 215:056, horft til vesturs. 
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Garðurinn er 60 m á lengd, 1-1,5 m á breidd og 0,5-0,7 m á hæð. Garður B liggur af miðjum garði A til 

ASA á 50 m löngum kafla. Hann er svipaður að gerð og garður A. Stórt skarð er í gegnum hann ofan í 

Grófinni. Netagirðing liggur yfir garða A og B nærri austurenda þeirra og hafa þeir raskast þar af þeim 

sökum. Garður C liggur af garði B á 23 m löngum kafla til suðausturs niður að læknum í Grófinni. Hann 

er ívið lægri en hinir garðarnir eða 0,3-0,4 m á hæð. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:057     tóft     óþekkt 63°44.491N     20°04.271V 

Lítil tóft er á bakka Grófarinnar um 960 m 

norðaustan við bæ 001 og 140 m suðvestan við 

garðlög 056. 

Tóftin er byggð suðvestan við lága 

móbergsklöpp í grösugu og þýfðu valllendi. 

Tóftin er 3x3 m að stærð og er einföld og 

torfhlaðin. Op virðist vera á henni til 

norðvesturs. Mesta hæð veggja er 0,3 m. Ekki er 

ljóst hvaða hlutverki tóftin hefur gegnt. 

Hættumat: engin hætta 

 
 
 
 
 
 
RA-215:058     tóft+garðlag     kálgarður 63°44.406N     20°04.355V 

Stórt gerði með áfastri tóft er á stalli í brekkunni austur af Eystri-Borgarhól 010 og vestur af Grófinni. 

Þetta er að öllum líkindum kálgarður. 

Minjarnar eru 50 m suðaustan við borgartóft 

010B og 800 m norðaustan við bæ 001. 

Brekkan sem minjarnar eru í er brött og grasi 

gróin. 

Kálgarðurinn er um 50x15 m að stærð og snýr 

norður-suður. Tóftin er við innanverðan 

norðurvegg hans. Hleðslur í gerðinu sem 

afmarkar kálgarðinn eru mjög signar. Brekkan 

sem kálgarðurinn er í afmarkar kálgarðinn til 

vesturs. Austurhlið gerðisins sem er frammi á 

brún stalls í brekkunni er útflött og sést aðeins 

sem stallur í suðurhluta en er illgreinanleg í 

norðurhluta. Veggjahleðslur sjást á suðurhlið 

en þó aðallega á norðurhlið þar sem þær eru 1 

m á breidd og 0,2-0,3 m á hæð. Tóftin er 

líklega af kartöflugeymslu og er hún 

torfhlaðin og einföld. Hún er 4x6 m að stærð og snýr austur-vestur. Op er á henni til austurs, undan halla. 

Mesta hæð veggja er 0,7 m. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:059     garðlag     túngarður  63°44.306N     20°05.291V 

Gamall útflattur túngarður sem sýndur er á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 sést 

enn í gamla heimatúninu, um 115 m norðvestan við bæ 001. Mannvirki í Gerði 008 eru fast utan við 

garðinn norðvestanverðan. 

Leifar af túngarðinum sjást í sléttuðu túni sem nýtt er til beitar en er ekki lengur slegið. 

 

Tóft 215:057, horft til suðvesturs. 

 

Tóft 215:058, horft til vesturs. 
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Vestast í túninu er afgerandi brún eða hóll og á 

honum  er túngarðurinn. Á þeim hluta hefur 

garðurinn samlagast hólnum eða brúninni hvað 

best. Túngarðurinn sést meðfram norðvesturhlið 

túnsins. Hann afmarkar svæði sem er 370x40 m 

að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. 

Garðurinn sést sem hryggur í túninu og er hann 

víðast 3-4 m á breidd og 0,2-0,3 m á hæð. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra 

landmælingamanna 1906 

 

 

 

 

 

RA-215:060     mannvirki     óþekkt 63°44.390N     20°05.125V 

Dæld er tæpa 400 m norðaustan við bæ 001 og um 660 m norðvestan við Meyjarhól 012. Hún er rétt 

utan heimatúnsins líkt og það er afmarkað á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1916 og 

túnakorti frá 1919. 

Gróið tún í aflíðandi halla til suðausturs. Á þessu svæði er mikið af njóla. 

Dældin er 8 x 6 m að stærð, snýr norður-suður og er um 0,4 m lægri en umhverfi sitt. Ekki er að sjá 

eiginlegar hleðslur eða önnur ummerki um veggi. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-215:061     gata     leið 63°45.434N     20°04.849V 

 Á loftmynd sést gata liggja til suðurs frá leið 046, rétt austan við Þvergil. Leiðin liggur vestan við minjar 

051 og 053 og áfram yfir Þvergil. Þar verður leiðin óljós en óljóst mótar fyrir framhaldi hennar nokkuð 

sunnar og virðist hún hafa legið að tóftum 020. Einnig gæti hún hafa sameinast leið 055. Leiðin var ekki 

skráð á vettvangi en hún er auðrekjanleg á loftmynd og sést á tæplega 1,3 km löngum kafla. 

Leiðin eru vestan lágu holti í smáþýfðum og grösugum móa innan um hærri holt og mýrar. Syðsti hluti 

hennar er innan skógræktarsvæðis og sést ekki á yfirborði. 

Nyrsti hluti leiðarinnar er mun greinilegri en sá syðri. Þar mótar fyrir pöldrum á loftmyndinni en sunnar 

sést einungis mjó lág eða renna þar sem hún var. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:062     tóft     óþekkt 63°45.356N     20°05.487V 

Stök tóft er sunnan við eða sunnan í Sléttafelli, 95 m suðvestan við tóftir 048 og 2,2 km norðan við bæ 

001. Tóftin er í jaðri svæðis sem götur sem tilheyra Aurgötu 641:005 liggja eftir og virðist byggð ofan 

 

Garðlag 215:059, horft til norðvesturs. 

                  

Tóft 215:062, horft til norðvesturs. 
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á göturnar. 

Tóftin er í grónum, smáþýfðum móa. 

Tóftin er einföld og torfhlaðin að mestu leyti en grjót sést einnig í veggjum. Hún er 7x5 m að stærð og 

snýr norðvestur-suðaustur. Op er á henni í suðausturenda en það sést illa. Mesta hæð veggja er 0,8 m í 

norðvesturenda. Hlutverk tóftarinnar er ekki þekkt en ætla má að hún tengist útbeit á svæðinu eins og 

tóftir 048. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:063     heimild    kálgarður 63°44.194N     20°05.190V 

Tveir kálgarðar (sjá 003) voru fast suðaustan við bæ 001 og eru sýndir á túnakorti frá 1919 og 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Suðvestari kálgarðurinn tilheyrði vesturbæ Eystri- 

Torfastaða og norðaustari kálgarðurinn tilheyrði austurbænum. Útihús var áfast honum. 

Kálgarðarnir voru í aflíðandi brekku mót suðaustri þar sem nú er tún sem komið er í órækt. 

Engin ummerki sjást um kálgarðana eða útihúsið sem var áfast öðrum þeirra og hafa minjarnar að öllum 

líkindum horfið vegna sléttunar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-215:064     garðlag     óþekkt 63°44.272N     20°05.315V 

Útflattur garður er innan gamla heimatúnsins, um 

130 m NNV við bæ 001 og 40 m norðan við efsta 

íbúðarhúsið á bæjarstæði Eystri-Torfastaða. 

Garðurinn er í gömlu túni, þeim hluta þess sem ekki 

er lengur sleginn en er nýttur til beitar. Túnið er í 

aflíðandi halla til suðausturs. 

Garðurinn liggur í sveig frá norðvestri til suðausturs. 

Hann er 27 m á lengd, 3-4 m á breidd og 0,3 m á hæð. 

Ekki er ljóst hvaða hlutverki garðurinn gegndi en 

hann hefur mögulega verið samtengdur túngarði 059. 

Líklegt er að hann hafi verið hluti af gerði, mögulega 

akurgerði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
 
RA-215:065     mannvirki     óþekkt 63°44.337N     20°04.430V 

Á hól litlu suðvestan við Eystri-Borgarhól 010 sjást mannvistarleifar á loftmynd frá 2013 á Google 

Earth. Ekki er ljóst hvaða minjar voru á þessum stað en búið er að slétta þær í tún. Á svæðinu eru 

mishæðir og hryggir auk nokkuð afgerandi rennu upp á hólinn sem minnir á traðir. Minjarnar eru 680 

m norðvestan við bæ 001. 

Flatlent, sléttað tún sem komið er í órækt. Sunnan og vestan við hólinn eru framræstar mýrar sem hafa 

verið ræktaðar í tún. Grunnt skarð skilur á milli hólsins sem þessara minjar eru á og minjanna á Eystri- 

Borgarhól. 

Greina má mannvirki á svæði sem er 70x40 m að stærð og snýr austur-vestur. Á austurhluta svæðisins 

eru illgreinanlegar mishæðir og hryggir. Á vesturhluta svæðisins er greinileg niðurgrafin renna. Hún 

liggur upp á hólinn úr suðri og sveigir til norðvesturs. Rennan er um 40 m á lengd. Syðst er hún 3-4 m 

á breidd en uppi á hólnum er hún 2 m á breidd og 1 m á dýpt. Rennan virðist helst geta hafa myndast 

við umferð en ekki er þekkt leið á þessum slóðum. Ekki ljóst hvort eða hvernig minjarnar á hólnum 

tengjast. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-215:066     heimild    fjárhús 63°44.504N     20°04.523V 

Samkvæmt herforingjaráðskorti frá 1908 var fjárhús um 820 m norðaustan við bæ 001 og ræpum 280 

m austan við fjárhús 045. Þau eru horfin. 

Flatlent, sléttað tún sem komið er í órækt. 

 

Garðlag 215:064, horft til suðvesturs. 
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Engin ummerki fjárhúsanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:LMI 48 1:50 000 

 

RA-215:067     heimild    beitarhús  

Í svörum við spurningaskrá 81a í safni Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson: 

"Jón Bergsteinsson bóndi á Austur-Tofastöðum I frá 1894 til 1921 átti sauðahús á Brunnlækjarhóli." 

Skrásetjurum var ekki kunnugt um þessa heimild þegar þeir dvöldu á vettvangi og skráðu ekki fjárhús á 

þessum slóðum. Það var líklega nærri brunni 031 en ekki er vitað hvar nákvæmlega. 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

 

RA-215:068     heimild    hlaða 

Í svörum við spurningaskrá 81a í safni Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson: 

"Skammt ofan við holtið [Hellisholt] í hálfgerði mýri austan við gilið byggði Jón gjafahring og heykuml, 

[…]". Skrásetjurum var ekki kunnugt um þessa heimild þegar þeir dvöldu á vettvangi og skráðu ekki 
fjárhús á þessum slóðum. Það er ekki vitað hvar þessi mannvirki voru en líklega voru þau tæpum 100 m 

norðvestan við helli 028, í grónum hvammi við gilið. Fara þarf að vettvang til þess að staðfesta það. 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 
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RA-216     Torfastaðir vestari 
20 hdr 1710.  Í Sunnlenskum byggðum IV segir að Torfastaðir hafi áður verið ein jörð og hét þá 

Þorvarðsstaðir.  Þeirra er fyrst getið í máldaga frá árinu 1367. DI III 216. 

"Vestare Torfastader eru strax við túnið á Eystri Torfastöðum og eignarskifti á túnum og engjum milli 

þessarra jarða löngu fyrir elstu manna minni, en haglendi alt til fjelags.  Meining manna er, þessar báðar 

jarðir hafi til forna verið ein jörð, sem líklegt er, þar hagar eru óskiftir, líka flutníngur og fyrirsvar fátækra 

fyrrum eftir sögn ei nema so sem af einni jörðu." JÁM I, 166-167. Ein eyðihjáleiga var á jörðinni árið 

1710.   Þríbýli er nú á Vestur-Torfastöðum. 

1710.  "Af engjum brýtur árlega Þverá, og liggja þær undir meiri spjöllum." JÁM I, 168.  1919:  

Vesturbær, tún 4,2 ha, sléttað 3,2, garðar 1500  m² .  Miðbæjar, tún 3,3 ha, 3 ha. sléttað, garðar 1240 m².  

Austurbær, tún 3,2 ha, 2,5 sléttað, garðar 718 m² .   "Heimatúnið er nokkuð bratt að hluta, en annað tún, 

sem áður var engjar og er sunnan Torfastaðagrófar er lárétt gott land.  […] Tún eru vestur og upp frá 
bænum, dálítið hólótt, en ekki brött." SB IV, 446-448. 
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RA-216:001     Torfastaðir vestari     bæjarhóll     bústaður 63°44.160N     20°05.286V 

"Á Vestur-Torfastöðum var þríbýli. Nefndust bæirnir í byrjun þessarar aldar: Vesturbær, Miðbær og 

Jónsbær," segir í örnefnalýsingu. Þeir eru sýndir á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 

og túnakorti frá 1919. Bæirnir voru sambyggðir og röðuðust í einfalda, sveigða röð á bæjarhólinn. 

Stafnar bæjanna snéru til suðurs og víðsýnt var þaðan yfir Markarfljótsaura. Kálgarðar voru sunnan og 

vestan við bæina. Torfastaðir eystri voru austan við þessa bæi, líklega á sama bæjarhól. Öll gömlu 

bæjarhúsin eru horfin og mikið jarðrask er á bæjarhólnum. Þar mótar enn fyrir hlöðnum kjallara 

Vesturbæjarins, aðrar byggingar eru horfnar. Ennþá er fjölbýlt á Torfastöðum vestari, á einum hlutanum 

er skógrækt, öðrum er búskapur en sá þriðji er nýttur sem frístundabyggð. Ábúandinn á Torfastöðum III 

nýtir alla hluta jarðarinnar nema skógræktina. Hann nýtir jafnframt jörðina Torfastaði eystri RA-215. 

Bæjarhóllinn er mikið raskaður en það má enn greina suðurhlið hans. Fast sunnan við bæjarhólinn er 

skemma frá 20. öld. Vesturbæinn var fluttur, vestan við hólinn á 20. öld og þar sést ónýtt íbúðarhús en 

ekki hefur verið búið þar í einhvern tíma. 

Torfastaðir vestari (3 bæir) og Torfastaðir eystri (2 bæir) voru á sama bæjarhólnum eða holti Það voru 

10-20 m á milli þeirra samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Samtals voru 

þarna því fimm bæir í einum hnapp. Bæjarhóll Torfastaða vestari er um 70x40 m að stærð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Bæirnir voru í röð sunnarlega á bæjarhólnum í nokkurs konar "skeifu", útihúsin 

voru til vesturs á hólnum. Einu ummerkin um byggingar á hólnum eru sem fyrr segir steyptur kjallari 

frá vesturbænum. Þar er nú plastker sem nýtt er sem hundakofi. Fyrir austan kjallarann sést brattur 

kantur, líklega úr framhlið bæjanna. Kanturinn er 2 m hár og gróinn. Þar er mikið jarðrask, skemma frá 

20. öld og steyptir grunnar. Þessi mannvirki eru líklega rétt sunnan við bæjarhúsin, þar sem kálgarðarnir 

voru. Vegslóði liggur beint yfir allan bæjarhólinn og braggar eru uppi á honum miðjum. Þar sést ekki 

nein upphækkun, líklega vagna raks. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 3; Bæjarteikningar danskra landmælinganna 1906: Túnakort 1919 

 

RA-216:002     heimild    útkirkja 

ÞORVARÐSSTAÐIR (R) - Maríu (BREIÐABÓLSSTAÐARÞING) - HÁLFKIRKJA 

[1367]: xiij. Mariukirkia a þorvardsstoum a xc j lande. Þad ber og saman vid Wilchinsbok; Hítardalsbók. 

DI III 216. 

1397: a .xc. j landi Þar skal syngia annann hvern dag helgann af Breidabolstad. lvka presti .ij. Merkur. 

DI IV, 78 

1598: hálfkirkja; AM 263 fol. bl. 58. TORFASTAÐIR Í FLJÓTSHLÍÐ (R) (TEIGSÞING) - BÆNHÚS 

17.5.1765:  Bænhús á Torfastöðum tekið af. PP, 58 [konungsbréf] 

Talið er að Torfastaðir hafi verið ein jörð til forna og hét þá Þorvarðsstaðir." segir í Sunnlenskum 

byggðum IV.  Oddgeir í Tungu taldi að bænhúsið hefði verið á Torfastöðum eystri en ekki er vitað hvað 

hann hafið fyrir sér í því. Samkvæmt Rúnari Ólafssyni, heimildamanni, taldi Oddgeir að bænhúsið hefði 

  

Bæjarhóll 216:001, horft til vesturs. 
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verið norðan við bragga sem eru uppi á miðjum bæjarhólnum. Ekki eru heimildir fyrir því að mannabein 

hafi fundist við framkvæmdir á jörðinni. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja bænhúsið með innan 

við 50 m skekkju. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:DI III 216; DI IV; AM 263 fol. bl. 58; PP, 58; SB IV, 444-445 

 

RA-216:003     heimild    útihús 63°44.021N     20°05.306V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var útihús um 

260 m sunnan við bæ 001 og 20 m norðvestan við útihús 004. Það tilheyrði Miðbænum. Útihúsið er 

horfið, það var sunnarlega í heimatúninu, þar sem holt og flatlendi mætast. Þjóðvegur er 60 m sunnan 

við áætlaða staðsetningu útihússins. 

Slétt, grasivaxið tún. Landið lækkar ört til suðurs, niður hlíðina. Bratt er fyrir norðan áætlaða 

staðsetningu útihússins. Ekki sér til uppsafnaðra mannvistarlaga hér. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-216:004     heimild    útihús 63°44.018N     20°05.283V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var útihús 260-

270 m sunnan við bæ 001 og 20 m ASA við útihús 003. Það tilheyrði Miðbæ. Útihúsið er horfið, það 

var sunnarlega í heimatúninu, þar sem holt og flatlendi mætast. Þjóðvegur er 60 m sunnan við áætlaða 

staðsetningu útihússins. 

Slétt, grasivaxið tún. Landið lækkar ört til suðurs, niður hlíðina. Bratt er fyrir norðan áætlaða 

staðsetningu útihússins. Ekki sér til uppsafnaðra mannvistarlaga hér. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-216:005     heimild    kálgarður 63°44.000N     20°05.297V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var kálgarður 300 m sunnan við bæ 001 og 30-40 m sunnan við útihús 

003. Kálgarðurinn tilheyrði Miðbæ. Hann er horfin en þjóðvegur inn Fljótshlíð er 30 m sunnar. 

Slétt, grasivaxið tún. Landið lækkar ört til suðurs, niður hlíðina. Bratt er fyrir norðan áætlaða 

staðsetningu útihússins. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-216:006     tóft     útihús 63°43.975N     20°05.241V 

  

Tóft 216:006, horft til suðvesturs. 
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Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 340 m sunnan við bæ 001 og um 40 m austan við Einbúa 

RA-216:024. Þetta útihús fellur utan heimatúnsins líkt og það er afmarkað á túnakorti. 

Gróið tún fast sunnan við Fljóthlíðarveg 261. Túnin eru nýtt til beitar. 

Tóftin er 12 x 9 m að stærð með stefnu í austur-vestur. Veggir eru steyptir, 0,5 m að hæð, um 0,1 m að 

þykkt og er vel gróið yfir þá. Innan tóftarinnar má sjá bárujárn og steypuklumpa sem virðast vera úr 

innveggjum en ekki er hægt að sjá skipan þeirra. Þar sem tóftin hefur verið steypt er líklegt að hún sé 

yngri en svo að hún falli undir lög um menningarminjar en er látin njóta vafans hér þar sem staðsetning 

hennar kemur heim við staðsetningu útihúss samkvæmt túnakorti. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-216:007     heimild    útihús 63°44.058N     20°05.506V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var útihús um 

250-260 m SSV við bæ 001 og um 200 m vestan við útihús 005.  Það var fyrir norðan Hellisbrekku 023 

og tilheyrði Austurbæ. Það er horfið. 

Túnið er slétt en þar eru lágir hólar og dældir. Nokkru sunnar er bratt niður Hellisbrekku. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-216:008     heimild   kálgarður 63°44.162N     20°05.573V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var kálgarður í suðvesturhorni heimatúnsins, fast austan við túngarð 009. 

Hann er um 320 m suðvestan við bæ 001 og 60 m vestan við úthús 007. Hann var í brekku sem hallar 

til suðurs, skammt norðvestan við Hellisbrekku 023. Hann tilheyrði Austurbæ. Kálgarðurinn er horfinn. 

Gróið tún norðan við Hellisbrekku. Bratt er niður holtið á þessum slóðum og kálgarðurinn var í 

brekkunni. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-216:009     garðlag     túngarður 63°44.205N     20°05.532V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 

1919 afmarkaði túngarður sameiginlegt 

heimatún allra bæjanna á Torfastöðum eystri 

RA-215 og Torfastöðum vestari, alls fimm bæja. 

Túngarðurinn var norðan, austan og vestan við 

bæina, ekki er vitað hvað réð afmörkuninni til 

suðurs en líklega var það mýrlendi. Traðir 

215:009 skiptu túninu á milli Torfastaða eystri 

og vestari að norðan og traðir 014 til suðurs. Á 

þeim 13 árum sem líða á milli þess sem kortin 

eru gerð, er túnið stækkað til norðurs og suðurs. 

Heimatúnið er slétt og í aflíðandi halla til suðurs, 

niður holtið. Túnið er allt nýtt til beitar nema sá 

hluti sem er í skógrækt. 

Á bæjarteikningunni er heimatúnið 850x300 m 

að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Á 

túnakortinu frá 1919 er búið að stækka það um 

50-80 m norðurs og 20 m til suðurs. Eldri túngarðurinn var skráður á Torfastöðum eystri, 215:059, enda 

varðveittur þar að stórum hluta og sést sem gróinn hryggur. Skógrækt er í túni Tofastaða vestari og þar 

er einungis hægt að greina norðvesturhorn hans sem gróinn hrygg, aspir og birkitré hafa raskað öðrum 

hlutum. Vesturhlið túngarðsins sést enn og þar er girðing á landamerkjum við Kotmúla RA-217 og 

virðist túngarðurinn vera á sama stað á teikningunum. Þessi hluti túngarðsins er 1 m á breidd og 0,2-0,3 

m á hæð. Umfang hans er mun minna en til norðurs. Hann fjarar síðan út í slétt, grasivaxið tún þegar 

 

Túngarður 216:009, horft til VSV. 
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sunnar dregur. Austurhlið túngarðsins er horfin. Túngarðurinn sem skráður er hér er yngri hlutinn og 

sést hann norðan við allt heimatúnið. Hann er 1-1,5 m á breidd, 0,3-0,4 m á hæð og torfhlaðinn. 

Vírgirðing er á honum endilöngum en vestari hlutinn er í skógrækt. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-216:010     heimild   útihús 63°44.163N     20°05.393V 

Samkvæmt bæjateikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús 90-100 m norðvestan við bæ 

001 og rúmum 100 m suðaustan við útihús 021. Það tilheyrði Vesturbæ. Það er horfið. 

Þar sem útihúsið var er nú skógræktarsvæði og tún. Íbúðarhús Torfastaða 4 er rúmum 15 m suðaustar 

og vegur að því húsi liggur beint yfir áætlaðri staðsetningu útihússins. Allt umhverfis er gróið tún og 

skógrækt. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-216:011     heimild    útihús 63°44.162N     20°05.499V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamana frá 1906 var útihús um 180 m vestan við bæ 001 

og um 180 m NNV við útihús 007. Það var í Lambhústúni Vesturbæjar. Útihúsið er sýnt á túnakorti frá 

1919 en þar er skekkja og það ekki rétt staðsett. 

Slétt, grasivaxið tún í aflíðandi brekku til suðurs, niður holtið sem bærinn er á. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906: Túnakort 1919 

 

RA-216:012     heimild    kálgarður 63°44.079N     20°05.286V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var kálgarður um 

110 m sunnan við bæ 001, fast vestan við traðir 014. Kálgarðurinn tilheyrði Miðbæ. 

Kálgarðurinn var í heimatúninu, í halla til suðvesturs. Þar er nú slétt, ræktað tún. 

Samkvæmt báðum kortunum var kálgarðurinn 60x20 m að stærð og snéri norður-suður. Engin ummerki 

hans sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-216:013     Torfastaðahjáleiga     bæjarstæði     býli 63°43.948N     20°05.266V 

í Jarðabók Árna Magnússsonar og Páls Vídalín frá 1710 segir:  "Skamt frá túni Vestarri Torfastaða hefur 

hjáeliga verið frá þessari jörðu.  Fyrst bygð áður 

nokkrir til minnast og aftur eyðilögð víst fyrir 60 

árum, aflagðist hún (eftir því sem menn halda) 

vegna aðþrengíngar uppá slægjur, kann og ekki 

þess vegna aftur að byggjast." í Sunnlenskum 

byggðum IV segir: "Neðan við þjóðveginn er 

einstakur hóll, sem kallast Einbúi.  Skammt 

neðan við hann eru rústir af koti, sem hét 

Torfastaðahjáleiga, fór í eyði um 1650." 

Torfastaðahjáleiga er 400 m sunnan við bæ 001 

og um 60 m suðaustan við Einbúa 024. 

Gróin tún sunnan við þjóðveg 261. Þau eru nýtt 

til beitar. 

Suðaustan Einbúa 013 eru tveir hólar á svæði 

sem er um 50 x 50 m að stærð. Ekki er að sjá 

eiginlegar tóftir á þeim en eru þeir allir þesslegir 

að þar sé mannvist undir sverði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:JÁM I, 168; SB IV, 446 

 

Torfastaðahjáleiga 216:013, horft til norðurs. 
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RA-216:014     heimild    traðir 63°44.100N     20°05.262V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 lágu traðir til 

suðurs frá bæ 001, út allt heimatúnið. Árið 1906 eru þarna götur en árið 1919 eru komnar traðir þar með 

hlöðnum veggjum. Þessar traðir skildu á milli heimatúna Torfastaða eystri RA-215 og Torfastaða 

vestari. Síðar var upphlaðinn vegur lagður ofan á tröðunum og þar var gamla aðkoman að bæjunum, 

fram á seinni hluta síðustu aldar. Vegurinn hefur verið færður nokkuð austar og þessi vegur ekki notaður. 

Traðirnar voru í heimatúninu, í halla til suðvesturs. Þar eru nú slétt, ræktuð tún. 

Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-216:015     tóftir     fjárhús 63°44.691N     20°05.080V 

Norðan við Bollhólsgil/Blautagil eru sex tóftir, 

tæpum 1 km norðan við bæ 001 og um 170 m 

suðvestan við fjárhús 215:020. Tóftirnar eru á 

gróinni tungu milli Bollhólsgils til suðurs og 

Fjárhúsgils til norðurs. Frá tóftunum lækkar 

landið til austurs. Skógrækt er á þessum hluta 

jarðarinnar og búið er að planta trjám til norðurs 

frá tóftunum. Vegslóði liggur á milli þeirra, upp 

brekkuna. 

Allt þetta svæði er gróið, aðallega gras og elfting. 

Tóftirnar eru uppi á lækjarbakka og fyrir sunnan 

þær dýpkar gilið. Annað gildrag er norðan við 

tóftirnar. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 70x40 m að stærð og 

snýr norðvestur-suðaustur. Lýsingin hefst í miðju 

svæðisins, á tóft A, sem er stærst tóftanna og mest 

áberandi. Hún er 20x7 m að stærð, snýr 

suðaustur-norðvestur og skiptist í fjögur hólf. Hólf 1-2 tilheyra yngri tóft sem byggð var ofan á eldri 

tóft, hólf 3-4 tilheyra henni. Hólf 1 er austar. Það er 3x2 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir 

eru 0,5-0,6 m á hæð. Þeir eru algrónir, líklega úr tofi og hæstir til norðurs. Op er í suðausturhorni. Hólf 

2 er vestan við hólf 1. Það er 1x1 m að innanmáli og veggirnir eru 0,5-0,6 m á hæð. Op er til suðurs. 

Hólf 3 er vestan við hólf 2. Þar afmarkast að skeifulaga vegg til vesturs en yngri tóftinni til austurs. 

Hólfið er raskað af yngri tóftinni. Veggurinn er 0,4 m á hæð, 1-3 m á breidd og algróinn. Hólfið er 5x3 

m að innanmáli og op er á báðum langveggjum, við yngri tóftina. Hólf 4 er austan við hólf 1 og er óskýrt. 

Til vesturs afmarkast það af yngri tóftinni en til austurs er þýfður bakki en ekki greinilegur veggur. 

 

  

Tóftir 216:015a og 015b, hoft til ANA og suðvesturs. 
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Bakkinn er 0,4 m á hæð og þýfður. Tóft B er rúmum 20 m VSV. Hún er 11x9 m að stærð, einföld og 

snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru torfhlaðnir, 0,3-0,5 m á hæð og 2 m á breidd. Veggirnir eru 

útflattir til norðurs og suðurs. Op er til suðausturs. Fast suðaustan við tóftina er bratt niður í gilið, beint 

úr frá veggnum. Tóft C er 8 m norðvestar. Hún er 6x5 m að stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. 

Suðurhluti hennar er raskaður. Norðurveggurinn er torfhlaðinn, 0,5 m á hæð og 1,5 m á breidd. Það 

mótar fyrir opi til suðausturs. Suðurhluti tóftarinnar er lítið annað en þúst. Tóft D er 3 m norðaustar. 

Hún er 6x6 m að stærð og er einföld. Op er til suðausturs. Veggirnir eru 1,5 m á breidd, 0,4 m á hæð og 

torfhlaðnir. Tóft E er 12 m SSA við tóft A. Hún er við vegslóða sem liggur þarna til norðvesturs, upp 

hlíðina. Hún er 5x4 m á stærð, einföld og snýr austur-vestur. Ekkert op sést á yfirborði. Veggirnir eru 

0,3 m á hæð og vegurinn er fast við austurvegginn. Rétt norðan við tóftina er búið að planta mikið af 

trjám. Þúst F er 12 m sunnan við tóft E. Hún er á gilbrúninni. Hún er 5x5x m að stærð, einföld og er í 

halla til suðausturs. Hún er 0,3 m á hæð og óljóst mótar fyrir veggjum. Þústin er mjög gróin og óskýr af 

þeim sökum. Einnig er hún röskuð vegna jarðsigs, niður í gilið. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

 
RA-216:016     Brunnatún     örnefni     brunnur 63°44.276N     20°05.238V 

"Næsta skák var frá Veturbænum og hét Brunnatún.  Þar neðan undir var Seyla.  Í henni voru dý, sem 

nefndust Brunnar," segir í örnefnalýsingu. "Vatn var fyrrum sótt í brunna eða uppsprettulindir á 

Torfastöðum" segir í Sunnlenskum byggðum. Brunnatún er um 220 m norðan við bæ 001 og um 470 m 

austan við þúst 026. 

Sléttuð túnbrekka, aflíðandi til austurs. 

Líklegast voru engir brunnar í Brunnatúni, heldur dregur það nafn sitt af náttúrulegum dýjum. 

  

Tófir 216:015c og 015d, horft til norðurs og norðvesturs. 

  

Tóftir 216:015e og 015f, horft til suðausturs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 2; SB IV, 447 

 

RA-216:017     Gunnfríðardý     sögustaður 

"Gunnfríður vinnukona á Torfastöðum bar út barn sitt og þegar sýslumaður reyndi að rannsaka málið 

bjó húsbóndi Gunnfríðar henni leyni norður frá túngarði," segir í örnefnalýsingu ÞT. „Stærsta lindin 
heitir Gunnfríðardý, kennd við stúlku með því nafni, sem bar þar út barn sitt,“ segir  í örnefnalýsingu 

BK. Staðsetning leynis Gunnfríðar er óþekkt og ekki tókst að finna það á vettvangi en landið norðan við 

túngarð Torfastaða er nú (2015) undir skógrækt. Þetta dý var hluti af dýjum í svokölluðu Brunnatúni 

016. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 2; Ö-Torfastaðir BK, 4 

 

RA-216:018     garðlag     landamerki 63°44.014N     20°05.612V 

Milli Kotmúla RA-217 og Torfastaða var garður á 

mörkum niður fyrir Hellisbrekku að vestanverðu, um 

380 m suðvestan við bæ 001 og um 970 m suðvestan 

af þúst 026. Þessi garður var í framhaldi af túngarði 

009 og sést í Hellisbrekku en er horfinn neðan 

hennar. Líklegt er að þetta hafi verið einn garður en 

tengslin milli þeirra eru rofin nú (2015). 

Hellisbrekka er brött niður til suðurs og er blautlent 

neðan hennar. 

Garðlagið sést í Hellisbrekku en það svæði er 

ósléttað. Túngarðurinn sést á 25 m löngum kafla og 

liggur norður-suður. Hann er 1 m á breidd, 0,3 m á 

hæð og girt hefur verið eftir honum endilöngum. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 

RA-216:019     heimild    útihús 63°44.007N     20°05.236V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús 300 m sunnan við bæ 001 

og 40 m suðaustan við útihús 004. Það var fast austan við traðir 014, utan heimatúnsins. Það er horfið 

og lenti líklega undir malavegi sem er á sama stað og traðirnar lágu áður. 

Slétt, grasivaxið tún. Landið lækkar ört til suðurs, niður hlíðina. Bratt er fyrir norðan áætlaða 

staðsetningu útihússins. Ekki sér til uppsafnaðra mannvistarlaga hér enda malarvegur þar yfir. 

Engin ummerki úthússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-216:020     gata     leið 63°45.350N     

20°05.374V 

Götur liggja til suðurs frá tóftum 215:048 og 

Aurgötu 641:005. Göturnar sjást vel og liggja eftir 

svokölluðum Torfastaðabrekkum. Þær fjara út í 

skógrækt og ekki sést hvert þær lágu. Líklega var 

það að einhverjum Tofastaðabæjanna. 

Leiðin eru vestur af Þvergili í grónum, smáþýfðum 

móa. 

Leiðin var rakin á 50 m löngum kafla, frá minjum 

215:048. Þar sjást nokkrar götur sem viðhaldið er af 

lausagögnuhrossum. Þessi leið hefur verið fjölfarin 

og lág er í landslaginu þar sem hún lá. Leiðin sést á 

tæplega 850 m löngum kafla og hlykkjast norður-

suður. 

Garðlag 216:018, horft til norðurs. 

 

Götur 216:020, horft til SSV. 



129 
 

 
 
RA-216:021     Lambhústún     heimild    lambhús 63°44.188N     20°05.507V 

"Neðan við Gerðin [215:008] var Lambhústún frá Vesturbænum," segir í örnefnalýsingu. Samkvæmt 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 200 m norðvestan við bæ og 50 m 

norðan við útihús 011. Hér er líklega um lambhúsið að ræða. Lambhúsið var efst í túninu og er einnig 

sýnt á túnakorti frá 1919. Þar er þó skekkja og útihúsið er í landi Kotmúla þar. 

Slétt, grasivaxið tún í aflíðandi brekku til suðurs, niður holtið sem bærinn er á. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 3; Bæjarteikningar danskra landmælinganna 1906: Túnakort 1919 

 

RA-216:022     Lambhústún     heimild    útihús 63°44.111N     20°05.538V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var úthús um 240 m suðvestan við bæ 

001 og 40 m norðan við útihús 030. Það er horfið en tilheyrði Vesturbæ. 

Slétt, grasivaxið tún í aflíðandi brekku til suðurs, niður holtið sem bærinn er á. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælinganna 1906 

 

RA-216:023     Hellisbrekka     náttúrumin     huldufólksbústaður 63°44.037N     20°05.557V 

"Neðan við Gerðin [215:008] var Lambhústún 

(sjá 021, 010)  frá Vesturbænum.  Þar austur og 

niður af var Lambhústún [sjá 007] frá Jónsbæ. 

Það náði niður á Hellisbrekku, sem áður var 

nefnd.  Framan í henni er hellir, sem sauðfé stóð 

oft í hrökum.  Huldufólk bjó í Hellisbrekku.  

Aldrei var hún slegin, og varla, að börn mættu 

bruna sér niður hana í leikjum á vetrum," segir í 

örnefnalýsingu. Hellisbrekka er tæpum 320 m 

suðvestan við bæ 001 og 230 m vestan við úthús 

004. 

Hellisbrekka sést enn, hún blasir við 

vegfarendum í Fljótshlíð skammt norðan við 

þjóðveginn. Hér er ekki um eiginlegan helli að 

ræða, frekar gjögur eða skúta. Þar sjást ekki 

mannaverk. Skútinn er 1-2 m á hæð og fullur af 

skán og gróðri. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 3 

 

RA-216:024     Einbúi     
álagablettur 63°43.975N     20°05.303V 

"Miðbæjartún, öðru nafni heimatún, lá heiman 

frá bæ 001, niður með heimreiðinni [sjá 014] og 

niður að hólnum Einbúa, sem er við þjóðveginn.  

Ekki mátti hreyfa við Einbúa, og ekki mátti slá 

upp í hann.  Var alltaf skilin eftir kragi allt í 

kringum hólinn, er slegið var.  Gilti einu, hvort 

grasleysi var eða ekki," segir í örnefnalýsingu. 

„Talið var að þar [í Einbúa] hafi bóndi einn frá 
Torfastöðum falið fjársjóð. Ekki veit ég til þess 

að hans hafi verið leitað," segir í svörum 

Oddgeirs í Tungu við spurningu 82 og er í safni 

Þjóðháttadeildar Þjóminjasafnsins. Einbúi er um 

 

Hellisbrekka 216:023, horft til norðurs. 

 

Einbúi 216:024, horft til norðurs. 
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340 m sunnan við bæ 001, fast sunnan við þjóðveg 261. 

Einbúi er hóll í grasigrónum túnum. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 3; http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=542535 

 

RA-216:025     tóft     heystæði 63°44.409N     20°05.468V 

Tóft er rúmum 70 m sunnan við fjárhús 031 og tæpum 500 m norðan við bæ 001. 

Tóftin er innan skógræktarsvæðis, tré eru allt umhverfis hana. Tvö grenitré eru í vesturhluta tóftarinnar. 

Tóftin er 10x7 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,4 m á hæð, 1 m á breidd og 

torfhlaðnir. Að innan eru þeir lægri, 0,2 m á hæð. Ekkert op sést inn í tóftina á yfirborði. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

 
RA-216:026     Vestri-Borgarhóll     tóft     fjárskýli 63°44.333N     20°04.673V 

"Sunnan við Langarima og Langarimamýri er Borgarhóll, frá Austurbæ og Borgarhóll annar frá 

Vesturbæ, vestar, venjulega aðgreindir með Eystri- og Vestri-Borgarhóll," segir í örnefnalýsingu. Þúst 

er tæpa 600 m norðaustan við bæ og um 360 m norðvestan við Meyjarhól RA-215:012. 

Grasivaxinn hóll. 

Þarna er tóft sem er 14 x 12 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Að innan er tóftin 7 x 4 m að 

stærð og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,1 m að hæð og ekki er að sjá steina í hleðslum. Op er til 

austurs. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 
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Heimildir:Ö-Torfastaðir ÞT, 4 

 

RA-216:027     tóft     fjárhús 63°44.276N     20°05.588V 

Tóft er 330 m norðvestan við bæ 001, rétt utan gamla heimatúnsins. Hún er við Þúfuhól. Þetta voru 

fjárhús með hlöðnum veggjum og bárujárnsþaki. Þau eru líklega ekki mjög gömul en höfð hér með 

vegna byggingarlags. 

Tóftin er byggð inn í sunnanverðan Þúfuhól. Allt umhverfis tóftina er slétt svæði í halla til suðvesturs, 

niður hólinn. Allt umhverfis er skógrækt. 

Tóftin er 20x8 m að stærð, snýr NNA-SSV og skiptist í tvö hólf. Lýsingin hefst til suðurs, í hólfi 1. Það 

er 11x3 m að innanmáli og snýr NNA-SSV. Veggirnir eru úr torfi og grjóti, eru 0,4-1 m á hæð. Þeir eru 

algrónir að utan en að innan sjást 3-4 umför grjóthleðslu. Hólfið er opið til SSV. Hrun er í miðjum 

vesturvegg. Hólf 2 er NNA. Það var niðurgrafin hlaða. Hólfið er 8x4 m að innanmáli og veggirnir eru 

2-2,5 m á hæð. Það er 0,5 m lægra en hólf 1. Það má sjá 7-10 umför grjóthleðslu að innan en þar er 

einnig mikill gróður. Veggirnir sjást ekki að utan. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

 
RA-216:028     heimild    mylla 63°43.865N     20°05.624V 

"Þá er fram í Grófinni [Torfastaðagróf] kemur og skamt er til árinnar gerir gilið krók vestur á við en 

snarbeygir svo aftur til suðurs fram að ánni.  Er bugur sá niður undan túninu á Torfastöðum og liggur 

næstum upp undir það.   Á þessum stað hafði lækurinn, í leysingu vorið 1888, grafið sig inn í buginn og 

brotið þar bakka sem er nál. 9 al. hár. Einn af Torfasstaðabændunum, er Gunnar hét, fór um vorið að 

leita að mó í bakkanum, fann hann þá staursenda, er stóð út úr miðjum bakkanum gróf hann eftir honum 

og náði honum.  Staurinn var fúinn utan og til endanna, en innan í miðju hans var þó alt að 3 al. langur 

partur ófúinn og raftækur að digurð.  Grjót var þar og nokkuð fyrir, en eigi grenslaðist Gunnar frekar 

eftir því í það sinn.  Um haustið fór hann að leita enn meira, og var þá með honum annar af 

sambýlismönnum hans er Jens hét.  Fundu þeir talsvert af grjóti og sáu merki til þess, að þar hefði verið 

sálítið hús og virtist sem staurinn hefði verið mænis-ás í því húsi.  Þar fundu þeir nokkra kvarnasteina, 

flesta brotna; þó voru tveir óbrotnir, en eigi voru þeir samstæðir, eða úr sama pari.  En með því að taka 

brotin saman, mátti fá fyrri víst 2 pör.  Nokkuð var þar af fúaspýtum (eða stokkum), höfðu þær verið 

negldar saman með trénöglum.  Enn 1/2 al. breiða í breiðari endann.  Leit úr fyrir, að hún hefði verið 

lengri, en brotið af endanum.  Þó var þetta, sem eftir var af henni, eigi svo fúið sem líklegt var.  Lögun 

kvarnarinnar var einkennileg.  Undirkvarnirnar kúptar ofan, en yfirkvarnirnar íhvolfar, svo að hvor 

yfirkvörn hafði fallið ofan í sína undirkvörn.  Annað parið var úr hraunsteini nokkuð hörðum.  Þar af 

tók Jens heilu kvörnina til sín, hjó hana til og gjörði úr henni handkvörn.  En af því hann fékk ekki nógu 

breiðan stein á móti hjó hann alt um kring utan af henni.  Hitt parið var úr útlendri steintegund, eigi 

ólíkri sandbrýnum ... í kvarnasteinunum var mikið af örsmáum svörtum eitlum hörðum mjög og gljáandi.  

Það parið virðist hafa verið heldur stærra um sig en hitt, en orðið mjög slitið.  Á yfirkvörnunum sást 

gróp fyrir segl út frá auganu.  Ás af tré hafði gengið gegnum allar kvarnirnar, sáust leifar af honum, 
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fúnar mjög.  Það hefir verið möndull vatnsmylnunnar" segir í grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók Hins 

íslenzka fornleifafélags, bls. 29-31. Myllan var um 600 m suðvestan við bæ 001 og um 330 suðvestan 

við Einbúa 024. Munir úr rannsókninni frá 1902 fóru á Þjóðminjasafnið. Ekki sjást neinar minjar á 

yfirborði í Torfastaðagróf nú (2015). 

Grasigróinn bakki Torfastaðagrófar og tún eru á þessu svæði. 

Engin ummerki myllunnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna landbrots 

Heimildir:Brynjúlfur Jónsson, 1-32. 

 

RA-216:029     heimild   útihús 63°44.063N     20°05.312V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 180 m sunnan við bæ 

001, rétt vestan við suðvesturhorn kálgarðs 012. Það er horfið en var í brekku sem hallar til suðurs. 

Útihúsið tilheyrði Miðbæ. 

Slétt tún. Það er í halla til suðurs niður holtið sem bærinn er á. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-216:030     heimild    útihús 63°44.092N     20°05.548V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 240 m suðvestan við bæ 

001 og um 40 m sunnan við útihús 022. Þar tilheyrði vesturbæ og var í svokölluðu Lambhústúni. Það er 

horfið. 

Slétt, grasivaxið tún í aflíðandi brekku til suðurs, niður holtið sem bærinn er á. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-216:031     tóft     fjárhús 63°44.449N     20°05.443V 

Tóft er 550 m norðan við bæ 001 og 260 m sunnan við rétt 215:018. Tóftin er grafin inn í brekkubrún 

til norðurs og lætur lítið yfir sér fara fyrr en komið er að henni. Lag hennar og staðsetning bendir til þess 

að um fjárhús sé að ræða. 

Skógrækt er allt umhverfis tóftina. Aspir og grenitré eru til suðurs en birki til norðurs og austurs. 

Umhvefis tóftina er grasivaxið svæði en engin tré eru næst henni. Tóftin er suðaustan í náttúrulegum hól 

sem skagar fram úr brekkubrún. 

Tóftin er 16x10 m að stærð, snýr norður-suður og skiptist í tvö hólf. Hún er byggð inn í brekku til 

norðurs en suðurhlutinn er á flatlendi. Hólf 1 er sunnar. Það er 6x4 m að innanmáli og snýr norður-

suður. Op er til suðvesturs. Veggirnir eru 1 m á hæð að innan en 0,5 - 1 m á hæð að utan. Þeir eru lægstir 
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til suðurs. Í opinu glittir í stóra steina en að öðru leiti eru veggirnir algrónir. Hólf 2 er norðar og er 

niðurgrafin hlaða. Það er 5x4 m að innanmáli og snýr norður-suður. Hólfið er niðurgrafið um 0,3 m en 

veggirnir eru 1,5-2 m á hæð. Þeir sjást ekki að utan. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 
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RA-217     Kotmúli 
Jarðadýrleiki óviss 1710, talin 12 hdr eða 15 hdr.  JÁM I, 168. Breiðabólstaðakirkjueign.  Fagrahlíð 

nýbýli frá árinu 1936. 

1839: "Allgóð tún, engjar sæmilegar, hagar litlir, ekki ágangsfrí af landbroti."  SSR, 96.  1919:  Tún 6,4 

ha, garðar 1188  m²  "Gömlu túnin eru nokkuð mishæðótt en góð.  Engjar voru grasgefnar, mest valllendi 

og hafa nú verið ræktaðar."  SB IV, 449 
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RA-217:001     Kotmúli     bæjarhóll     bústaður 63°44.178N     20°05.805V 

Bærinn á Kotmúla er sýndur á bæjarteikningu 

danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti 

frá 1919. Bærinn var nánast í miðju túninu og 

kálgarður til suðurs. Bærinn í Kotmúla var færður til 

suðurs árið 1949 samkvæmt Sunnlenskum 

Byggðum, þar sem kálgarðurinn var. Samkvæmt 

túnakorti frá 1919 var gamli bærinn þar sem nú eru 

útihús, líklega byggð um miðja seinustu öld. 

Bæjarhóllinn hefur verið sléttaður út og er nú 

skógrækt innan túnsins. Stafnar bæjarins snéru til 

suðurs og víðsýnt var frá bænum. 

Mikil trjárækt er umhverfis og á bæjarhólnum. 

Ekkert sést neitt af bæjarhól á yfirborði og erfitt að 

áætla nákvæma stærð hans. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:SB IV, 449; Túnakort 1919 

 

RA-217:002     heimild    útihús 63°44.159N     20°05.711V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús rúmum 80 m ASA við bæ 001 og um 65 m norðan við þúst 

012. 

Sléttað tún. Útihúsið var fast sunnan við holt. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-217:003     heimild    túngarður 63°44.243N     20°05.696V 

Túngarður er sýndur meðfram norðanverðu og austanverðu túni Kotmúla á túnakorti frá 1919 og á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Túnið sem hann afmarkaði 1919 var um 280x180 

m að stærð og sneri norðvestur-suðaustur en á bæjarteikningunni er svæðið sem túngarðurinn afmarkaði 

300x250 m að stærð og sneri norðaustur-suðvestur. 

Túnið nær lengra til norðurs en það gerði í byrjun 20. aldar. Túngarðurinn var á náttúrulegri brún í 

norðanverðu túninu. Norðan undir brúninni vaxa grenitré. Túnið er ekki lengur slegið. 

Engin ummerki um túngarðinn sjást lengur og hefur hann verið sléttaður í tún. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-217:004     Torfhóll     heimild    rista 

"Torfhóll heitir smá hóll í miðjum engjum, niður af bænum í Fögruhlíð," segir í örnefnalýsingu. Ekki er 

vitað hvar nákvæmlega hvar þessi hóll er, allar engjarnar eru komnar í slétt tún. Þar eru lágir hólar á 

stöku stað og brún eftir árfarveg. Ekki er vitað hvar torfið var skorið en líklega var það nærri Torfhól. 

Engin ummerki um ristu sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Torfastaðir og Kotmúli, 1 

 

RA-217:005     Lambhústún     heimild    lambhús 63°44.114N     20°05.627V 

"Austan við gilið er Lambhúshóll. […] Í Lambhústúninu er laut, sem heitir Lambhúslaut," segir í 
örnefnalýsingu. Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 190 m suðaustan við bæ 001 og um 60 m 

austan við þúst 012. Hérer um lambhúsið að ræða. 

Laut í sléttuðu túni þar sem nokkrum trjám hefur verið plantað. 

Engar minjar sjást í sléttuðu á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir og Kotmúli, 1; Túnakort 1919 
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RA-217:006     Traðarhóll     renna     traðir 63°44.251N     20°05.641V 

"Á upptúninu er hóll, sem heitir Traðarhóll," segir í 

örnefnalýsingu. Ekki er fullljóst hvaða hóll þetta er 

en renna er á milli afgerandi brúnar í túninu sem 

túngarður 003 lá eftir og annars hóls við norðurjaðar 

túnsins. 

Meintar traðir eru í grösugu og sléttuðu túni, í 

aflíðandi halla til suðurs. 

Í túni Kotmúla var hægt að fylgja rennunni á 150 m 

löngum kafla þar sem hún liggur norðvestur-

suðaustur. Rennan er 3 m á breidd og 0,2-0,3 m á 

dýpt. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir og Kotmúli, 2 

 

 

 

RA-217:007     Djáknadalur     heimild       63°44.137N     20°05.818V 

"Efst í því [Niðurtúni upp af Fögurhlíð] er lítil djúp 

laut, heitir Djáknadalur. Sögn er til um það að djákni 

nokkur sekur, sem átti að handtaka faldist í þessari 

laut, en þeir sem eftir honum sóttu, fundi hann 

ekki," segir í örnefnalýsingu. Djáknadalur er um 60 

m sunnan við bæ 001, fast sunnan við girðingu sem 

skilur á milli Fögruhlíðar og Kotmúla. 

Sléttað tún er í Djáknadal sem hallar til suðurs. 

Lautin er allskýr en ekki stór, um 10x5 m að 

innanmáli. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Torfastaðir og Kotmúli, 2 

 

 

 

 

RA-217:008     heimild    kálgarður 63°44.173N     20°05.771V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919 var kálgarður 

með áföstu útihúsi fast austan við bæ 001. 

Þarna er ræktað tún og skógarlundur. 

Engar minjar sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-217:009     gripir 63°43.713N     20°06.115V 

Í Árbók hins íslenzka fornleifafélags frá 1962 segir: "Í ágústbyrjun sumarið 1960 fann 12 ára gamall 

drengur, Guðmundur Magnússon, spjót í bakka Þverár niður frá bænum á Kotmúla í Fljótshlíð. Var það 

afhent Þjóðminjasafninu 31.  okt. sama ár. Þegar það fannst, stóð falurinn út úr árbakkanum, en fjöðrin 

var á kafi í moldinni. Ekki setti Guðmundur nákvæmlega á sig staðinn, þar sem spjótið fannst, en álítur, 

að það hafi legið svo sem 150 sm undir grassverðinum. Spjótið var heilt, þegar það  fannst, en mjög 

ryðbólgið, fjöðrin hálfsívöl af ryði og þykk ryðkápa hafði setzt utan á falinn. Þórður Tómasson frá 

Vallnatúni kom á fundarstaðinn í  september 1960 og athugaði staðhætti, og Kristján Eldjárn og Gísli 

Gestsson komu þar einnig í sept. 1961 í sama tilgangi. Þar sem spjótið fannst, er bakki Þverár þriggja til 

fjögurra mannhæða hár. Rennur nú aðeins lítil kvísl undir honum, og er bakkinn hallandi neðst, en hátt 

moldarbarð efst, þar sem spjótið fannst. Engin sáust merki, sem bent gætu til kumlstæðis á þessum stað. 

Öll mold er þar óhreyfð áfoksjörð og ekki finnanleg nein mannaverk í nánd fundarstaðarins. Uppi á 

bakkanum liggja æði fornlegar götur [sjá 641:007], sem stefna upp með  Fljótshlíð, og er eins líklegt, 
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að spjótið  hafi týnzt þarna. Eins og fyrr segir, var spjótið að mestu heilt, þegar það fannst, en síðar varð 

það fyrir nokkru hnjaski, og var fjöðurin talsvert sprungin, er það kom á Þjóðminjasafnið, en falurinn 

var sem betur fer heill (sjá 2. mynd). Við nána athugun mátti sjá, að hann var silfurbúinn, en annars var 

allt að 1 sm þykkt ryðhnúður utan á honum. Ryðið var ákaflega hart, og varð að losa það frá málminum 

með smámeitlum, borum, þjölum, og ekki sízt með járnsög, þar eð ekki tókst að mýkja ryðið með 

neinum þeim efnum, sem ekki tærðu málminn sem undir var. Ekki voru tiltök að hreinsa fjöðrina, enda 

var mjög lítið járn eftir á henni eins og sést á röntgenmynd af henni (2. mynd). Horfið var að því ráði að 

nema aðeins af fjöðrinni verstu ryðgúlana, en grenna hana ekki meira, enda var upphafleg lögun hennar 

ekki með öllu ljós. Síðan var spjótið þvegið vandlega í eimuðu vatni og fágað á ný og fyllt í bresti í 

fjöðrinni með kítti úr selluloselakki og talkúm lituðu með koladufti. Seinast  var lakkað yfir falinn með 

zaponlakki." Spjótið fannst beint niður undan húsi Guðmundar Svavarssonar, heimildamanns, um 900 

m suðvestan við bæ 001. Nýbýli Guðmundar heitir Fagrabrekka. 

Bakki Þverár er um 2,5-3,5 m á hæð, algróinn og þar vaxa birkitré. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Gísli Gestsson, bls. 72-81 

 

RA-217:010     heimild    vað 

Í bók Árna Óla, Þúsund ára sveitaþorp, er eftirfarandi frásögn um ókindur í Þverá: "Sögnin um að Jón 

Halldórsson hafi veitt vötnum frá Hlíðinni með galdri og notað til þess herts skötu, hefir orðið býsna 

lífseig.  En það er vegna þess, að í Þverá sáust einhverjar ókindur við og við, allt fram að þeim tíma, er 

áin var stífluð, og af þessu eru komnar sögurnar um "skötuna í Þverá" ... Sumarið 1797 var hann [Sveinn 

Pálsson læknir og náttúrufræðingur] staddur í Kotmúla í Fljótshlíð ... Segir hann svo frá í Ferðabók 

sinni: "Þarna fyrir sunnan rennur Þverá, sem mikill hluti Markarfljóts hefir fallið í um nokkurt árabil.  

Rétt fyrir ofan vaðið, beint undan bænum, sáum við þá allt í einu koma stórar gusur og boðaföll í vatnið, 

alveg eins og dálítill hvalur lægi þar fastur á grynningum og hamaðist af öllum kröftum til að losa sig 

og komast aftur í djúpið.  Þetta stóð yfir í nokkrar sekúndur, en hætti síðan um stund, og sáum við þá 

sem 3-4 svarta hausa og skanka gægjast þegjandi og hljóðalaust upp úr vatninu.  Eftir stundarkyrrð hófst 

sami hamagangurinn á nýjan leik, og þannig gekk þetta slag í slag um stundarfjórðungs bil, unz það 

hvarf, en þá hafði leikurinn færzt upp eftir ánni, þangað sem dýpið var meira.  Annríki mitt og þó einkum 

hitt, að ég hafði engan hest við höndina, hindraði mig í að nálgast þetta enda hefði ég orðið litlu nær, 

þar sem ég hafði ekkert áhald eða vopn til þess að taka upp eltingaleik.  En um ekkert er eins víst og 

það, að eitthvað var þetta lifandi, hvað svo sem þar var, og lengd þess var á að gizka 8-10 faðmar.  Að 

vísu svamla selir upp eftir þessari á og fleirum til að elta laxinn, en þeir haga sér allt öðruvísi, nema þá 

að heill hópur hafi safnazt þarna saman í kæpulátum, en engin dæmi eru til slíks í ósöltu vatni og 4-5 

mílur frá sjó." Hér er varið að skrá vaðið en ekki er vitað hvar það var nú. Líklega var það á svipuðum 

stað og leið 013 sameinaðist leið 641:007 við Þverá. Frekari heimildir þarf til þess að staðfesta það. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Árni Óla, 49 

 

RA-217:011     frásögn     útihús 63°44.009N     20°05.903V 

Ræsi eða hleðsla kom í ljós þegar verið var að grafa fyrir grunni hlöðu í Fögruhlíð að sögn Guðmundar 

Svavarssonar, heimildamanns. Í svörum við spurningu 81a (aukaspurning um rústir) Þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson, fyrrum bóndi í Tungu svo frá: „Þegar grafið var fyrir 
heyhlöðu þar [Kotmúla], vestan við íbúðarhúsið var komið niður á fornar byggingarleifar, má þar nefna 

grjóthleðslur, ösku, viðarkol og ræsi með gráhvítri eðju. Á yfirborði […] sáust engin merki um að þar 

hefðu verið byggingar.“  Fagrahlíð er byggð úr landi Kotmúla árið 1936 og hlaðan líklega gerð skömmu 
seinna. Fjósið og hlaðan eru sambyggð og bárujárnsklædd. Þessi mannvirki eru nýtt í tengslum við 

ferðaþjónustu sem rekin er á bænum. Þessi mannvirki eru líklega horfin , vegna byggingarframkvæmda. 

Hleðslan var um 220 m suðvestan við bæ 001, neðar í brekkunni í bæjarhlaði Fögruhlíðar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir: Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-217:012     þúst     útihús 63°44.123N     20°05.703V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 135 m suðaustan við bæ 

001 og um 65 m VNV við lambhús 005. 
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Í sléttuðu túni. 

Greina má ójöfnur í túni en ekkert er hægt að segja til um nánara lag mannvirkisins. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-217:013     heimild    leið 63°43.899N     20°05.760V 

Á herforingjaráðskorti 48 frá 1908 sést leið liggja til SSA frá bæ 001 og sameinast leið 641:007 við 

Þverá. Leiðin var í framhaldi af tröðum 017 en er horfin. 

Þar sem leiðin lá er brekka til suðurs, niður að Þverá. Þar eru ræktuð, framræst tún og nýbýlið 

Fagrabrekka. Leiðin lá að hluta að svipuðum stað og vegurinn þangað gerir nú. 

Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:LMÍ 48 1:50000 

 

RA-217:014     heimild    útihús 63°44.101N     20°05.826V 

Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús í suðurjaðri heimatúns um 

150 m sunnan við bæ 001. 

Útihúsið var vestan við heimreið að bænum, á brún í túninu sem er í halla til suðurs. Þessi hluti túnsins 

virðist enn sleginn. 

Engin ummerki sjást um útihúsið í túninu og hefur það að öllum líkindum horfið vegna túnasléttunar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-217:015     tóft     útihús 63°44.212N     20°05.868V 

Tóft er í vesturjaðri heimatúns Kotmúla, um 90 m norðvestan við bæ 001. 

Tóftin er í aflíðandi halla til vesturs. Mikill grasvöxtur er í kringum tóftina en hún er utan þess svæðis 

semhægt hefur verið að slá með vélknúinni sláttuvél. 

Tóftin er einföld og virðist torfhlaðin. Hún er 5x7 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Dyraop er 

á henni til suðvesturs. Mesta hæð veggja er 0,8 m en suðaustur- og norðausturhliðar eru grafnar inn í 

aflíðandi brekkuna. Hlutverk tóftarinnar er ekki þekkt en ætla má að hún sé af einhvers konar útihúsi 

þar sem hún er í heimatúni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-217:016     tóft+garðlag     stekkur 63°43.759N     20°05.985V 

Tvær tóftir og garðlag eru innan landsvæðis sem tilheyrir nýbýlinu Fögrubrekku. Tóftirnar eru tæpum 

800 m sunnan við bæ 001 og 100 m norðaustan við íbúðarhúsið í Fögrubrekku. Sé tekið mið af lagi 

minjanna er hér um stekk eða fjárhús að ræða. Leið 013 lá hér fast norðar sem og leið 641:007. 

         

Tóft 217:015, horft til vesturs. 
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Vegur að Fögrubrekku er 10 m sunnan við tóftirnar. Þær eru á lágu hólbarði og sést vel yfir allan völlinn 

til norðurs frá þeim. Allt umhverfis tóftirnar eru ræktuð tún og matjurtagarður frá Fögrubrekku. 

Minjarnar eru á svæði sem er 40x40 m að stærð. Tóft A er syðst. Hún er 9x7 m að stærð, einföld og snýr 

austur-vestur. Veggirnir eru torfhlaðnir, mjög grónir og ekki er hægt að greina nákvæmt lag þeirra af 

þeim sökum. Þeir eru 0,5 m á hæð og 1-1,5 m á breidd. Ekki er útilokað að fleiri hólf séu inni í tóftinni. 

Fyrir austan og norðaustan tóftina er þúst, mögulega veggjahrun. Tvö op eru á tóftinni, eitt til suðurs og 

hitt til suðausturs. Tóft B er 15 NNA við tóft A. Hún er 10x7 m að stærð, snýr VNV-ASA og skiptist í 

tvö hólf. Til austurs er hólf 1. Það er 4x1 m að innanmáli og snýr NNA-SSV. Veggirnir eru torfhlaðnir, 

0,3-0,4 m á hæð og mjög grónir. Op er til austurs, Hólf 2 er vestar. Það er 2x2 m að innanmáli og 

veggirnir eru eins að gerð og lögun og í hófli 1. Ekkert op sést á yfirbroði þar inn. Garðlag C er fyrir 

norðan tóftirnar. Það liggur ANA-VSV, neðan við hólinn, og var líklega hluti af vallargarði umhverfis 

tóftirnar. Hinar hliðarnar eru horfnar vegna túnasléttunar og annarra framkvæmda ef svo var. Hann er 

2-2,5 m á breidd, 0,2 m á hæð og torfhlaðinn. Hlið sést á garðinum til vesturs. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-217:017     heimild    traðir 63°44.154N     20°05.740V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 lágu traðir frá bæ 001 til suðausturs. Voru þær um 100 m langar áður en 

þær beygðu til suðurs og út úr túni. Þær sjást ekki á bæjarteikningu danskra landmælingmanna frá 1906. 

Sléttað gras- og skóglendi. 

Engar minjar sjást um traðirnar á yfirborði en líklega hafa þær legið meðfram hólbrún þeirri sem 

núverandi íbúðarhús stendur á og malarvegur er nú. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

   

Garðlag 217:015c, horft til VNV. 

  

Tóftir 217:016a og 016b, horft til norðvesturs. 
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RA-217:018     þúst     útihús 63°44.227N     20°05.747V 

Afgerandi þúst er í heimatúni Kotmúla, um 120 m norðaustan við bæ. Þar má ætla að hafi verið 

mannvirki, líklega útihús. 

Þústin er í sléttuðu túni á brún stórrar lautar. Eitt aspartré vex upp úr þústinni. Túnið er mjög grösugt og 

virðist þessi hluti þess kominn í órækt. 

Þústin er 10x8 m að stærð og snýr nálega norður-suður. Hún er breiðust í suðurenda þar sem sést móta 

fyrir innanmáli hólfs sem er um 3 m í þvermál. Mesta hæð þústar er 0,5 m og er hún lægst í suðurenda. 

Þústin er öll gróin og hvergi sést í grjót í henni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-217:019     álagablettur 

Í svörum við spurningu 82 frá þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins svarar Oddgeir Guðjónsson svo: "Það 

þriðja var á Kotmúla og heitir Stóribugur hann er austur við Torfastaðagróf, vestur af Þorgrímstanga. Sú 

sögn er til um hann að kona á Kotmúla hafi gefið fátækri konu mjólk í harðræði því bjargarskortur var 

á heimili hennar, sú kona bjó á Torfastöðum, næsta bæ við Kotmúla. Ekki átti Torfastaðakonan fé til að 

endurgjalda mjólkina og gaf því Kotmúlakonunni þennan bug með þeim ummælum að þar skildi aldrei 

hrekjast hey og hefur það orðið að áhrínsorðum. Heyrt hef ég að eitt sinn hafi heyið ekki verið hirt þegar 

það var orðið þurrt og annað hey metið meira en þá hafi allt heyið af Stórabug fokið út í veðrið." Ekki 

er vitað hvar Stóribugur var staðsettur en líklega var hann í landi Fögruhlíðar. Frekari heimildir þarf til 

þess að staðsetja minjastaðinn. 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552676 

 

RA-217:020     heimild    kvíar 

Í svörum við spurningu 8a [Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins) um fráfærum svarar Ragnheiður 

Halldórsdóttir. Hún segir: "Í Kotmúla voru færikvíar frá því að Ragnheiður man fyrst eftir sér, svo og á 

öllum næstu bæjum […] Færikvíar voru grindur úr timbri bundnar saman á endunum á einu horninu var 
hægt að leysa þær sundur og þar var ánum hleypt út og inn. […] Hjá þeim bændum sem áttu margt fé 
voru grindurnar æði margar en hjá þeim efnaminni voru þar allt ofan í 4. Í Kotmúla voru þær 5-6. Þessar 

færikvíar voru hafðar á óræktarmóum og færðar til eftir þörfum, því það spratt ávallt vel þar sem þær 

höfðu verið. Ekki var annað gert við mykjuna sem varð eftir en að dreifa henni aðeins út fyrir svæðið. 

Það var gert með þétttindaðri hrífu sem kölluð var klár. Þetta svæði var kallað ból og það var talað um 

að fara á bólið. „Kvíaból hefur það nú sjálfsagt heitið en það var alltaf talað um bólið“. Ekki er vitað 
nákvæmlega hver kvíabólið var en mögulega var það á sama stað og það á Torfastaðabæjunum. Nánari 

heimildir þarf til þess að staðsetja minjastaðinn. 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=542535 

 

              

Þúst 217:018, horft til VSV. 
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RA-218     Sámstaðir enir austustu 
20 hdr. 1710. JÁMI I, 169. Sámstaðir nefndir í Njálu.  ÍF XII, 248.  1481 er nefndur eystri hlutinn í meiri 

Sámsstöðum.  DI VI, 414. 1495:  Sámsstaða er getið í dómi, ekki ljóst hvaða jörð það er.  DI, VII, 269.  

1519.  Austustu Sámsstaðir nefndir í umboðsbréfi. DI VIII, 681.  " ... en hagar allarra þessarra jarða 

(Sámstaða) liggja saman óaðskildar og er meining manna, sem líklegt er, að í fyrstu ein jörð verið hafi." 

JÁM I, 169.  Í eyði frá 1936 tilheyrir Mið-Sámsstöðum. 

1839: "Tún sæmileg, engjar lítil fjörlegar, hagar þröngvir, ágangslausir."  SSR, 96  1919:  Tún 6,6 ha, 

garðar 1610  m²    "Tún eru góð með aflíðandi halla til suðurs.  Engjar voru niður af túnunum og allt 

niður á Þverárbakka. Hagar eru í heiðinni, upp nema Vestur-Sámsstöðum neðri og landið girt." SB IV, 

451.  Hagar voru óskiptir á Sámstaðabæjum til 1928. 
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RA-218:001     Sámstaðir austustu     bæjarhóll     bústaður 63°44.490N     20°06.297V 

Heimatún allra 

Sámsstaðabæjanna var samtengt 

en garðlög og lækir skildu þar á 

milli að einhverju leyti. Líkt og 

nafnið gefur til kynna var þessi 

bær austastur. Hann er ofarlega í 

heimatúninu, efst í brekkunni. 

Brekkan er brött norðan við 

bæinn en túnið náði upp á 

brúnina. Stafnar bæjarins snéru 

til suðurs og enn má sjá tóftir á 

bæjarhólnum. Samkvæmt 

túnakorti frá 1919 var bærinn 

norðarlega í heimatúninu, um 80 

m austan við Sámstaði miðbæ 

RA-219. 

Allt umhverfis bæjarhólinn er 

gróið tún. Það hefur verið sléttað 

en ekki nýtt lengi. Þar er nú 

skógrækt og jörðin nytjuð sem 

slík. Svæðið er mjög gróið og 

erfitt að átta sig á aðstæðum vegna þess. 

Bæjarhóllinn er 80x45 m að stærð og snýr austur-vestur. Hann var skammt ANA við Miðbæ RA-219 

og lækur skildi að tún bæjanna. Bæjarhóllinn er 0,2-0,5 m á hæð, sléttur og grasivaxin. Það eru þrjár 

tóftir á honum sem hér fá bókstaf til aðgreiningar. Bærinn var í norðausturhorni bæjarhólsins og 

kálgarður til suðurs og vesturs samkvæmt túnakortinu. Hólf 1-5 eru austast á bæjahólnum, í tóft A. Þau 

tilheyrðu bæjahúsunum. Tóftin er 32x10 m að stærð og snýr austur-vestur. Hólf 1 er vestast. Það er 10x4 

m að innanmáli og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,4-0,7 m á hæð og hlaðnir úr torfi og grjóti. 

Veggirnir eru algrónir að utan en að innan eru þrjú umför grjóthleðslu. Hólf 2 er austan við hólf 1. Það 

er niðurgrafið, mögulega hlaða eða kjallari. Það er 10x8 m að innanmáli og snýr norður-suður. Hólfið 

er fullt af rusli og erfitt að átta sig á hæð veggja eða öðru þar inni. Veggirnir eru algrónir að utan. Að 

innan eru þeir 0,6-3 m á hæð, grjóthlaðnir og það glittir í 3-4 umför af grjóti ofarlega í þeim, aðrir hlutar 

eru huldir rusli. Þeir sjást lítið sem ekkert að utan. Hólf 3 er norðaustan við hólf 2. Það er 5x3 m að 

innanmáli og snýr austur-vestur. Veggirnir eru grjóthlaðnir að innan, 1 m á hæð og þar má greina 3-4 

umför. Norðurveggurinn sést ekki, þar er einungis jarðvegur. Hólf 4 er sunnan við hólf 1. Það er 6x4 m 

að innanmáli og snýr austur-vestur. Suðurveggurinn er horfinn en aðrir veggir eru 1 m á hæð og þar má 

sjá 2-3 umför af grjóthleðslu. Hólf 5 austan við hólf 3-4. Það er 6x3 m að innanmáli og snýr norður-

 

  

Bæjarhóll 218:001, horft til austurs og vesturs. 
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suður. Það er opið til suðurs. Veggirnir eru hlaðnir úr torfi og grjóti, 0,5-1,2 m á hæð en ekki eru greinileg 

umför. Það glittir víða í grjót. Hólf 6 er í tóft B. Líka voru tóftir B og C hluti af sömu byggingunni en 

tengslin á milli þeirra eru horfin. Tóft B og um leið hólf 6, er 16 m vestan við tóft A. Hún er 11x6 m að 

innanmáli og snýr austur-vestur. Tóftin er opin til suðurs en til norðurs er það grafið inn í hólinn. 

Veggirnir eru 2 m breiðir og algrónir. Til norðurs eru þeir 1,5 m á hæð og brattir.  Hólf 7 er eru 

norðvestast á bæjarhólnum og eru hluti af tóft C. Tóftin er 28x13 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún 

er röskuð en var innan kálgarðsins sem sýndur er á túnakortinu. Hólfið er 9x6 m að innanmáli og snýr 

austur-vestur. Það er opið til suðurs, í átt að hólfi 6. Veggirnir eru 2 m á breidd, 0,4 m á hæð og algrónir. 

Fyrir suðvestan tóftina er lítil þúst. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-218:002     heimild    útihús 63°44.342N     20°06.330V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 300 m sunnan við bæ 001 og um 320 m suðvestan við þúst 

003. 

Sléttað, ræktað tún. 

Ekki er að sjá minjar á yfirborði en mikill grasgróður er á túninu. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-218:003     þúst     útihús 63°44.511N     20°06.223V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var gerði/ 

kálgarður með sambyggðu útihúsi um 50 m 

norðaustan við bæ 001 og um 320 m austan 

við Vestur-Sámsstaði RA-220:001. 

Sléttað tún. 

Þarna er nú þúst, 20 x 10 m að stærð með 

stefnu norðvestur-suðaustur. Þústin er 

illgreinanleg sökum gróðurs en í norðurhorni 

þess er svæði, um 5 x 3 m stórt og snýr 

norðaustur-suðvestur, sem sker sig úr sökum 

gróðurfars. Gæti það hafa verið staðsetning 

hússins á túnakorti. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

 

 

 

RA-218:004     heimild    fjárhús 63°44.028N     20°06.349V 

"Upp af bríkinni er greiðfært valllendi, og heitir það Bríkarteigur.  Þar voru áður fjárhús frá 

Austurbænum," segir í örnefnalýsingu. Fjárhúsin voru um 880 m sunnan við bæ 001 og um 520 m 

sunnan af Kotmúla RA-217:001. 

Sléttað tún, austan við kornhús sem nýtt var á tilraunabúi sem starfrækt var á Sámsstöðum á 20. öld. 

Ekki er að sjá minjar útihúss á yfirborði en mikill grasgróður er á túninu. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 2 

 

RA-218:005     Austurbæjarveitur     örnefni     áveita 63°44.163N     20°06.601V 

"Norðaustur af Litlahól eru Austurbæjarveitur, en norðvestur af Litlhólsmýri." Segir í örnefnalýsingu. 

Austurbæjareitur eru um 670 m suðvestan við bæ 001 og um 400 m suðvestan við útihús 002. 

Mýrarlág sem er mjög gróin njóla. 

Ekki er að sjá minjar eiginlegrar veitu á yfirborði, en svæðið er mýrlent, mjög gróið og skurður hefur 

verið grafinn eftir lág þar sem Austurbæjarveitur hafa verið. Hugsanlega hefur nafnið Austurbæjarveitur 

átt við náttúrulega læki í láginni þar sem nú er skurður. 

 

Útihús 218:003, horft til norðvesturs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 3 

 

RA-218:006     Sámsstaðahjáleiga     bæjarstæði     býli 63°44.367N     20°06.086V 

"Austan við gilið, neðan til eru 

tóftir fornar sem kallast 

Sámsstaðahjáleiga og var hún í 

byggð um nokkurra ára skeið, 

hét sá Eiríkur sem þar bjó 

síðast," segir í örnefnalýsingu. 

Sámsstaðahjáleiga er tæpum 

300 m suðaustan við bæ 001 og 

tæpum 200 m norðvestan við 

tóft 019. Þarna má greina fjórar 

tóftir og túngarð en að auki eru 

þarna yngri garðlög (sjá 018). 

Tóftirnar eru undir lágri brekku 

en mýrlendi er til suðausturs frá 

þeim. Vegslóði liggur fast 

austan og sunnan við tóftirnar 

og raskar túngarðinum. 

Gróið svæði. Mikil skógrækt er 

allt umhverfis tóftirnar en ekki 

er búið að planta nærri þeim.  

Svæðið er mjög gróið enda ekki 

verið beit þar lengi. 

Minjarnar eru á svæði sem er 50x40 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Í lýsingu þessari er þeim 

gefin bókstafur til aðgreiningar. Tóft A er suðvestust. Í henni má sjá tvö byggingarstig og líklega voru 

minjarnar endurnýttar á einhverjum tímapunkti. Öll tóftin er 28x21 m að stærð og snýr norður-suður. 

Hólf 1 er nyrst og tilheyrir eldra byggingarstiginu. Það er 7x5 m að innanmáli og snýr austur-vestur. 

Ekkert op sést á yfirborði. Óljóst mótar fyrir vegg eða jafnvel öðru hólfi til norðvesturs, þetta gæti einnig 

verið veggjahrun. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð, 1,5 m á breidd og algrónir. Þeir eru líklega torfhlaðnir. 

Hólf 2 tilheyrir einnig eldra byggingarstiginu. Það liggur til vesturs frá hólfi 3 sem er yngri tóftin, beint 

ofan á eldri hólfunum. Það er 11x6 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð 

og 0,2-0,4 m á beidd. Ekkert op sést á yfirborði. Veggirnir eru nánast útflattir enn eru einna greinilegastir 

til vesturs. Hólf 3 er sunnan við hólf 1 og austan við hólf 2. Þetta er algróin þúst sem er 0,5-1 m á hæð 

og greinilegt að hér er mannvist undir sverði. Annað hvort er þetta fjárborg eða heystæði sem var gerð 
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eftir að minjarnar féllu úr notkun. Hún raskaði báðum eldri hólfunum. Þústin er 10x10 m að stærð, slétt 

og hvergi sést dæld eða veggjabrot. Hólf 4 er sunnan við hólf 3 og e líklega hluti af yngra mannvirki.  

Hólfið er í halla til suðurs, frá hólfi 3 en umfang þess er minna. Þústin er 0,4-0,2 m á hæð að utan en 

innri brún veggjanna sést ekki að innan. Hún er 10x8 m að stærð og algróin, í aflíðandi halla. Hér er 

mögulega um þriðja byggingarstig að ræða, að hólf 3 sé einnig hér ofan á. Tóft B er 16 m norðaustan 

við tóft A. Hún er 12x12 m að stærð, einföld og algróin. Veggirnir eru 0,3 m á hæð, 2 m á breidd og 

torfhlaðnir. Ekkert op sést á yfirborði í veggjunum. Tóftin er fast sunnan undir brekkubrún og er í 

aflíðandi halla til suðurs. Tóft C er 12 m ASA. Hún er 13x7 m að innanmáli, einföld og snýr norðvestur-

suðaustur. Veggirnir eru 0,4 m á hæð, 2 m á breidd og algrónir. Vegslóði raskar suðausturhorni 

tóftarinnar. Líklega var op þar. Ekki sér fyrir hólfaskiptingu innan hennar. Allt þetta svæði er mjög gróið 

og ekki er ólíklegt að fleiri minjar kunni að leynast hérna. T.d. mótar fyrir tóft E á loftmynd um 15 m 

vestan við tóft B, rétt ofan við túngarð D í brekkunni fyrir norðan minjarnar. Hún sést ekki á yfirborði 

og frekari vettvangsvinnu þarf til þess að staðfesta að um tóft sé að ræða. Hún er um 10x6 m að stærð, 

snýr VNV-ASA og skiptist í tvö hólf smkv. loftmyndinni. Túngarður D afmarkar svæðið til vesturs og 

suðurs. Það er L-laga og afmarkar svæði sem er 50x40 m að stærð. Hann liggur til suðvesturs, fast vestan 

við gilið á 40 m löngum kafla. Hann sveigir síðan til suðausturs og er 50 m langur. Vegslóði liggur þar 

yfir túngarðinn og raskar honum. Hann er 2,5 m á breidd, 0,6-1 m á hæð og algróinn, Hann er torfhlaðinn 

og stendur enn vel. Framhald túngarðsins sést liggja til austurs frá vegslóðanum í gróinni mýri. Þar er 

hann ekki eins vel varðveittur og lækkar eftir því sem austar dregur. Hann er 0,4 m á hæð og 2 m á 

breidd. Hann er 150 m að lengd og ekki víst að hann sé samtíða býlinu þó þar teljist líklegt. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðaland, 1 

 

RA-218:007     Ból     örnefni     fjárskýli 

"Vestan við Sámsstaðagilið, niður við tún kallast Ból," segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað hvar Ból er 

staðsett og erfiðlega gekk að finna heimildmenn sem vissu um örnefni á jörðinni. Ból var vestan við 

heimatúnið en ekki er vitað nákvæmlega hvar. Ekki er heldur vitað hvort að mannvirki eða hleðslur hafi 

verið í bólinu og þá um fjárskýli að ræða eða hvort að um stöðul hafi verið að ræða. Frekari heimildir 

þarf til þess að staðsetja minjastaðinn. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Sámsstaðaland, 1 

 

RA-218:008     Þvottagata     gata     leið 63°44.465N     20°06.123V 

"Gata lá frá bænum austur í gilið sem Þvottagata hét," segir í örnefnalýsingu. Þvottagata var um 170 m 

austan við bæ 001 og um 120 m suðvestan við þúst 003. 

Grasigróin gilbakki. 

Ekki er að sjá götuna sjálfa en í gilbakkanum má sjá lág, um 30 m að lengd og um 0,5 m djúpa, sem 

hægt er að ganga niður í botn gilsins, sem annars er illfært. Líklega er lágin hluti Þvottagötu. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 
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Heimildir:Ö-Sámsstaðaland, 1 

 

RA-218:009     Gerði     heimild    tún 63°44.485N     20°06.140V 

"Ofan við hana [Þvottagötu 008] var kallað Gerði," segir í örnefnalýsingu. Gerði var um 140 m austan 

við bæ 001 og um 80 m suðaustan við þúst 003. 

Sléttað tún er þarna nú og er það komið í órækt. 

Ekki sjást minjar Gerðis á yfirborði en túnið hefur verið sléttað. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðaland, 1 

 

RA-218:010     Fornufjós     heimild   fjós 

"... norðaustur af bænum á Austur-Sámsstöðum heita Fornufjós og var talið að þau hafi lagst af sökum 

reimleika og mátti þar ekki við neinu hreyfa," segir í örnefnalýsingu. Fyrir norðaustan bæ 001 er ekki 

að sjá hól í túninu. Þar er slétt, óræktað tún. Ekki er útilokað að um sama stað og útihús 003 sé að ræða 

sem var norðaustan við bæinn. Fyrir norðvestan bæinn er hins vegar tóft 001C (hólf 7) á bæjarhólnum 

en einnig gæti verið um misritun í áttahorfi að ræða. Ekki fannst heimildamaður fyrir jörðina en frekari 

heimildir þarf til þess að finna staðsetninguna með innan við 50 m skekkju. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðaland, 2 

 

RA-218:011     gripir 

Í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1907 segir: "Askalok úr steini, jarðfundnir á Sámsstöðum í 

Fljótshlíð." Ekki er vitað með vissu hvar askalokið fannst eða á hvaða bæ. Það var þó líklega í 

einhverjum bæjarhólnum eða í heimatúninu. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja minjastaðinn. 

Heimildir: Árbók 1907, 48 

 

RA-218:012     heimild    draugur 63°44.460N     20°06.121V 

Í svörum við spurningu 82 þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson í Tungu svo 

frá: "Austurbæjargil kallast gilið austan við bæinn á Austur-Sámsstöðum (nú í eyði). Í þessu gili þótti 

reimt og talið að draugur sem hafði þar aðsetur hafi orðið þar manni að bana 6. nóvember 1855, hann 

hét Einar Einarsson, bóndi í Bjargarkoti." "Gil það, sem liggur með fram öllum austurjaðri 

Austurbæjartúnsins, heitir Sámsstaðagil, en er venjulega kallað Austurbæjargil. [...] [Þ]ví að einmitt í 

þessu gili hafði Miðbæjardraugurinn aðsetur sitt." segir í Rauðskinnu II, bls. 98-99. Austurbæjargil er 

um 200 m austan við bæ 001, á mörkum Sámsstaða og Torfastaða RA-216. 

Austurbæjargil er djúpt gil og eru brattar, grýttar og grónar brekkur upp það vestan megin en hamrar 

austan til. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 ; Rauðskinna II, bls. 96-101 

 

RA-218:013     gata     traðir 63°44.520N     20°06.158V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 lágu traðir til 

norðausturs frá bæ 001, út heimatúnið. Þær voru 

um 100 m að lengd og hlaðnir veggir beggja 

vegna. Vesturveggurinn sést ennþá að öllu leyti 

en aðeins hluti af norðurhluta eystri veggjarins. 

Traðirnar liggja að bænum í grónu túni, austan 

við náttúrulega brekku. Þær eru í aflíðandi halla 

niður brekkuna og sjást ennþá. Túnið er innan 

skógræktarsvæðis en trjám hefur ekki verið 

plantað í þær. Túnið er mjög gróið enda ekki verið 

beit þar lengi. 

Traðirnar sjást liggja til vesturs frá 

Austurbæjargili, fast norðan við túngarð 220:023. 

Þar er lág sem ber þeim vitni og nyrðri veggur 

traðanna sést vel. Þær voru greinilega hlaðnar þar 

 

Traðir 218:013, horft til norðausturs. 
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líka. Túngarðurinn afmarkaði suðurhliðina fyrir norðan túnið. Traðirnar sveigja til suðvesturs og þá sjást 

veggirnir að hluta beggja vegna. Austurveggurinn sést þar illa, hann sést sem þýfður hryggur smá kafla. 

Vesturveggurinn er 2 m á breidd, 0,4 m á hæð og girt er eftir honum endilöngum. Traðirnar sjást á 

rúmlega 100 m löngum kafla í túninu en utan þess eru þær tæplega 60 m að lengd og liggja austur-

vestur. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-218:014     mannvirki     útihús 63°44.506N     20°06.243V 

Niðurgrafin, skeifulaga gryfja er 20 m norðan 

við bæ 001 og 13 m suðvestan við útihús 003. 

Sé tekið mið af staðsetningu gryfjunnar er um 

útihús að ræða. Hún er rétt norðan við bæjarhól 

001. 

Allt umhverfis bæjarhólinn er gróið tún. Það 

hefur verið sléttað en ekki nýtt lengi. Þar er nú 

skógrækt og jörðin nytjuð sem slík. Svæðið er 

mjög gróið og erfitt að átta sig á aðstæðum 

vegna þess. 

Gryfjan er grafinn inn í brekkuna til norðurs í 

óljósum tilgangi. Mögulega er um hluta af 

útihúsi að ræða en ekki sér til annarra 

mannvistar þarna. Norðurkantur gryfjunnar er 

1,2 m á hæð en fjarar út til suðurs. Gryfjan er um 

9x9 m að innanmáli og opin til suðurs. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 
RA-218:015     garðlag     vörslugarður 63°44.528N     20°06.082V 

Fyrir vestan Austurbæjargilið, ofarlega í 

brekkubrúninni er garðlag. Þetta var 

vörslugarður sem afmarkaði heimatúnið til 

austurs. Hann er ekki sýndur á túnakorti frá 

1919. Ekki er ólíklegt að brekkan upp af 

garðinum sé að hluta manngerð, hún er slétt 

og brún hennar einnig. Garðlagið sést í 

þremur hlutum, það er sigið niður í gilið á 

köflum. 

Túngarðurinn liggur þvert á brekku sem 

hallar til austurs niður í gil. Brekkan er brött, 

um 10 m og algróin. Þar er þýft og 

náttúrulegir paldrar. 

Vörslugarðurinn er um 260 m að lengd og 

liggur norður-suður. Hann er torfhlaðinn og 

líklega ekki mjög forn. Hann er 1 m á breidd, 

0,1-0,4 m á hæð og fjarar út á gilbrúninni 

vestan við Sámsstaðahjáleigu 006, vestan 

við gilið. Hann er líklega hlaðinn undir girðingu. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

 
RA-218:016     tóft     fjárhús 63°44.732N     20°06.289V 

Tóft er 450 m norðan við bæ 001 og tæpum 60 m norðaustan við tóftir 017, uppi á heiðinni. Tóftin er 

norðvestarlega á lágu holti sem lækkar til vesturs og norðurs. Víðsýnt er frá tóftinni. Sé tekið mið af lagi 

hennar er hér um fjárhús eða stekk að ræða. 

Þetta landsvæði er nýtt til skógræktar og engin beit er þar. Gróður er mikill, aðallega elfting, gras og 

sóleyjar. Búið er að kíldraga allt holtið og planta trjám. 

 

Mannvirki 218:014, horft til norðurs. 
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Tóftin er mjög gróin og erfitt að greina nákvæmt lag hennar af þeim sökum. Hún er 12x7 m að stærð, 

snýr norðaustur-suðvestur og skiptist í tvö hólf. Hún er grafin inn í brekkuna til austurs. Hólf 1 er norðar. 

Það er 4x3,5 m að innanmáli og opið til suðvesturs. Veggirnir eru 0,8-1,1 m á hæð að innan en 0,2 m að 

utan. Þeir sjást lítið sem ekkert að utan og eru líklega torfhlaðnir. Hólf 2 er suðvestar. Það er 4x3 m að 

innanmáli og snýr austur-vestur. Það er opið til norðvesturs. Veggirnir eru 0,2-1,3 m á hæð og algrónir. 

Ytri veggurinn, til suðvesturs, er mun greinilegri að utan en innan. Hann er 0,2-1 m á hæð. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 
RA-218:017     tóftir     rétt 63°44.700N     20°06.330V 

Tvær tóftir eru 70 m suðvestan við tóft 017 og rúmum 380 m norðan við bæ 001. Þær eru uppi á 

austurbrún lækjargils sem skilur á milli landa Mið-Sámsstaða RA-219 og Sámsstaða eystri. 

Svæðið er afar gróið og hefur verið kíldregið og plægt. Barrtrjám er plantað hér um allt í rennum sem 

liggja yfir tóftirnar. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 25x18 m að stærð og snýr norður-suður. Tóft A er norðar. Hún er 12x12 m 

að stærð, einföld og var rétt eða aðhald. Veggirnir eru 0,3 m á hæð, 1,5-3 m á breidd og algrónir. Ekkert 

op sést á yfirborði inn í tóftina. Veggirnir eru hæstir til norðurs. Hún er torfhlaðin. Tóft B er 6 m sunnar 

og er öllu óljósari. Hún er 7x7 m að stærð, einföld og opin til ANA. Búið er að plægja yfir hana að hluta 

og raska henni mikið. Veggirnir eru 1-1,5 m á breidd og 0,3 m á hæð. Hún er einnig torfhlaðin. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

 
 

                 

Tóft 218:016, horft til noðrurs. 
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RA-218:018     garðlag     vörslugarður 63°44.312N     20°05.946V 

Þrjú garðlög eru um 460 m suðaustan við bæ 001 og um 320 m austan við útihús 002. Þau eru skammt 

sunnan við Sámsstaðahjáleigu 006 en ekki mjög forn sé tekið mið af ástandi þeirra. Ekki er útilokað 

einn garðurinn sé byggður á túngarði 006d. Minni garðar eru í mýrinni til suðurs en tengjast kílræsingu 

og skógrækt. 

Í grónu túni og framræstri mýri. Víða er búið að planta trjám á þessu svæði. 

Garðlögin eru á svæði sem er 270x180 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Í lýsingu þessari fá 

þau bókstafi til aðgreiningar. Garðlag A er vestast á svæðinu. Það liggur til suðurs frá garðlagi 006d, 

sveigir síðan til suðvesturs og liggur í brekkurótum og grónum túnum. Það endar við vélgrafinn skurð 

og sést ekki sunnan hans. Garðlagið er 280 m að lengd, 1 m á breidd og 0,2 m á hæð. Garðlag B liggur 

til ASA frá nyrsta hluta garðlags A og endar við landamerkjagirðingu Kotmúla RA-217. Það er rúmlega 

180 m á lengd, um 1 m að breidd og 0,2 m að hæð. Ekki er að sjá grjót í hleðslum og það er vel gróið. 

Garðlag C liggur til suðausturs frá túngarði 006d. Það er umfangsmikið og líklega byggt á túngarðinum 

til norðvesturs en ekki er ljóst hvort að svo er alla leið. Hann er 1,5-2 m á breidd, 0,3-0,5 m á hæð og 

algróinn. Garðlag B liggur þvert yfir þetta garðlag í austurhluta. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 
RA-218:019     þúst     fjárhús 63°44.271N     20°05.975V 

Tvær tóftir eru rúma 500 m austan við 

bæ 001 og um 190 m suðaustan við 

Sámsstaðahjáleigu 006. Þær eru skammt 

vestanvið landamerki Kotmúla RA-217. 

Grasivaxin hlíð innan 

skógræktarsvæðis. 

Tóftirnar eru á svæði sem 23 x 10 m að 

stærð og snýr austur-vestur. Tóft A er 

austar. Hún er 4 x 3 m að stærð og snýr 

austur-vestur. Hún er 3 x 2 m að 

innanmáli og veggir eru um 0,1 m að 

hæð. Það mótar fyrir opi til austurs en 

veggir eru útflattir og því erfitt að segja 

til með vissu. Tóft B er um 20 m vestan við tóft A. Hún er 8 x 8 m að stærð og snýr norður-suður. Veggir 

eru 0,1 m að hæð og illgreinanlegir til vesturs. Hér er líklega um fjárhús að ræða. 

Tóftir 218:017. 

 

Garðlag 218:018, horft til suðvestus. 
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Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 
RA-218:020     tóft     fjárhús 63°44.659N     20°05.897V 

Tóft er um 450 m norðaustan við bæ 001 og 530 m norðan við Sámsstaðahjáleigu 006. Tóftin er uppi í 

brekku austan við Sámsstaðagil, skammt frá landmerkjum við Torfastaði RA-216. Fyrir sunnan og 

vestan tóftina eru mýrardrög en brekkubrún til annarra átta. Tóftin er framarlega á brekkubrúninni.  

Grasivaxin hlíð með lækjardrögum og mýrlendi. Allt umhverfis er búið að planta trjám og svæðið er 

mjög gróið. 

Tóftin er 12x8 m að stærð, er einföld og snýr norður-suður. Veggirnir eru torfhlaðnir, 0,4-0,5 m á hæð 

og ekkert op sést þar inn á yfirborði. Mögulega var það til suðausturs, þar eru veggirnir lægstir. Þetta 

var líklega fjárhús. Öll tóftin er algróin og útflött. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 
RA-218:021     heimild    vörslugarður 63°44.636N     20°06.276V 

Á loftmynd (Google earth) sér móta fyrir garðlagi rúmum 260 m norðan við bæ 001 og rúmum 110 m 

sunnan við tóftir 017. Garðlagið lá þvert yfir mýri, sunnan undir stakstæðu holti eða ás. 

Garðlagið var um 110 m að lengd, 6 m á breidd og lá austur-vestur þvert yfir mýrlendi. Það var 

norðarlega í mýri, við mörk holtsins. Allt þetta svæði er kílræst og djúpar rennur eru með 2 m millibili. 

Þar er búið að planta trjám og líklegt að garðlaginu hafi verið raskað við þessar framkvæmdir. 

Engin ummerki garðlagsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

  

Tóftir 218:019a og 019b, horft til austurs og vesturs. 

                

Tóft 218:020, horft til suðurs. 
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Heimildir:Google earth 

 

RA-218:022     heimild  óþekkt 63°45.026N     20°05.914V 

Á loftmynd (Google earth) sér móta fyrir tóft um rúmum 1 km norðan við bæ 001 og um 100 m austan 

við Aurgötu 641:005. Tóftin er skammt norðan við þá hluta Mið- og Sámsstaða eystri sem nýttir eru 

undir skógrækt, líklega á landsvæði sem áður var sameiginlegt. Tóftin er um 12x12 m að stærð, einföld 

og veggirnir 4 m á breidd. Það er ekki hægt að greina op á loftmyndinni eða ástand tóftarinnar. Sé tekið 

mið af lagi tóftarinnar er hérna um rétt að ræað en frekari vettvangsvinnu þarf til þess að staðfesta það.  

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Google earth 
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RA-219     Mið-Sámstaðir 
Talin 20 hdr. 1710, en jarðadýrleiki óviss vegna þess að jörðin tíundast fátækum.  

Breiðabólstaðakirkjueign. " ... en hagar allarra þessarra jarða (Sámstaða) liggja saman óaðskildar og er 

meining manna, sem líklegt er, að í fyrstu ein jörð verið hafi." JÁM I, 169  Þar var byggð tilraunastöð 

1927. 

1919:  Tún 5,1 ha, garðar 1542  m²   "Tún eru hér góð og liggja vel við sól.  Engjar voru víðáttumiklar 

en dálítið raklendar.  Hagar eru þeir sömu á Austur-Sámsstöðum." SB IV, 452 
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RA-219:001     Mið-Sámstaðir     bæjarhóll     bústaður 63°44.469N     20°06.373V 

Bæjarhóllinn á Mið-Sámstöðum nær nánast á milli merkja á móti Austustu-Sámstöðum annars vegar og 

Vestustu-Sámstöðum hins vegar. 

Bæjarhóllinn er á flata sunnan við brekku sem er nyrst í löngu og mjóu túninu. 

Bæjarhóllinn er um 52x55 m að stærð og snýr austur-vestur. Mesta hæð bæjarhóls er víðast um 2 m en 

allt að 3 m þar sem hann er hæstur í norðausturhorni. Tveir kálgarðar eru samtengdir húsum á 

bæjarhólnum á túnakorti frá 1919, suðvestan og vestan við þau, og eru þeir skráðir með bæjarhólnum. 

Með þeim eru minjarnar á svæði sem er 66x52 m að stærð og snýr áfram austur-vestur. Á miðjum 

bæjarhólnum er gamalt timburhús sem komið er að hruni. Húsið var byggt 1928 og endurbætt 1942. Það 

er klætt með bárujárni og einangrað með torfi. Lágur hlaðinn kjallari er undir húsinu. Húsið er 7x8 m 

að stærð og snýr austur-vestur. Húsið er einlyft með háu risi. Dyr eru á austurgafli þess. Steypt 

viðbygging er við norðausturhorn hússins sem er 3x4 m að stærð og snýr einnig austur-vestur. Þar inni 

er ofn og liggur strompur úr því rými. Lítið steypt hús er við norðvesturhorn timburhússins. Gólfflötur 

þess er tvískiptur en það er um 2x1,5 m að stærð og snýr norður-suður. Norðan við þetta hús er 

niðurgröftur sem er 3x3 m að innanmáli. Þar austan við er lægð sem er 3x8 m að innanmáli og snýr 

norður-suður. Nyrst á bæjarhólnum er lægð sem er 5x4 m að innanmáli og er 0,3 m á dýpt. Gamalt fjós 

og tengdar byggingar eru austan við íbúðarhúsið. Vestast er líklega hlaða, þá fjós og mjólkurhús austast. 

Eitt hlaðið hús og niðurgrafið er aftan við og þvert á þessi þrjú hús. Kálgarðarnir sjást illa, sér í lagi sá 

sem var vestan við bæinn. Af honum sést aðeins hluti vesturveggjar sem kantur og suðurveggur hans 

sem skilur á milli kálgarðanna tveggja sést einnig sem kantur. Signar veggjahleðslur sjást í kringum 

syðri kálgarðinn. Þær um 1 m á breidd og eru hæstar um 1 m en víða lægri. Syðri kálgarðurinn er 35x20 

m að stærð og snýr austur-vestur. Óljóst lítið gerði er innan hans í vesturenda. Austurveggur kálgarðsins 

virðist vera tvöfaldur og er mjó renna á milli veggjanna. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-219:002     heimild        63°44.511N     20°06.370V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var mannvirki í túni um 80 m norðan við bæ 001. Mannvirkið er sýnt sem 

ófylltur kassi en útihús eru sýnd sem fylltir kassar. Ætla má að það hafi ekki verið undir þaki og gæti 

því verið kvíar eða lítil rétt. 

Mannvirkið var á flata í sléttuðu túni þar sem því hallar til suðurs. Mikill grasvöxtur er í túninu sem ekki 

er lengur slegið. 

Engin ummerki sjást um mannvirkið í túninu og hefur það líklega horfið vegna sléttunar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

  

Bæjarhóll 219:001, horft til austurs. 
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Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-219:003     heimild    útihús 63°44.332N     20°06.426V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 270 m sunnan við bæ 001 og 50 m norðaustan við útihús 

004. 

Útihúsið var í sléttu túni þar sem það er fremur flatlent, fast vestan við traðir 015, nærri suðurenda 

túnsins. 

Ekki sjást skýr ummerki um útihúsið á yfirborði og hefur það líklega horfið vegna sléttunar. Það er þó 

örlítil hækkun í túninu sem gefur staðsetningu þess til kynna. Líklegt er að leifar af útihúsinu séu enn 

undir sverði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-219:004     heimild    útihús 63°44.315N     20°06.525V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 300 m sunnan við bæ 001 og tæpum 90 m suðvestan við 

útihús 003. 

Slétt, ræktað tún. 

Ekki er að sjá ummerki útihússins á yfirborði en mikill grasgróður er á túninu. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-219:005     Girðing     garðlag     vörslugarður 63°43.823N     20°07.292V 

"Í Vesturbæjar- og Miðbæjarlandi heitir næsta 

spilda upp af Bökkum Skipdælaþýfi eða 

Útseta.  Sundum var þetta svæði og kallað 

Girðing.  Mun það nafn vera dregið af 

torfgarði, sem hlaðinn hefur verið umhverfis 

og enn sjást glögg merki til," segir í 

örnefnalýsingu. Girðing er um 1,6 km 

suðvestan við bæ 001 og um 660 m suðvestan 

við fjárhús 006, sunnan þjóðvegar á 

Þverárbökkum. 

Í sléttuðu framræstu túni. 

Sigið garðlag sést á þessu svæði, nyrst á túni. 

Garðlagið er 36 m langt, 0,1 m á hæð, um 0,5 

m að breidd og liggur norðvestur-suðaustur. 

Annars er garðlagið horfið, líklegast í skurði. 

Ekki er vitað hversu stórt túnið var. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 2 

 

RA-219:006     heimild    stekkur 63°43.981N     20°06.560V 

"Vestur af bríkateig eru hólar nokkrir, þar voru fénaðarhús frá Miðbænum.  Þar heitir Stekkatún.  Nú 

eru þar kornhlöður frá Tilraunastöðinni," segir í örnefnalýsingu. Stekkurinn var um 1 km sunnan við bæ 

001 og um 10 m sunnan við þjóðveg 261. Kornhlöðurnar eru ennþá uppistandandi en húsin eru ekki í 

góðu standi. 

Nú (2015) er bárujárnsklædd skemma og malarplan á Stekkatúni. 

Ekki sjást neinar minjar á Stekkatúni á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 2 

 

RA-219:007     gryfja     rétt 63°44.063N     20°06.259V 

"Austur við mörkin, upp af þjóðveginum er Snubbsmýri.  Vestast í henni er keilulagaður hóll, sem 

Snubbur heitir.  Var tekinn úr honum ofaníburður í þjóðveginn, og var grófin notuð fyrir fjárrétt," segir 

 

Girðing 219:005, horft til norðausturs. 
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í örnefnalýsingu sem Tryggvi Árnason 

skráði. "Suð-austur af Stórhól er smá hóll 

ofan við veginn sem Snubburheitir, þar 

var fjárrétt og malartekja til ofaníburðar 

í vegi. Í hól þessum átti huldufólk að 

búa,“ segir í örnefnalýsingu 

Sámsstaðalands sem Oddgeir 

Guðjónsson skráði. Réttin var um 820 m 

sunnan við bæ 001 og um 5 m norðan við 

malbikaðan þjóðveg 261. 

Malarhóll, vel gróinn að mestu. Efni 

hefur verið numið úr austurhluta hans. 

Hálfhringlaga gróf er þar sem efni var 

tekið. Hún er um 10 x 8 m að stærð og 

snýr austur-vestur. Innst er grófin um 4 

m að dýpt, miðað við hæð hólsins. 

Líklegast hefur verið girt fyrir grófina en 

engar hleðslur sjást þar inni né ummerki 

um mannvist. Vel er gróið innan hennar og jafnslétt. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 2; Ö-Sámsstaðaland, 2 

 

RA-219:008     tóftir     beitarhús 63°43.562N     20°07.119V 

Þrjár tóftir og ein þúst eru niður við Þveráraura í landi Mið-

Sámsstaða. Minjarnar eru um 1,7 km suðvestan við bæ 001 og 

170 m suðvestan við nýlegt heilsárshús. Gerð og staðsetning 

minjanna gefur helst til kynna að þarna séu beitarhúsatóftir. 

Tóftirnar eru á smáþýfðu flatlendi þar sem gróður einkennist af 

grasi, mosa og elftingu. Búið er að rækta tún fast norðan við 

minjarnar. 

Minjarnar eru á svæði sem er 116x50 m að stærð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Þær fá bókstafi til aðgreiningar í lýsingu. 

Þúst A er suðvestast á svæðinu. Hún er um 18x9 m að stærð og 

snýr VNV-ASA. Þústin er kúpt og 0,5 m á hæð. Hún er nokkuð 

afgerandi en ekki er útilokað að um náttúrumyndun sé að ræða. 

Lítil hundaþúfa er á þústinni þar sem hún er hæst. Tóft B er 60 

m norðaustan við þúst A. Hún er torfhlaðin og einföld. Tóftin er 

4x8 m að stærð og snýr nálega austur-vestur. Innanmál hennar er 

orðið óljóst. Op virðist hafa verið í austurenda. Mesta hæð 

veggja er 0,5 m. Pælur sjást í kringum tóftina. Vestan við tóftina 

er gróið jarðrask. Tóft C er fáum metrum norðvestan við tóft B. 

Hún er torfhlaðin og tvískipt. Tóftin er um 14x5 m að stærð og 

snýr nálega austur-vestur. Í vesturenda tóftarinnar er op inn í hólf 

I sem er 7x1 m að innanmáli og snýr eins og tóft. Í austurenda 

tóftarinnar er lítið hólf II sem er um 1 m í þvermál og er um 0,5 

m dýpra en hólf I, að öllum líkindum niðurgrafin hlaða. Ekki sést skýrt op á hólfi II. Mesta hæð veggja 

er 0,6 m. Tóft D er um 25 m NNV við tóft C, fast við suðurjaðar túns. Tóftin er torfhlaðin og tvískipt. 

Hún er 10x9 m að stærð og snýr norður-suður. Bæði hólf eru 4x2 m að innanmáli og snúa austur-vestur. 

Ekki sést op á þeim eða á milli þeirra en op virðast hafa verið í vesturenda þeirra. Mesta hæð veggja er 

0,4 m. 

Hættumat: hætta, vegna jarðræktar 

  

 

Rétt 219:007, horft til suðurs. 
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RA-219:009     Miðveita     heimild    áveita 63°44.284N     20°06.931V 

"Þar vestur af [Austurbæjarveitum] heitir Finnbogamýri, þá Miðveita, og vestast vestur við mörkin, 

Vesturveita," segir í örnefnalýsingu. Miðveita er tæpum 570 m suðvestan við bæ 0001, við merki 

Árnagerðis RA-223. 

Sléttað, framræst tún. 

Líklegast er Miðveita náttúrulegir lækir en engar minjar eru á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 2 

 

RA-219:010     Miðbæjargerði     gerði 63°44.526N     20°06.387V 

"Ofan við bæinn heitir Upptún.  Efst á því heitir Miðbæjargerði," segir í örnefnalýsingu. "Neðan við 

bæinn á mið Sámsstöðum kallast Niðurtún, en Gerði ofan við bæinn,"  segir í annarri örnefnalýsingu. 

Ummerki um Miðbæjargerði eru um 110 m norðan við bæ 001. Það er afmarkað af túngarði 220:023 til 

norðurs og útflöttum garði til suðurs. Ekki sjást hlaðnir veggir meðfram austur- og vesturhliðum. Ekki 

er ljóst hvaða hlutverk gerðið hafði en ekki er ólíklegt að það hafi verið akurgerði. 

Gerðið er efst í grasgefnu túni sem ekki er lengur slegið og er í halla til suðurs. 

Gerðið er um 75x50 m að stærð og snýr austur-vestur. Útflatti garðurinn sem afmarkaði gerðið til suðurs 

er um 4 m á breidd. Ytri brún hans (undan halla) er 1 m á hæð en innri brúnin er 0,2-0,3 m á hæð. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

    

Þúst 219:008a og tóft 008b, horft til suðvesturs og suðausturs. 

  

Tóftir 219:008c og 008d, horft til suðvesturs og norðvesturs. 
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Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 4; Ö-

Sámsstaðaland, 2 

 

RA-219:011     heimild    rétt 

"Efst á Bökkum er Sandskarðamýri. Í 

gegnum hana rennur graflækur sem 

Kallast Pyttarás. Vestan við rásina er smá 

laut sem heitir Bollagróf, þar var fjárrétt 

fyrrum," segir í örnefnalýsingu. Ekki er 

vitað hvar nákvæmlega Bollagróf er 

staðsett en hún var sunnarlega í landi 

Tofastaða, vestarlega á svokölluðum 

Bökkum ofan við Þverá. Svæðið var ekki 

skoðað á vettvangi né fékkst það staðfest 

hvar nákvæmlega réttin var. Þetta svæði 

er nú ræktað tún. 

Heimildir:Ö-Sámsstaðaland, 3 

 

RA-219:012     þúst     útihús 63°44.540N     20°06.429V 

Þúst er norðarlega í heimatúni, líklega 

innan Gerðis 010. Hún er 140 m norðan 

við bæ 001 og rúmum 20 m suðvestan 

við útihús 016. Staðsetningin gefur til 

kynna að um útihús sé að ræða. 

Þústin er á því er virðist náttúruleg hæð 

eða tungu, efst í brekku í sléttuðu túni 

sem ekki er lengur slegið. 

Þústin er 6x5 m að stærð og snýr norður-

suður. Hún er flöt að ofan, hæst til 

suðurs, fram í brekkuna. Þar er hún 0,5 

m að hæð. 

Hættumat: hætta, vegna trjáræktar 

 
 
 
 
 
 
RA-219:013     Krosshóll     álagablettur 63°44.080N     20°06.725V 

Krosshóll hét hóll skammt vestur frá Stórhól þar sem Mið-Sámsstaðir standa nú.  Hann mátti ekki slá 

eða gera þar jarðrask samkvæmt heimildarmönnum. Krosshóll er um 780 m suðvestan við bæ 001 og 

um 410 m suðaustan við Miðveitur 009. 

Krosshóll er grasigróinn hóll og vaxa á brúnum hans nokkur tré. 

Krosshóll er náttúrulegur hóll, um 95 x 65 m að stærð og snýr austur-vestur. Hóllinn er flatur að ofan en 

landið í kring lækkar til vesturs. Til vesturs er Krosshóll um 2 m að hæð en nánast jafnhár umhverfi sínu 

til austurs. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-219:014     renna     traðir 63°44.506N     20°06.346V 

Á túnakorti frá 1919 eru sýndar traðir frá bæ til norðurs. Þær sjást enn. 

Norðurtraðirnar eru í grasgefnu, sléttuðu túni sem hallar til suðurs. 

Traðirnar sjást sem mjó renna sem er 116 m löng frá túnjaðri í norðri, að bænum í suðri. Rennan er mjó 

og samansigin þar sem hún er næst bænum, í minnstum halla. Ofar, í meiri halla, er rennan breiðari og 

grynnri. Syðst er rennan 0,5-1 m á breidd en allt að 2 m á breidd þegar ofar dregur. Rennan er gróin og 

dýpst er hún 0,6 m en þó er hærra upp á vesturbrúnina, eða allt að 1 m. Ekki sjást hlaðnir veggir meðfram 

 

Garðlag 219:010, horft til austurs. 

 

Þúst 219:012, horft til suðausturs. 
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rennunni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-219:015     vegur     samgöngubót 63°44.435N     20°06.357V 

Ruddur vegur liggur til suðurs frá Mið-Sámsstöðum 001 og Austustu-Sámsstöðum 218:001. Þær eru á 

merkjum milli bæjanna. Mögulega voru traðir áður á sama stað. 

Vegurinn liggur samsíða þurrum og grónum lækjarfarvegi sem sýndur er á túnakorti frá 1919. 

Vegurinn sést sem renna sem er 1,5 m að innanmáli og 0,3 m á dýpt. Frá suðri liggur vegurinn til NNA 

á 155 m löngum kafla þar til hann klofnar og sveigir lítillega í átt að Austustu-Sámsstöðum annars vegar, 

þar sem hann sést á 120 m löngum kafla, og hins vegar í átt að Mið-Sámsstöðum, þar sem hann sést á 

44 m löngum kafla. Vegarslóði tekur við þar sem tröðunum sleppir en á túnakortinu eru traðirnar 320 m 

á lengd. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-219:016     þúst     útihús 63°44.549N     20°06.404V 

Efst í gamla heimatúninu er þúst fast sunnan 

við eldri túngarð 220:023, innan 

Miðbæjargerðis 010 og 150 m norðan við bæ 

001. Yngri túngarður er hlaðinn yfir 

norðurenda þústarinnar. Ætla má að útihús 

hafi verið þar sem þústin er þó að það sé ekki 

sýnt á túnakorti frá 1919. 

Minjarnar eru á því er virðist náttúrulegri 

hæð eða tungu, efst í brekku í sléttuðu túni 

sem ekki er lengur slegið. 

Þústin er 8x5 m að stærð og snýr norður-

suður. Þústin hefur samlagast tungunni en er 

skýrust á austurhlið þar sem hún er 0,3 m á 

hæð. Þústin virðist hafa raskast þegar yngri 

túngarður 220:023 var reistur. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

 
RA-219:017     gryfja     útihús 63°44.493N     20°06.367V 

Nokkuð afgerandi gryfja er í túninu um 50 m norðan við bæ 001. Ekki er ljóst hvaða mannvirki þar hefur 

  

Til vinstri eru traðir 219:014 en vegur 219:015 er til hægri. Á myndunum er horft til suðurs. 

 

Þúst 219:016, horft til vesturs. 
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verið en líklegt er að þar hafi verið útihús 

sem búið er að slétta í tún. 

Gryfjan er í flata í grösugu túni. 

Gryfjan er um 2x2,5 m að innanmáli og snýr 

austur-vestur. Hæst er upp úr henni til 

norðurs (0,7 m) en lægst til suðurs (0,2 m). 

Gryfjan er gróin og grasi vaxin. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA-219:018     heimild    nátthagi 

Í svörum við spurningu 8a um fráfærur í safni Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins svarar Ragnheiður 

Halldórsdóttir svo: "En á Sámsstöðum, […] var nátthagi og þar voru kindurnar hafðar til þess að ekki 
þyrfti að smala. Þetta gafst illa því hólfið var lítið og traðkaðist fljótt." Ekki er vitað hvar nátthaginn var 

staðsettur né á hvaða jörð hann var. Ekki er ólíklegt að sami nátthagi hafi verið fyrir alla bæina líkt og 

var með kvíarnar. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=542535 

 

  

 

Útihús 219:017, horft til norðvesturs. 
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RA-220     Sámstaðir vestustu 
Talin 20 hdr. 1710, en jarðadýrleiki óviss vegna þess að jörðin tíundast fátækum. JÁM I, 169.  1332:  

Máldagi kirkjunnar í Breiðabólstað á jörðin allt heimalandið Vestur-Sámsstaði, hálfan Konungsmúla, 

Þórugnúp, Borgarholt og Skálmholt.  DI II 687-689.  Breiðabólstaðakirkjueign. " ... en hagar allarra 

þessarra jarða (Sámstaða) liggja saman óaðskildar og er meining manna, sem líklegt er, að í fyrstu ein 

jörð verið hafi." JÁM I, 169.  Nú er þar tvíbýli frá 1932. 

1839:"... tún góð; sæmilegar útslægjur, hagar sömu."  SSR, 96  1919:  Tún 16,19 ha, garðar 2373 m²    

"Gömlu túnin eru nokkuð brött á köflum en góð.  Engjar voru niður af túnunum, þær hafa nú verið 

ræktaðar í tún.  Hagar eru upp frá bænum algrónir og girtir, skjól eru þar góð." SB IV, 454 
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RA-220:001     Sámstaðir vestustu     bæjarhóll     bústaður 63°44.490N     20°06.613V 
Í Sunnlenskum byggðum I segir 
að bæjarstæðið hafi verið flutt 
árið 1944 á núverandi stað, áður 
hafi það verið norðar, uppi í 
brekkunni. "Rétt austan við 
Vesturbæjarlækinn, ofan til í 
túninu, er gamli Vesturbærinn.  
Þar er gamla íbúðarhúsið, og 
hlöður og fjós frá báðum 
núverandi ábúendum 
jarðarinnar," segir í 
örnefnalýsingu. Mikið jarðrask er 
á gamla bæjarhól Vestur 
Sámsstaða en bærinn var fluttur 
um 150 m SSV árið 1944. Á 
bæjarhólnum sjást ennþá grunnur 
síðustu útihúsanna sem og 
íbúðarhússins. Eitthvað að 
byggingunum var rifið en aðrar 
standa ennþá að hluta. Víða eru 
grunnar, óljósar hleðslur og 
veggjabrot. Mikil mannvist er hér 
undir sverði. 
Bæjarhóllinn er uppi í gróinni hlíð en hann sést lítið sem ekkert, byggingar eru í honum öllum. Allt 
umhverfis hann er slétt tún, nýtt til beitar. 

Bæjarhóllinn er 70x40 m að stærð og snýr austur-vestur. Þar eru sem fyrr segir margar minjar frá 
mismunandi tímum og minjarnar eru brotakenndar. Þarna eru sjö greinileg hólf. Lýsingin hefst til austurs 
í hólfi 1 sem var íbúðarhúsið. Hólfið er 12x8 m að stærð og snýr austur-vestur. Það er niðurgrafið og 
húsið var með kjallara. Veggirnir eru 0,4-1,2 m á hæð. Þeir eru steinsteyptir að hluta en einnig má sjá 
grjóthleðslu í þeim. Inni í hólfinu er ennþá eldavél og skorsteinn liggur þar á jörðinni. Til norðurs eru 5 
umför af grjóthleðslu í veggjunum en að sunnan eru þeir steyptir. Tröppur eru fyrir utan hólfið þar sem 
gengið var inn. Fyrir austan hólfið er steyptur, hruninn veggur og þrír steyptir stólpar. Hólf 2 er vestan 
við hólf 1. Á milli þeirra er jarðvegur og óljós veggjarbrot. Það er niðurgrafið og líklega voru hérna 
útihús. Austurveggurinn er hæstur, hann er 3-3,5 m á hæð og þar sjást víða hrundar vegghleðslur og 
hleðslugrjót. Þar norðan við sést neðri hluti af steyptum súrheysturni sem er fullur af járni og er í lýsingu 
þessari og teikningu númer 3, þ.e. hólf 3. Inni í hólfi 2 voru líklega fleiri hólf sem nú sjást ekki. Þar eru 

 

  

Bæjarhóll 220:001, horft til austurs og vesturs. 
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m.a. steypt veggjabrot sem hrunið hafa inn í hólfið en hluti af suðurveggnum er ennþá uppistandandi. 

Hólf 2 var um 20x12 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Hólf 4 er vestan þess. Það er 8x8 m að 

innanmáli og afmarkast af steinsteyptum veggjabrotum. Til vesturs eru veggirnir hlaðnir, 0,2-0,3 m á 

hæð og þar sjást 2-3 umför af grjóthleðslu. Fyrir vestan hólfið er mikið rakskað svæði þar sem óljóst 

mótar fyrir lítill tóft sem hér fær númerið hólf 5. Þar sést klömbruhleðsla úr grjóti, þar sem lækur rennur 

fast vestan við bæjarhólinn. Hólfið er 6x4 m að innanmáli og vesturveggurinn er horfinn. Hólf 5 er 

vestan við hólf 4 og er 8x4 m að innanmáli. Veggirnir eru grjóthlaðnir, 0,3 m á hæð en tóftin var líklega 

opin til suðurs. Hólf 6 er sunnan við hólf 4 og 5. Það 12x6 m að innanmáli og snýr austur-vestur. 

Veggirnir eru hlaðnir, 1-1,8 m á hæð og þar inni glittir í fjölmörg umför. Hólfið er fullt af rusli og óskýrt 

af þeim sökum. Það er ljóst að ekki er hægt að gera mannvirkjum þessum fullnægjandi skil í lýsingu 

þessari, til þess eru minjarnar allt of brotakenndar og raskaðar. Fyrir sunnan hólinn er hólf 8 sem var 

líklega kálgarður og er sýndur á túnakortinu. Til vesturs sést veggur sem er 0,5 m á hæð og algróinn. 

Hann sést ekki að innan. Þar eru hins vegar steyptur hliðstólpi og tröppurnar. Til austurs er veggurinn 2 

m breiður og 0,3 m á hæð. Innan kálgarðsins mótar fyrir L-laga hleðslu sem er 0,2 m á hæð.  Fyrir austan 

bæinn er hóll, aflíðandi til norðurs og niður frá bænum. Hann er líklega hluti af bæjarhólnum. Erfitt er 

að greina náttúrulega upphækkun frá manvistarlögum vegna bygginga. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:SB I, 454; Ö-Sámsstaðir, 4; Túnakort 1919 

 

RA-220:002     þúst     útihús  traðir 63°44.521N     20°06.653V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 50 m norðvestan við bæ 001 og 20 m ANA við þúst 027. 

Traðir voru fast vestan við útihúsið og lágu til norðurs úr heimatúnið. Þar sést nú lág í túninu um 70 m 

norðvestan við bæ 001.  

Minjarnar eru í gömlu túni sem nýtt er fyrir kúabeit og er í talsverðum halla til suðurs. 

Þústin er hringlaga og er 5 m í þvermál. Hún er 0,2,-0,3 m á hæð. Ekki er víst að um mannvirki sé að 

ræða en líklegt verður að teljast að hér séu leifar af útihúsi sem búið er að slétta í tún. Renna liggur til 

SSV 4 m austan við þústina. Hún er 23 m á lengd, 1 m á breidd og 0,2-0,3 m á dýpt. Ekki er víst hvort 

og þá hvernig mannvirkin tengjast. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-220:003     tóft     útihús 63°44.552N     20°06.591V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 120 m norðan við bæ 001. Þar sést enn tóft efst í túninu. 

Tóftin er í gömlu túni sem nýtt er fyrir kúabeit og er í talsverðum halla til suðurs. 

Tóftin er tvískipt og virðist að mestu torfhlaðin. Hún er um 7,5x8,5m að stærð og snýr norður-suður. Í 

norðurhluta tóftarinnar er hólf I sem er 4x1,5 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Op er á því til 

austurs. Hólf II er sunnan við hólf I og er um 1 m í þvermál innanmáls. Ekki sést op á því eða á milli 

   

Þúst 220:002, horft til suðausturs.  



163 
 

hólfanna og er það mun ógreinilegra en hólf I. Mesta hæð veggja er 0,5 m. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-220:004     hleðsla     kálgarður 63°44.472N     20°06.652V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var kálgarður fast 

sunnan við bæ 001, í aflíðandi brekku til suðurs. 

Hann var ekki sambyggður hólnum og hægt að 

fara á milli hans þess kálgarðs sem var 

sambyggður bæ 001. Kálgarðurinn var 100 m 

norðan við núverandi íbúðarhús á Vestur-

Sámsstöðum. 

Grasivaxið tún er allt umhverfis kálgarðinn. Inni í 

honum er ræktað fóðurkál fyrir kýr. 

Kálgarðurinn er 80x40 m að stærð á túnakortinu. 

Norðurhlið hans er ennþá varðveitt en aðrar hliðar 

eru horfnar vegna sléttunar. Veggurinn er 2,5 m á 

breidd, 0,5 m á hæð og rúmlega 60 m að lengd. 

Hann liggur ASA-VNV og er að öllum líkindum 

torfhlaðinn. Vírgirðing er fast norðan við vegginn. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-220:005     garðlag     áveita 63°44.482N     

20°06.715V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 lá mannvirki til 

vesturs frá bæjarhlaðinu og sveigði til suðurs. Það 

er alls óvíst hvaða tilgangi það þjónaði en þarna 

rennur nú lækur og því líklegt að hann hafi verið 

grafinn í stokk til að veita honum niður túnið. Þetta 

var því annað hvort renna eða varnargarður. 

Brekka í halla til suðurs. Fyrir norðan girðinguna 

er smáþýft tún en kálgarður með fóðurkáli til 

suðurs. Til annarra átta eru grasivaxin tún. 

Hlaðinn garður liggur til vesturs, frá kálgarði 004 

á um 20 m löngum kafla. Ekki ljóst hvort að hann 

    

Tóft 220:0003, horft til austurs. 

 

Kálgarður 220:004, horft til norðausturs. 

 

Hleðsla 220:005, horft til vesturs. 
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tilheyrði honum eða þessu mannvirki. Fast vestan hans er lækurinn í litlum skurði. Garðurinn er 2,5-3 

m á breidd og 1 m á hæð, torfhlaðinn og hverfur við vírgirðingu sem afmarkar grasivaxin tún. Lækurinn 

rennur á nákvæmlega sama stað og mannvirkið á túnakortinu. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-220:006     heimild    útihús 63°44.392N     20°06.801V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 260 m suðvestan við bæ 001, skammt austan við mannvirki 

005. Samkvæmt túnakortinu var það tvískipt en er nú horfið. 

Þar sem útihúsið var eru nú útihús sem byggð voru eftir miðja síðustu öld. Þarna er m.a. fjós. Ekki er 

líklegt að mannvist leynist þarna undir sverði af þessum sökum. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna byggingar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-220:007     mannvirki     útihús 63°44.492N     20°06.865V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var útihús um 200 m vestan við bæ 001 og um 50 m norðvestan við þúst 

028. 

Grasigróið tún. 

Þarna er nú dæld sem er 9 x 8 m að stærð, snýr norður-suður og er um 0,1 m lægri en umhverfi sitt. 

Greina má steina sem virðast hafa verið í hleðslum í útveggjum. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-220:008     heimild    útihús 63°44.436N     20°06.897V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var stórt útihús, líklega fjárhús, vestarlega í heimatúninu, um 250 m 

suðvestan við bæ 001 og tæpum 110 m sunnan við útihús 007. 

Sléttað tún í halla til suðurs sem nýtt er fyrir kúabeit. 

Engin ummerki sjást um útihúsið á yfirborði og hefur það verið rifið og/eða sléttað í tún. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-220:009     Prestgarður     heimild    landamerki 63°44.528N     20°06.998V 

"Í vesturmörkum er mannhæðarhár garður, nefndur Prestgarður, segir í örnefnalýsingu. Staðsetning 

Prestgarðs er óþekkt en nú (2015) eru skurðir á merkjum Breiðabólsstaðar RA-221 og Sámsstaða og 

líklegt að Prestgarður hafi horfið við gerð þeirra. Hnit var tekið við norðvesturenda heimatúnsins. 

       

Dæld 220:007, horft til suðurs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 1-2 

 

RA-220:010     Vesturveita     heimild    áveitu 63°44.288N     20°07.094V 

"Þar vestur af [Austurbæjarveitum] heitir Finnbogamýri, þá Miðveita, og vestast vestur við mörkin, 

Vesturveita," segir í örnefnalýsingu. Vesturveita er um 530 m suðvestan við bæ 001 og um 90 m 

suðvestan við tóft 014. 

Sléttað, framræst tún. 

Líklegast er Vesturveita náttúrulegir lækir en engar minjar er að sjá á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 2 

 

RA-220:011     tóft     fjárhús 63°44.451N     20°06.818V 

"Frá vesturmörkum austur að Vesturbæjarlæknum heitir Fjárhústún.  Vestast í því er alldjúpt mýrargil, 

og heitir Fjárhústúnsgil.  Vestan við það eru Bugar, en austan við, neðan til, Fjárhústúnslægð.  Ofan við 

lægðina er há brekka.  Upp á henni stóðu fjárhúsin," segir í örnefnalýsingu. Fjárhúsin voru rúmum 180 

m suðvestan við bæ 001 og um 90 m suðaustan við útihús 007. 

Tóftin er í sléttu, grasivöxnu túni. Lækur rennur fast austan hennar og víða eru náttúrulegir hólar. Túnið 

er í halla til suðurs og SSA. 

Tóftin er 15x15 m að stærð og er einföld. Veggirnir eru 0,2 m á hæð, 2 m á breidd og útflattir. Þeir eru 

algrónir og op er til norðvesturs, fram á brekkubrúnina. Ekki sér til hólfaskiptingar inni í tóftinni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 3 

 

RA-220:012     lind     vatnsból 63°44.536N     

20°06.767V 

"Ofan við þau [011] hækkar enn, og heitir bali.  

Austan við balann er mýrardrag, og er þar 

gamalt vatnsból," segir í örnefnalýsingu. 

Vatnsbólið er um 150 m norðvestan við bæ 

001 og um 100 m norðaustan við þúst 028. 

Grasigróið sléttað tún. 

Hringlaga, en slitrótt, garðlag er um 3 m í 

þvermál, utan um vatnsbólið. Garðlagið er 0,2 

m að hæð mest og er viðarhleri eða kassi innan 

þess, ofan á vatnsbólinu, og dekk þar ofan á 

nú (2015). Þar rennur vatn úr, þó ekki 

            

Tóft 220:011, horft til suðvesturs. 

 

Lind 220:012 horft til norðurs. 
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nægilega til að um eiginlegan læk sé að ræða. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 4 

 

RA-220:013     Fellstættur     tóftir     beitarhús 63°45.365N     20°06.388V 

"Vestan í Sléttafelli eru gamlar 

beitarhúsatættur, kallaðar Fellstættur," 

segir í örnefnalýsingu. Í svörum Oddgeirs 

Guðjónssonar við spurningu 81a í safni 

þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir: 

"Á Vestur- 

Sámsstöðum voru beitarhús suð-vestan í 

Sléttafelli. Oddur Eyjólfsson, bóndi þar 

frá 1847 til 1890 mun hafa haft þar sauði." 

Fellstættur eru rúma 1,6 km norðan við bæ 

001 og um 30 m norðan við enda 

markaskurðar milli Vestur- og Mið-

Sámsstaða. 

Grasigróin heiði, fast norðan mýrar. 

Á svæði sem er um 70 x 20 m að stærð og 

snýr norðaustur-suðvestur eru tvær tóftir. 

Í lýsingu þessari er þeim gefin bókstarfur 

til aðgreiningar. Tóft A er sunnar, beint 

norðan við skurð. Hún er 6 x 5 að stærð, 

einföld, opin til suðurs og snýr í austur-

vestur. Tóftin er um 3 x 2 m að innanmáli 

í norður-suður. Veggir eru 0,4 m að hæð 

en vesturvegg tóftarinnar virðist hafa verið mokað í burtu og má aðeins sjá móta fyrir honum. Tóft B er 

um 30 m norðan við tóft A. Hún er 13 x 6 m að stærð, tvískipt og snýr norður-suður. Nyrðra hólf 

tóftarinnar er um 3,5 x 1 m og snýr austur-vestur, en mikið virðist hafa hrunið inn í eystri hluta hólfsins. 

Syðra hólfið er um 8 x 4 m, snýr norður-suður. Hrunið hefur inn í norðausturhorn hólfsins en svo virðist 

sem garði hafi verið eftir hólfinu miðju, um 5 x 1 m að stærð, suður úr norðurvegg hólfsins. Veggir eru 

0,2 m að hæð. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 6; Sarpur.is (sjá,  http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-220:014     tóft     heygarður 63°44.328N     20°07.009V 

Tóft er um 440 m suðvestan við bæ 001 og um 460 m sunnan við Draugaskúta 017 sem, af lögun að 

dæma, hefur líklegast verið heygarður. 

 

      

Tóftir 220:013a og 013b, horft til norðurs og suðurs. 
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Sléttað, framræst tún. 

Tóftin er hringlaga og um 6 m í þvermál. Hún er sigin og veggirnir slitróttir á yfirborði. Veggir eru mest 

um 0,2 m að hæð og virðist vera op á tóftinni til vestur en ekki er að sjá steina í hleðslum. Um helmingur 

tóftarinnar er horfinn í skurð sem grafinn hefur verið í austurhluta hennar en greinilega hefur nýlega 

hrunið út bakka skurðsins. Vegna þessa hruns er aðeins um 6 x 3,5 m að utanmáli tóftarinnar eftir. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-220:015     Stekkur     þúst     fjárhús 63°44.922N     20°06.666V 

"Á hæðinni 

sunnan við 

Þvergilið var lengi 

vel sauðahús frá 

Vesturbænum.  

Þar heitir 

Stekkur," segir í 

örnefnalýsingu. 

Þarna sést nú þúst 

sem hefur verið 

raskað með 

vírgirðingu. 

Þústin er um 800 

m norðan við bæ 

001 og um 850 m 

suðvestan við 

tóftir 013. 

Grasivaxin heiði. 

Suðvesturhorn 

þústar sést við gaddavírsgirðingu á hæð sem þarna er. Austur-langhliðin er um 2 m að lengd, endar við 

gaddavírsgirðingu til austurs, og norður-suður veggur er um 4 m langur, hverfur í gróður. Veggir eru 

grjóthlaðnir, grónir að hluta. Grjótdreif er á svæði um 8 x 5 m að stærð, snýr norður-suður, hvoru megin 

við gaddavírsgirðingu. Þeir veggir eru 0,2 m að hæð. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 6 

 

RA-220:016     Höskuldarlág     sögustaður 

"Skammt neðan við Tryppaskurð, vestan í Ingimundarheiði er Höskuldarlág og segja munnmæli að þar 

hafi Lýtingur á Sámsstöðum setið fyrir Höskuldi Njálssyni sem segir í Njálssögu," segir í 

                  

Tóft 220:014, horft til norðurs. 

      

Þúst 220:015, horft  til suðurs. 
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örnefnalýsingu.  "Beint norðr undan Sámsstöðum, uppi á hálsinum, er djúp laut, grasi vaxin, að 

austanverðu við götuna, þegar upp er riðið; er opið fram úr henni og slétt grund fyrir neðan hana, sem 

gatan liggr yfir.  Lautin er svo djúp, að hylur menn og nokkura hesta, og sést ekki fyrr en að kemr, 

einkanlega ofan frá. ... Þetta er alveg á veginum, þegar farið er upp hjá Sámsstöðum fyrir vestan 

túngarðinn ... Þetta er gróf sú, er þeir Lýtingr frá Sámsstöðum og bræður hans fólust í, er þeir sátu fyrir 

Höskuldi ..." segir í grein Sigurðar Vigfússonar í Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1888-1892, bls 

46. Oddgeir í Tungu segir Höskuldarlág vera austan í Ingimundarheiði, niðurundir Steinsmýri. Óljóst í 

landi hverra Sámsstaðanna Höskuldarlág er. Ekki var unnt að staðsetja Höskuldarlág á vettvangi en 

engin lág fannst sem kemur heim við lýsingar. 

Heimildir:Ö-Sámsstaðaland, 1; SV, 35-62 

 

RA-220:017     Draugaskúti     heimild    draugur 63°44.581N     20°07.008V 

"Framan við Steinsmýri er Miðtorfa og nær hún að 

Raftagili sem er á mörkum Sámsstaða og 

Breiðabólstaðar, í því er smá skúti sem kallast 

Draugaskúti, og er hans getið í sögum Odds 

Oddssonar frá Sámsstöðum," segir í 

örnefnalýsingu. Í svörum Oddgeirs Guðjónssonar 

við spurningu 81a og er í safni Þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnsins segir: "Í Raftargili vestur frá 

Vestur-Sámsstöðum er hellisskúti austanmegin í 

gilinu, sem kallast Djöflaból.  Um hann er skráð 

smá saga eftir Odd Oddsson, gullsmið, hann var 

fæddur á Eyrarbakka." "Innst í því [Raftagili] að 

austanverðu er skúti mikill, ljótur og geigvænlegur, 

sem Djöflaból heitir. Var þar álitið tilvalið aðsetur 

fyrir drauga. Að vestanverðu í gili þessu eru 

hamrar háir með hillum og skotum. Þar er einnig 

annar skúti lítill en laglegur með holu upp úr einu horninu, í lögun sem turn að innan. Er þetta gömul 

álfakirkja." segir í Rauðskinnu II. Draugaskúti er um 370 m norðvestan við bæ 001, fremst í Raftagili. 

Raftagil er grasigróið gil, um 5 m djúpt. Eftir því rennur lítill lækur. 

Hellisskúti er vestan megin í Raftagili og er um 3 x 2 m að innanmáli, snýr norður-suður. Hann er um 

1,5 m að hæð en engin mannaverk er að sjá í eða við hann. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðaland, 1; http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675;  Rauðskinna II,101 

 

RA-220:018     Finnbogagerði     örnefni 63°44.486N     20°06.456V 

"Norð-austur af Vestur-Sámsstöðum er hóll sem Stórhóll kallast, niður af honum er Finnbogagerði ...," 

segir í örnefnalýsingu. Finnbogagerði var í gamla heimatúninu við merki á milli Vestur-Sámstaða og 

Mið-Sámstaða RA-219, 130 m vestan við bæ 001. 

Gamalt tún sem nýtt er fyrir kúabeit í aflíðandi halla til suðurs. 

Sléttlend tunga er í túninu þar sem Finnbogagerði er. Efst í henni er bunga og svo aflíðandi brekka 

sunnan við hana. Hún er afmörkuð af náttúrulegum lægðum en ekki sjást ummerki um hlaðna garða í 

kringum hana. Bungan efst í tungunni gæti þó verið útflattur garður. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðaland, 2 

 

RA-220:019     heimild    áveita 63°44.428N     20°07.013V 

Samkvæmt túnakorti frá 1919 var skurður um 350 m vestan við bæ 001 og tæpum 200 m suðvestan við 

túngarð 029. 

Grasigróið tún. 

Nú (2015) rennur lækur þar sem skurður er sýndur á túnakorti. Er vel hugsanlegt að skurðurinn hafi 

upprunalega verið fráveituskurður fyrir lækinn. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

Draugaskúti 220:017, horft til vesturs. 
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RA-220:020     Fjárhústún     þúst     fjárhús 63°44.526N     20°06.528V 

"Upp við girðinguna norð-austur af bænum kallast Ból, niður af því Fjárhústún ...," segir í 

örnefnalýsingu. Í Fjárhústúni er afgerandi þúst sem kann að vera leifar af fjárhúsum. Þústin er um 100 

m norðaustan við bæ 001 og er ekki sýnd á túnakorti frá 1919. 

Þústin er í gömlu, sléttuðu en ójöfnu túni sem hallar til suðurs. Það er nýtt fyrir kúabeit. 

Þústin er um 8x6 m að stærð og snýr NNA-SSV. Ekki sést móta fyrir innanmáli hólfa en þústin er flöt 

að ofan. Hún er 0,3 m á hæð og gróin en ekki sést grjót í henni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Sámsstaðaland, 2 

 

RA-220:021     heimild    rétt 63°44.568N     20°06.950V 

"Vestur af henni eru hæðardrög, kölluð Miðtorfa.  Þar fyrir vestan er djúpt gil, kallað Réttargil.  Var 

gömul fjárrétt efst í því," segir í örnefnalýsingu. Í svörum Oddgeirs Guðjónssonar við spurningu 81a frá 

Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins segir: "Á Sámsstöðum var ein rétt fyrir alla bæina þrjá, hún var niður 

við tún á Vestur-Sámsstöðum og er fyrir löngu hætt að nota hana og hennar sjást nú litlar menjar." Réttin 

var rúma 300 m norðvestan við bæ 001 og um 60 m austan við Draugaskúta 017. 

Grasigróin hlíð fast norðan mýrar. 

Engar réttir er að sjá nú (2015) á yfirborði, en ekki virðist hafa verið sléttað þar eða aðrar framkvæmdir 

farið fram. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Sámsstaðir TÁ, 5;  http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675 

            

Þúst 220:020, horft til SSV. 

      

Tóftir 220:022a og 022b, horft til suðurs. 
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RA-220:022     tóft     fjárhús 63°45.767N     20°06.076V 

Norðvestan  í Sléttafelli eru gamlar fjárhústættur. Í svörum Oddgeirs 

Guðjónssonar við spurningu 81a í þjóðháttadeild Þjóðminjasafnisins segir: 

"Önnur beitarhús og eldri [en 013] voru norðar, norðvestan í Sléttafelli þau 

voru frá Vestur-Sámsstöðum." Tóftirnar eru um 2,4 km norðan við bæ 001 

og 640 m norðvestan við tóftir 215:047 í norðurhlíð Sléttafells. Um 4 m eru 

milli tóftanna tveggja. 

Grasivaxin hlíð, aflíðandi til norðurs, norðan í Sléttafelli. 

Á svæði sem er um 20 x 10 m að stærð og snýr VNV-ASA eru tvær tóftir. 

Tóft A er um 10 x 5 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Tóftin er um 

8 x 3 m að innanmáli og er grafin í hlíðina til suðurs. Veggir eru yfirleitt 1,2 

m að hæð en hafa hrunið á köflum. Garði, um 0,2 m breiður og hár er 

meðfram vesturinnvegg. Grjót sést í hleðslum í öllum innveggjum tóftarinnar 

og op er á norðurvegg miðjum. Tóft B er um 4 m sunnan við tóft A. Tóftin er 

um 6 x 6 m að stærð, einföld, snýr í norður-suður og er grafin inn í hlíðina til 

suðurs. Hún er um 5 x 5 m að innanmáli og eru veggir 0,3 m að hæð. Ekki er 

að sjá grjót eða op í tóftinni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

RA-220:023     garðlag     túngarður 63°44.555N     20°06.495V 

Á túnakortum frá 1919 sést að einn túngarður 

afmarkaði túnin á Vestur-, Mið- og Austur-

Sámsstöðum að norðan og túnin lágu saman. Á 

milli bæjanna, innan túns, voru síðan traðir að 

undanskildum merkjum Vestur- og Mið-

Sámsstaða. Túngarðurinn afmarkaði tún sem var 

770x520 m að stærð. Hann sést enn meðfram 

norðurhlið heimatúnanna og er 130 m norðan við 

bæ 001. Á köflum má sjá tvær útgáfur en ekki er 

hægt að greina hvor garðurinn er yngri. 

Garðurinn er á mörkum túns og úthaga í aflíðandi 

halla til suðurs. 

Fyrir norðan heimatún Vestur-Sámsstaða er 

túngarðurinn torfhlaðinn og siginn en nokkuð 

heillegur. Frá austurenda sést hann vel á 158 m 

löngum kafla þar sem hann liggur austur-vestur. 

Þá tekur við brotakenndur kafli sem er 267 m á 

lengd og liggur NNA-SSV. Sá hluti garðsins virðist mun yngri en austari hluti garðsins. Garðurinn er 1 

m á breidd og 0,3 m á hæð. Við austurenda garðsins er stór þúst. Þar hefur jarðvegi verið ýtt saman en 

ekki er útilokað að þar hafi verið tóft. Heimatún Mið-Sámsstaða er mjótt og sést túngarðurinn þar ofar. 

Hann er tvöfaldur á kafla en stutt er á milli þeirra. Túngarðurinn er 1-2 m á breidd, 0,3-0,4 m á hæð og 

liggur austur-vestur. Hann er algróinn en hér og þar eru rof í honum. Í landi Austur-Sámsstaða sést 

túngarðurinn einn norðan við allt túnið en traðir 218:013 liggja í gengum hann og meðfram að hluta. Þar 

er túngarðurinn 2 m á breidd, algróinn og 0,4 m á hæð. Hann sést sem gróinn hryggur í túni.  

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-220:024     heimild    rista 

"Torfrista er hjeðan brúkur stundum í Vestustu Sámstaða landi, þó fyrir engan betaling, heldur er það 

eftir tillátssemi." segir í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Ekki er vitað hvar í landi Vestustu 

Sámsstaða þessi rista fór fram og því var ekki hægt að staðsetja hana á vettvangi. 

Heimildir:JÁM I, 169 

 

 

 

Túngarður 220:023, horft til vesturs. 
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RA-220:025     gryfja     útihús 63°44.495N     20°06.514V 

Tvær gryfjur eru í gamla heimatúninu um 70 m austan við bæ 001, 

fast vestan við vatnsrás þar sem hún beygir til suðurs eftir að koma 

niður halla úr norðaustri. 

Minjarnar eru í gömlu sléttuðu túni sem nýtt er fyrir kúabeit. 

Gryfjurnar eru á svæði sem er 10x4 m að stærð og snýr NNV-SSA. 

Syðri gryfjan A er heldur stærri um sig og er neðar í túninu. Hún 

er 3x2,5 m að innanmáli og snýr NNV-SSA. "Veggir" gryfjunnar 

eru aflíðandi og sjást nánast ekki til norðausturs. Gryfja A er 1,3 

m á djúp  þar sem hæst er upp úr henni til suðvesturs. Gryfja B er 

fast norðan við gryfju A. Hún er 2x1,5m að innanmáli og snýr eins 

og A. Hæst er 1 m upp úr henni til suðvesturs. Gryfjurnar eru 

grónar. Ekki er ljóst hvaða hlutverki þær hafa gegnt en líklegt er 

að þær séu af útihúsum þar sem þær eru í heimatúninu en kunna 

einnig að vera leifar af heygryfjum. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
RA-220:026     þúst     útihús 63°44.516N     20°06.556V 

Ílöng, lág þúst er í gamla heimatúninu um 30 m suðvestan við þúst 020 og 70 m norðaustan við bæ 001. 

Renna liggur að þústinni úr norðri sem virðist náttúruleg. Ætla má að þústin sé leifar af útihúsi sem hefur 

verið sléttað í tún. 

Þústin er í halla til suðurs í gömlu túni sem nýtt er fyrir kúabeit. 

Þústin er um 13x7 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er 0,2 m á hæð og mjókkar til 

suðausturenda. Í norðvesturenda þústarinnar sést innanmál hólfs eða gróið rof sem er 5x5x m að 

innanmáli. Það er breiðast norðaustast. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-220:027     þúst     útihús 63°44.517N     20°06.681V 

Þúst er 80 m norðvestan við bæ 001 og rúmum 125 m norðaustan við þúst 028. Þústin er innan túns og 

líklega um útihús að ræða. 

Þústin er í gömlu, sléttuðu en ójöfnu túni sem hallar til suðurs. Það er nýtt fyrir kúabeit. 

Þústin er 5 x 5 m að stærð, einföld en útveggir eru mjög óskýrir. Ofan á henni er dæld sem er 3 x 2 m 

að innanmáli og snýr austur-vestur. Hún er 0,1 m á dýpt. Ekki er að sjá steina eða op. Gaddavírsgirðing 

liggur yfir vesturvegg þústarinnar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

  

 

                        

Þúst 220:026, horft til suðvesturs. 
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RA-220:028     þúst     útihús 63°44.481N     20°06.809V 

Þúst er 160 m vestan við bæ 001 og um 50 m 

suðaustan við þúst 007. Hún er innan heimatúnsins 

og líklegt að þarna hafi verið útihús. 

Sléttað tún, aflíðandi til suðurs. 

Aflíðandi, áberandi hóll. Hann er 18 x 15 m að 

stærð, snýr norður-suður og er um 1,5 m hár. Ekki 

er að sjá minjar á hólnum en hann er allur 

þesslegur að þar hafi staðið hús. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
 
 
 
 
 

RA-220:029     garðlag     túngarður 63°44.512N     20°06.864V 

Afgerandi hryggur er í gamla heimatúninu um 120 

m austan við bæ 001. Hryggurinn er leifar af 

gömlum túngarði sem afmarkaði Fjárhústún (sjá 

007). Innan hans er þúst 028 og ummerki um 

fjárhús 007. Ofan við hann til norðurs er svæði sem 

hét Tuðrur áður en tún var ræktað þar. 

Garðurinn er í sléttuðu túni sem hallar til suðvesturs 

og er nýtt fyrir kúabeit. 

Útflöttum garðinum var fylgt á 30 m löngum kafla 

þar sem hann liggur norðvestur-suðaustur, þvert á 

brekkuna í túninu. Garðurinn eða hryggurinn er um 

5 m á breidd og 0,1-0,2 m á hæð. 14 m suðaustan 

við hrygginn er djúpur skorningur langsum eftir 

túninu og suðaustan við hann er áframhald á 

hryggnum en mun ógreinilegra. Hann liggur til 

suðausturs á 65 m löngum kafla og beygir svo til 

suðvesturs á 50 m löngum kafla, meðfram Vesturbæjarlæk. Á loftmynd á Google Earth frá 2011 má sjá 

framhald af garðinum til norðvesturs, að Fjárhústúnsgili. Garðurinn hefur því afmarkað tún sem var 180 

m á lengd og að minnsta kosti 50 m á breidd. 

                 

Þúst 220:027, horft til norðurs. 

 

Þúst 220:028, horft til vesturs. 

 

Túngarður 220:029, horft til norðvesturs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-220:030     þúst     útihús 63°44.461N     20°06.423V 

Óverulegar byggingaleifar eru í suðausturhorni 

túns við merki milli Vestur-Sámstaða og Mið-

Sámstaða. 160 m. Leifarnar virðast vera af 

útihúsum sem hafa verið rifin. Þær eru 160 m 

ASA við bæ 001 og eru sunnan við og jafnvel 

innan Finnbogagerðis 018. 

Minjarnar eru á lágri náttúrulegri hæð í sléttuðu 

túni. 

Minjarnar eru á svæði sem er um 20x10 m að 

stærð og snýr norður-suður. Syðst á svæðinu 

sést mögulega innanmál hólfs sem er 4x2,5 m 

að stærð og snýr austur-vestur. Moldarflag er í 

hólfinu sem er að gróa upp og grjótdreif er í 

grasinu. Nyrst og austast á svæðinu eru 

mögulega leifar af öðru mannvirki. Þar eru tvær 

grunnar dældir á svæði sem er 4x5 m að stærð 

og snýr norður-suður. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-220:031     tóft     fjárskýli 63°44.828N     20°06.666V 

Tvær tóftir eru um 630 m norðan við bæ 001 og um 1 km SSV við tóft 013. 

Grasigróið tún. 

Á svæði sem er um 35 x 10 og snýr norðvestur-suðaustur eru tvær tóftir. Tóft A er norðar og er 6 x 5 m 

að stærð, einföld og snýr norður-suður. Hún er skeifulaga, um 1,5 x 1,5 m að innanmáli með op til 

suðurs. Veggir eru 0,3 m að hæð, vel grónir og ekki er að sjá steina í hleðslum. Tóft B er um 25 m 

suðvestan við tóft A. Tóftin er 5 x 4 m að stærð, einföld, snýr austur-vestur. Tóftin er skeifulaga, um 2 

x 2 m að innanmáli með op til vesturs. Veggir eru 0,3 m að hæð, vel grónir og er ekki að sjá steina í 

hleðslum. Þetta voru líklega kvíar eða fjárskýli. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-220:032     tóft     fjárskýli 63°44.767N     20°06.631V 

Tóft er rúma 500 m norðan við bæ 001 og tæpum 100 m sunnan við tóftir 031. 

 

Minjar 220:030, horft til suðvesturs. 

   

Tóftir 220:031a og 031b, horft til norðurs og norðvesturs. 
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Grasigróið tún. 

Tóft er 5 x 5 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Tóftin er 

skeifulaga, um 2 x 2 m að innanmáli með op til vesturs. Veggir eru 0,3 m 

að hæð, vel grónir. Hún er eins að gerð og lögun og tóftir 031 og líklega 

hluti af sömu minjaheild. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
 

 
RA-220:033     Hryggjatættur     tóftir     beitarhús 63°45.291N     20°06.773V 

Þrjár tóftir eru efst í brekku austan við gil sem er austan við Háheiði um 1,9 km norðaustan við bæ 001 

og 630 m norðaustan við tóftir 058. Í svörðum Oddgeirs Guðjónssonar við spurningu 81a í safni 

þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir: "… einnig hús syðst og vestast í svokölluðum Hryggjum, 
austan við Hryggjasund. Ekki er nú vitað hvaða bændur áttu þessi " 

Minjarnar eru í þýfðum móa. Fast austan við þær er rof vegna vatnsaga og er grunnt rofskarð frá þeim 

til ASA. 

Tóftirnar eru á svæði sem er um 22x30 m að stærð og snýr austur-vestur. Tóft A er austast á svæðinu. 

Það er hringlaga, einföld tóft sem er líklega að mestu torfhlaðin. Líklegt er að hún hafi gegnt hlutverki 

fjárskýlis. Tóftin er um 8 m í þvermál og er op á henni til suðurs. Hún er um 1 m á hæð og er rof allt í 

 

Tóftir 220:031. 

  

Tóft 220:032, horft til austurs. 

  

Tóft 220:033a, horft til norðausturs. 
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kringum hana vegna vatnsaga. Tóft B er um 8 m vestan við tóft A. Hún er einnig hringlaga og hefur að 

líkindum einnig gegnt hlutverki fjárskýlis. Hún er um 6 m í þvermál og er op á henni til suðurs. Mesta 

hæð veggja er um 1 m á vesturhlið sem er undan aflíðandi brekku. Tóftin er líklega að mestu torfhlaðin 

en inni í henni er einn hellusteinn, mögulega úr þaki en kann einnig að vera úr vegghleðslu. Tóft C er 

fjárhústóft fast sunnan við tóft B. Hún virðist torfhlaðin og er tvískipt. Tóftin er um 11x10 m að stærð 

og snýr austur-vestur. Hólf I er í norðurhluta tóftar. Það er um 1x5 m að innanmáli og snýr austur-vestur. 

Op er á því til vesturs út úr tóftinni og óljóst op, mögulega rof, er úr suðausturhorni til suðurs inn í hólf 

II. Það er einnig 1x5 m að innanmáli og snýr eins og hólf I. Tóftin er illa farin af rofi en hún hefur gróið 

aftur. Í austurvegg tóftarinnar er dæld á milli hólfa I og II þar sem kann að hafa verið þriðja hólfið eða 

op inn í tóftina. Það er þó óljóst og eins getur verið að um rof sé að ræða. Mesta hleðsluhæð tóftarinnar 

er 0,5 m í suðausturhorni en annarsstaðar eru veggir 0,2-0,3 m á hæð. Verið getur að tóft B hafi verið 

endurnýtt sem hlaða eða heystæði fyrir fjárhúsin í tóft C. 

Hættumat: hætta, vegna rofs 

Heimildir:Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

  

  

Tóftir 220:033b og 033c, horft til suðurs og austurs. 
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RA-221     Breiðabólstaður 
 

Jarðadýrleiki óviss 1710, kirkjustaður. JÁM I, 170.  

1075 segir af Breðabólstað Bsk I, 157, 229-230.   

1179:  Kirkjan á B nefnd í máldaga.  DI I, 257.  

1194:  Þorlákr op réð undir Orm Jónsson Breiðabólsstað, Þá staðfestu  er honum Þótti best Þeirra er      

hann ætti forráð;  Prestssaga Guðmundar, Sturl, 172.   

c. 1200:  Jarðarinnar getið í kirknaskrá Páls biskups, DI XII, 6.   
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1218:  Ormr Jónsson keypti við að Austmönnum til Þaks á kirkju sína og var eigi á land fluttur;  

Íslendingasaga, Sturl, 255.   

1221:  Björn Þorvaldsson og hans menn höfðu búist um fyrir sunnan kirkju. Íslendingasaga, Sturl, 266. 

1326: " Veðr bravt kirkiu a Breiða bolstað i Fliotzhlið". Skálholtsannáll, IA 205.  Gottskálksannáll, IA 

346, Flateyjarannáll, IA 96.   

1332: Máldagi kirkjunnar þá á jörðin allt heimalandið Ytri-Sámsstaði, yhálfan Konungsmúla, Þórugnúp, 

Borgarholt og Skálmholt.  Máld DI II 687-689.  

1363: Dómur um fjörumörk milli Breiðabólsstaðar og Holts.  DI III, 188-189, DI III,189-190.  

1367: Máldagi kirkjunnar. DI III, 217.   

1371: [til Lambeyjar] skal syngia annann hvern dag helgann af Breidabolstad.DI III, 263-264. 

1371: Máldagi kirkjunnar. DI III, 268-270.    

1393:  "veitti herra Þorsteinn abboti  ... Oddi prest raadsmanni Breidabolstad ok hellt þo Vallanes sua at 

hann tok aavoxtu af enn Sigurdr prestr Sigurdarson hafdi" Flateyjarannáll, IA 423.   

1394:  veittr Breidabolstadr af byskupi; Flateyjarannáll, IA 424.   

1397:  [sbr [1371] orðrétt] Jtem a hun yfer þat framm sem forner maldagar votta jordina ad Gnvpi med 

ollumm gognumm oc giædumm portio Ecclesiæ medann sira Oddur hiellt stadinn .vjc. [Teitsson, 1376-

1393 eða lengur] yngra Jtem hafdi fallid j Mortuaria sijdann sira Oddur oc sira Hoskulldur hielldu 

stadinn .viij. hundrud.  DI IV, 81-83. 

 [Höskuldur Jónsson 1394-1402]  1397: [til Þorvarðsstaða] skal syngia annann hvern dag helgann af 

Breidabolstad. lvka presti .ij. merkur; DI, IV. 

1397: [til Lambeyjar] skal syngia annann hvern dag helgann af Breidabolstad. luka presti .ij. merkur; 

DI, IV.  Anno 9¤. Kirkian a Breidabolstad a .lx. malnytukugilldi. oc .xviij. kugilldi oc .xx. j ollum 

gielldumm fienadi.  portio obitalad wmm .xvj. är .vc. oc xx; DI III 69 [áfast við Vilchinsmáldaga 

Næfurholts].   

1405/8:  Jörðin nefnd í Lögmannsannál.  Lögmannsannáll, IA 287  Lögmannsannáll, IA 289. 

1439: Jón prestur Pálsson gefur Brandi Jónssyni umboð sitt yfir Breiðabólsstað DI IV, 586.   

1446: Þorvarður Loptsson gefur kirkjunni í sitt testamenti,  DI IV 675.   

Um 1480:  Máldagi kirkjunnar. DI VI, 332.  

1495: Jörðin Kotvöllur er í Breiðabólstaðar kirkjusókn. DI VII, 269-70.  

1496: Jörðin Kollabær er í Breiðabólstaðarkirkjusókn. DI VII, 316.   

1500: Jörðin Strönd í Vestur Landeyjum er í Breiðabólstaðarkirkjusókn. DI VII; 508   

1523:  Gefur séra Guðmundur Árnason kirkjunni á B jörðina Hólma í Eystri-Landeyjum eftir sinn dag.  

DI IX, 183.   

1553: Máldagi kikjunnar á Breiðabólstað.  DI XII 650-651  

1554: Afhending kirkjunnar og úttekt kirkjunnar.  DI XII, 785   

1575: Máldagi Breiðabólsstaðarkirkju. DI XV, 667-669  

1591: Fjörumörk kirkjunnar.  "Þessi ero fiorumork hin eystri a mariufioru er kirkian a aa breidabolstad. 

At bryddi sudurey vestanverd vestur vndan klettnum j vestmannaeyum.  En þessi ero hin vestare morck 

a somu fioru. at bryddi fyrr nefnd sudurey austanverd austur vndan lauphellum. standa þessi fiorumork 

þar til at stofustafninn a onundarstodum hinn vestara ber med sionhending af fiorunni vpp j miclu dimon 

midia et cetera." DI III, 192. 

Hjáleigur 1710 voru Litla Árnagerði (í eyði), Bjargarkot, Tobbatóftir ( í eyði), Stóra Árnagerði, Háakot 

(sama og Háfakot), og í Jám er greint frá því að sumir telja Flókastaði vera eina af hjáleigum frá B.  

1839:  "Kirkjan á Breiðabólstað á heimaland allt með gögnum og gæðum og þessar jarðir:  a) í Fljótshlíð: 

kokkslæk, Kotmúla, Mið-Sámsstaði, Vestur-Sámsstaði, Aurasel, Háakot, Árnagerði, Bjargarkot, 

Flókastað, Núp; b) Í Hvolhreppi:  Uppsali, Giljur, Þórunúp; c) í Eystri-Landeyjum: Ljótarstaði; í 

Kirkjulandi 20 hndr., Kirkjulandshjáleigu, Önundarstaði, Hólma, Hólmahjáleigu, Butru; d) í Út-

Landeyjum: Ey, Brók, Strandarhöfuð, Akurey, Miðkot, item Forsæti og Sigluvík með tilheyrandi 

hja´leigu ... c) á Rangárvöllum: Dagverðarnes.  Kirkjan á Maríufjöru að 2/3 móts við Holt, 

fjórðungafjöru að 1/4 móts við Múla, Kollabæ og Hof; alla Önundarstaðarfjöru og Kirkjulandsfjöru að 

2/3.  Líka eigna máldagar og skoðunargjörðir kirkjunni fjöru móts við Klofa.  beitarland að 

Dagverðarnesi og Kanastöðum liggjandi fyrir vestan Markarfljót, 12 hrossa höfn í eystra-Fífuholti um 

vestur.  Stóðhrossabeit í Kirkjulækjarlandi og réttarhald að Lundsmel. - Skóga og ítök: Völlu, er liggja 

norður frá Næfurholti, Langafell, sem langt sem skógi er vaxið að austan til.  Melfell, er liggur í 

landnorður frá Næfurholti.  Skóg hjá Stapa, svo langt sem skógi er vaxið fram fyrir Útsandagjá, og 
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skóginn frá, sem kallast Marjutunga og liggur milli giljanna.  Tvær skógartóftir hvörja hjá annarri fyrir 

framan Falljökul, svo langt ofan sem sléttan tekur við.  Skógartóft í Langadal framanverðum fyrir vestan 

í dalnum, inn að brekkunni í Hlíðarendaskógi og fram á hálsinn; skóg í Réttafelli og litla skógartóft fyrir 

innan Kili upp undir jökulinn." SSR, 100.  Árið 1847 eru nefndar tvær eyðihjáleigur, Sverriskot og 

Hryggvöllur.   

1847:  "Lambeyjar land, er áður var stórbýli fyrir neðan stórbýli fyrir neðan Þverá og lá undir 

Breiðabólstað, en fór af fyrir sandi, er síðan lagt undir staðinn, og hefur þar laungum verið haft fé þaðan 

vetur og sumar, en kýr í seli um sumartímann;; en bæði hefur land þetta mjög gengið af sér fyrir sandfoki, 

og líka er Þverá opt ófær yfirferðar, sumar og vetur, og verður þá að fara á ferju í landið, eða mikinn 

krók, og er því ekki annað sýnna, enn að staðarhaldarinn hafi það eina gagn af landinu, að hann láni það 

Landeyjarmönnum til lambagöngu og hrossabeitar. ... Af skógarítökum þeim, sem máldagar eigna 

brauðinu, hefir það engin not .. Eptir Goðalands afrétt, sem brauðið á, fær staðarhaldarinn árlega frá 

Austureyjafjalla mönnum 2 fiska vættir, en önnur hagaítök, sem kirkjunni hafa tilheyrt verða eigi notið 

..." JJ, 49.  Býlið Lambey var stofnað 1954 og fékk til ráðstöfunar eyðijörðina Lambey.  Nýbýlið 

Ásvöllur stofnað árið 1929 að mestum hluta í landi Háakots sem býlið hefur til umráða, Staðarbakki var 

stofnaður árið 1963.  Býlið Gilsbakki var bygt árið 1929 en fór í eyði árið 1934.      "Land staðarins er 

nær í heiðinni upp frá bænum og sunnan Þverár.  Fyrir mörgum árum tók Sandgræðslan þar stórt 

landsvæði, girti það og friðaði." SB IV, 458. 

1710.  "Engja takmark grandar gjróts áburður af Flókastaða-á."  JÁM I, 170.   

1839: "Tún víðáttumikil en víða hvar þýfð og í langvarandi órækt.  Engjar grasgefnar, en eltingarbornar 

og einstaklega þýfðar.  hagar, sem jörðinni tilheyra og liggja fyrir sunnan Þverá eru fyrir nokkrum árum 

gjörsamlega eyðilagðar af sandfoki.  Engajr og tún árangurslaust."  SSR, 96.   

1919:  Tún 20,9 ha, garðar 1890  m²  1847:  "... eru tún staðarins orðin mikil að víðáttu, en þau eru víðast 

hvar ógreiðfær.  Eingjar eru yfirfljótanlegar fyrir staðarhaldarann og optast nær loðnar, en eltíngarbornar 

mjög og ógreiðar afsláttar.  Mótak, sem fundið er í landareigninni, er bæði íllt og oflítið, og verður því 

líka að brúka kúatað eða töðugræft hey.  Hagaþreyngsli eru hér mikil og hvervetna sambeit." JJ 49.  "Tún 

eru stór og grasgefin, en neðri hluti þeirra nokkuð raklendur.  Engjar hafa verið þurrkaðar og ræktaðar." 

SB IV, 458. 

 

RA-221:001     Breiðabólstaður     bæjarhóll     bústaður 64°44.381N     20°07.850V 

Bærinn á Breiðabólsstað er sýndur á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna 

frá 1906 og túnakorti frá 1919. Hann er 

ofarlega, fyrir miðju heimatúnsins. Bærinn 

samanstendur af tveimur byggingum, eða 

húsum, á teikningunum. Núverandi 

íbúðarhús, byggt 1948, er fast norðan við 

húsin frá 1906 og 1919, og er í norðurhluta 

bæjarhólsins. Það er með kjallara en ekki 

fylgja sagnir um að mannvist hafi komið upp 

við þær framkvæmdir. Í bók Vigfúsar 

Guðmundssonar, Breiðabólstaður, er öllum 

húsum þessa tíma gerð ítarleg skil. Á 

ljósmynd í eigu Sr. Önundar Björnssonar, 

sést eldra íbúðarhús og útihús vestan þess. 

Óljóst má sjá aðrar burstir norðan úthússins, 

líklega þess bæjar sem sýndur er 1906 og 

1924.  Á gamalli ljósmynd, (sjá sarpur.is) sést 

gamli bærinn, þar eru fimm burstir og hlaðinn kantur sunnan þeirra, hann sést enn. 

Allt umhverfis íbúðarhúsið og bæjarhólinn, er gróin bakgarður, innan vírgirðingar. Hlaðinn heygarður 

eða húsagarður var líklega norðan bæjarins en öll ummerki hans eru horfin. Fyrir sunnan bæinn var 

kálgarður og kirkjugarðurinn til austurs. Fyrir sunnan íbúðarhúsið, þar sem eldri bærinn var, er slétt 

grasflöt og gróinn bakki. 

Bæjarhóllinn er mikið raskaður og erfitt að gera sér grein fyrir umfangi hans. Hann er um 80x50 m að 

stærð og snýr austur-vestur. Í norðurhluta hólsins er íbúðarhús byggt 1948. Slétt grasflöt er sunnan þess, 

 

Bæjarhóll 221:001, horft til suðausturs. 
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þar sem eldri bæjarhúsin voru. Fyrir sunnan grasflötina, 8 m sunnan við íbúðarhúsið, er gróinn, aflíðandi 

bakki. Hann er 1 m á hæð, 30 m á lengd og snýr austur-vestur. Þetta er mögulega hluti af bæjarhúsunum 

sem hér stóðu. Bakkinn liggur áfram til vesturs, utan bakgarðsins, að útihúsi 003. Bæjarhóllinn hefur 

því a.m.k. verið um 50 m langur. Hvergi sjást greinileg uppsöfnuð mannvistarlög, mikið jarðrask hefur 

átt sér hér stað, enda ábúð á jörðinni löng. Útihús voru byggð vestan við íbúðarhúsið á 20. öld en þau 

hafa verið rifin. Fyrir sunnan bakgarð íbúðarhússins er hlaðinn garður sem liggur allt að kirkjugarði 002. 

Hann sést á túnakorti, bæjarteikningu og gömlum ljósmyndum. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir: Túnakort 1919; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906;      

http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=681546 

 

RA-221:002     hús     kirkja 63°44.369N     20°07.819V 

BREIÐABÓLSTAÐUR Í FLJÓTSHLÍÐ (R) -Maríu      

c. 1075: „Eptir Þetta fóru Þeir út higat til Íslands Jón Eptir Þetta fóru Þeir Jón ok Sæmundr út til ok 

Sæmundr, ok settust í bú, hvárr á sína föðurleifð, Íslands ok settust í bú, hvárr á sína föðurleifð, Jón á 

Breiðabólsstað, en Sæmundr í Odda, ok bjöggu  Jón á Breiðabólsstað í Fljótshlíð, en Sæmundr Þar báðir 

mjök lengi ... Þeir prýddu báðir mjök heilagar  í Odda; bjuggu Þeir kirkjur, Þær er Þeir höfðu að 

varðveita, í mörgum Þjónaðu lutum, ok Þjónuðu Þeim lítilátliga í sínum prestsskap. Þeir kirkjum 

fyrrnefndum með sönnu lítilæti, ok æxtu mikit rétt Þeirra í kennimanna vistum, Þeirra aukandi Þeirra 

heiður ok sæmd í kennimanna er Þjóna skyldu at hvárri kirkjunni fleiri en áðr höfðu vistum, er Þeir 

lögðu í óðul sín fleir en áðr verit.“ Jóns saga, Bsk I, 157; Jón saga B, 229-230. 

1179:  kirkia i Ey ... þar skal syngia af breiðabolstað annan hvarn dag loghelgan messo ok enn fiorþa 

hvern ottu song hvert haust skal giallda tvævetran gellung á breiðabolstað;  Máld DI I 257.  

Eyjar f. 1194:  „Þorlákr bp réð undir Orm Jónsson Breiðabólsstað, Þá staðfestu  er honum Þótti best 

Þeirra er hann ætti forráð.“  Prestssaga Guðmundar, Sturl, 172. 

c. 1200:  Kirknaskrá Páls, DI XII 6. 

1218:  Ormr Jónsson keypti við að Austmönnum til Þaks á kirkju sína og var eigi á land fluttur.  

Íslendingasaga, Sturl, 255. 

1221:  Björn Þorvaldsson og hans menn höfðu búist um fyrir sunnan kirkju, höfðu lagt stórviðu  frá 

stoðum þeim er voru við húsamótin forkirkjunnar og aðalkirkjunnar og aðra þar er mættust sönghúsið 

og kirkja og suður á kirkjugarðinn og skipuðu sér þar á milli og horfðu sumir austur en  sumir vestur;  

Íslendingasaga, Sturl, 266. 

1326:  Veðr bravt kirkiu a Breiða bolstað i Fliotzhlið; Skálholtsannáll, IA 205. braut kirkiu aa Breida 

bolstad j Fliots hlid fyrir ofvidri laugardag fyrir paska; Gottskálksannáll, IA 346. Þa tok kirkiu or stad a 

Breidabolstad i Fliotzhlid ok sakadi ecki; Flateyjarannáll, IA 96. 

1332:  Breidabolstadur. Gamall maldagi. Mariukirkia a breidabolstad. aa heimaland allt. samstade hina 

ytre. konungsmula halfvann. þorugnup. borgarhollt. skaalmhollt. xvj kýr. niutiher asaudar. xx hundrut j 

metfe. vij ross roskinn. ij. þreuetur. j. tuæuett. ij veturgomul. yxn ij fiogra vetra. oc einn v vetra. iiij 

kalfa. xvj saudi tuæuetra oc xl. veturgamla. iij naut tuæuetur. vij. veturgomul. jn summa halft v kugilldi 

oc xl. iij vætter smiors oc ccc skrædar. xxx fiordunga skyrs. xx fiordung kiotz. hun a niu manna 

messuklædi. oc ij hokla lausa. vij kantara kapur. iiij. alltara klædi med dukum. ij dalmatikur oc einn 

subtil. iiij. sloppa. iiij kaleka. fonz vmmbuning. vatzker. glodarker. iij smellta krossa ij. sæmiliga. skrin 

ij med helgum domum oc textum euangeliorum buinn. alltaris stein buin. kluckur vj oc biollur ij. 

mariuskriftt oc iacobs skrift oc kross storann med trie steindur vel. messufata kista oc sacrarium 

munnlaug oc tiolld slik sem eru. þangad skal giallda fra kirkiulæk gellding gamlann oc halfa vætt matar. 

vr langagerdi. a lodna oc lembda. adra snoggva oc gellda. vr lambey. a gellda. fra vpsolum. gellding 

tuæuetran oc halfua mork. vr ey. gellding tuæuetran. fra tialldastodum. gellding gamlann oc vsthlæf. vr 

skarde hinu eystra. ij tuæuetra gelldinga oc osthlæf. af breckulandi. tuæuetrann gellding. fra gelldinga 

læk. gellding tuæuetrann. af þorle[i]fsstodum. gellding tuæuetrann. fra geilum. vetrgamlann oc gamlann 
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saud. fra vamulastodum. gamlann oc 

veturgamlann. vr vatzdal. tvævetrann. fra 

bergþors huoli. ij. gelldinga. frä reynifelli 

gellding gamlann. vætt miols vr hafvi. vætt 

vr þyckuabæ fra arngeirstodum gellding 

tuevetran. xij rossa hofn j fiflaholtt hit 

eystra vmm vetrin. stodhrossa beit j 

kirkiulækiar land. oc rettar halld ad 

hunnzmel. vj aurar voru j vlfsstodum oc 

halfvann fiorda eyri j fit vestri. hond hins 

heilaga iohannis holensis med armleggium. 

cccc j bokum. ij jarnstikur storar. toflu yfir 

alltare. þangad liggia vj oc xx bæier ad allri 

skylldu. Þar skulu vera iij prestar oc ij 

diaknar. At auk þessa lagdi sijra haflidi til 

kirkiunnar fiorar kyr. xxx asaudar. fimm 

hross gaumul firi þat sem gefist hefur til. 

halft land ad konungsmula. iijc fioru er 

liggur vid mariu fioru. skogur er liggur hia stapa. Máld DI II 687-689 Hafliða prests er getið í dómi um 

Holtsreka frá 1363. 

1363: Dómur um fjörumörk milli Breiðabólsstaðar og Holts, skyldu ver þar sem Hesteyra bryddi undan      

Elliðaey; DI III 188-189. 

um 1363: So hliodar gamallt skrif a Stad a korbokinne. mariufiara firer [a]ustan fliot. Þessu eru 

fiorumork hin eystre. a mariufioru fyrir austan fliot. er liggur vid merkurfioru. Elldijng j millum 

vrdalandz oc ellidaeyar. Enn þessi hin vestri. at taka upp hesteyru aa ellidaey austan vndan Biarnarey. 

fiordunga fiara. Þesse eru fiorumork hin eystri a fiordunga fiorunne. ad Bvnkinn aa Biarnarey a ad taka 

vestur undan ellidaey. enn þessi hin vestre. ad elldijng er millum eya.  [enn nyu morkin eystri ä fiordunga 

fiorunne er. þar Brydder ä Bvnkan vestur vndan Ellidaey. Enn nyu fiorumorkin ä mariufioru: epter 

lexmans Briefi. Sa klettur hinn eystri er liggur fyrer austan og undann Ellidaey. kalladur Hesteyra. skal 

räda rekamorkum millum mariufioru oc Hvammstvfs.  1608 17. Augusti. Onundarstada fiara. 

Þesse eru fiorumork hin eystre a mariufioru er kyrkian aa ad Breidabolstad [fyrer vestan fliot].  ad 

Brydde Sudurey vestanverd vestur vndan klettnum j vestmannaeyum. Enn þessi eru hin vestare mork aa 

somu fioru. ad bryddi fyrrnefnd Sudurey austanverd austur undann lauphellum. standa þessi fiorumork 

þar til. at stofustafninn aa onundarstodum hinn vestra ber med sionhendijng af fiorunne. uppi miklu 

dimon midia er kirkian eigur halfa. [Anno dominj 1603. j klofa jatudu þeir s. Sugurdur Einarsson og 

hackon Arnason: huor odrum. ad huor þeirra skylldi eiga halftt þad sem ræki a þeim aagreinijngar fioru 

parti ä vestanverdri onundarstada fioru þangad til þar kiemur annarlagavegur aa.  Þesse eru fiorumork a 

kykiulandzfioru. ad elldijng er aa millum Grasleysu oc aalseyiar. eru þaug hin eystri. Enn þessi hin 

vestri. mykla dimon aa milli fioss oc Bæiar a kyrkiulandi. Eg n. n. s[on]. logfesti hier j dag þessar allar 

fyrrnefndar fiorur Breidabolstadar kyrkiu. med aullum þeim rekum oc gagnsemdum sem þeim fylgia. 

og mier ber stadarins vegna med riettu ad hafa. til ystu vmmerkia. sem adrer menn eiga a mote. oc nu 

var upplesid. logesti ec greindar fiorur oc reka ad ordfullu oc logfullu logmali riettu. firerbyd ec huorium 

manni sier hiedan j fra. þær ad nyta. edur af ad hafa vtan mitt sie lof edur leife til. at vitni þijnu. DI III 

189-190. 

1367: xxi. Mariukirkia a Breidabolstad j fliotzhlid a heimaland allt les Vilchinsbok; Hítardalsbók DI III 

217. xli. Mariukirkia a Breidabolstad j fliotzhlijd aa heimaland alltt. samstade ena ytre les Vilchinsbok 

þui þetta ber saman vtan fra Reinefelle stendur skrifadur gelldingur tuævetur. hann er vtskafinn j 

Vilchinsbok. Og Vilchins maldage helldur meire; Hítardalsbók, sjá [1371]; DI III 219 

1371: [til Lambeyjar] skal syngia annann hvern dag helgann af Breidabolstad. luka presti. ij merkur; DI 

III 263-264. 

[Lambeyjar] [1371]: Mariukirkia aa breiðabolstað j fliotzhlíð aa hæima land allt. saa[m]stadi hina ytri. 

konungsmula. allann Þorugnup. borgarkot. skalmhollt. sextan kýr. niutigi aasauðar. tuttugu hundrat j 

metie. Siau hross Roskin. tuo tuæuetur. tuo þreuetur. tuo veturgomul. yxn tuo fiogurra vetra oc æinn 

fimm vetra. fiora kaalfua. sextan sauði tuæuetra. oc fiora tigi veturgamallt. þriu naut tuæuetur. siau 

weturgomul. Jn summa haalft fimta kugilldi og fiorer tiger. þriar vetter smiors. oc þriu hundrut skræiðar. 

 

Kirkja 221:002, horft til norðausturs. 
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þriatigi  fiorðunga skyrs. tuttugu  fiorðungar kiotz. hun aa niu manna messuklædi oc tuo hokla lausa. 

siau kanntara kaapur.  fiogur alltara klædi med dukum.  tuær dalmatikur oc æinn subtyl. fiora sloppa. 

fiora  kaleka. fontz vmbuning.  Vatzker. glodarker. þria smellta krossa. tuo sæmiliga. skrin med helgum 

domum. oc textum ewangeliorumklockur sex oc biollur tuær. Mariuskript oc jacobsskript oc kross 

storann med tre. stæindr vel. messukæda kista oc sacrarium munnlaug oc tiolld slik sem eru. Þangat skal 

giallða fra kirkiulæk gellding gamlann oc haalfua vett matar. wr langagerði aa loðna oc lembða æn aðra 

snoggua oc gellda. wr lambey aa gellda. fra vppsolum gellding tuæuetran oc haalfua mork wr æy 

gellding tuæuetran. fra tialldastodum gellding gamlann oc hæithleifr wr skarði. wr æystra skarði tuæir 

gelldingar tuæuetrer oc hæithleifr aa breckulandi. gellding tuæuetran fra gelldingalæk. gellding 

tuæuetran fra þorleifs stoðum. gellding tuæuetran fra gæilum. gamlan gellding oc annan vetrgamlann 

fra vomulastoðum. gamlan sauð oc annan veturgamlan wr vatzdal. tuæuetur gelldingr fra bergþorshuoli. 

gelldingr tuæuetr fra ræynifelli. [sbr Hít] vett miols wr haafui. wett miols wr þyckuabæ. fra 

arngæirstoðum gelldingr tuæuetr. tolf hrossa 

hofn j fiflhollt æystra vm vetrinn. stodhrossa 

bæit j kirkiulækiar lanð oc Riettarhalld ath 

hundzmol. sex aurar voru j wlfstoðum oc 

haalfuan fiorða æyri j vestri fit. hond hins 

hæilaga johannis holensis med armleggium. 

fiogur hundrut j bokum. jarnstikur tuær storar. 

tabulum yfuer alltari. Þangat liggia sex og 

tuttughu bæir ath allri skylldu. þar skulu wera 

þrir prestar oc tuæir diaknar. ath auk þessa 

lagdi sira haflidi til fiorar kyr. þriatigi aasaudar. 

fimm hross gomul. halft land ath konungs 

mula. þriu hundrut fioru ær liggr wit mariu 

fioru. skogr er liggr hia stapa. Jtem æin 

messuklædi. kertistikur tuær med kopar. eina 

kaapu. alltara klædi tuo. æina kloclu. kalek ær 

stænðr tolf aura. skirnarketil. likakrak. 

ælldbera. glitaðan duk.  Máld DI III 268-270 [AM dipl afskr 2110 ‘ex originali Breidabolstad. 
Fliotzhlid.’ sem var transscript frá 12.2.1412]. 
1393:  veitti herra Þorsteinn abboti  ... Oddi prest raadsmanni Breidabolstad ok hellt þo Vallanes sua at 

hann tok aavoxtu af enn Sigurdr prestr Sigurdarson hafdi; Flateyjarannáll, IA 423. 

1394:  veittr Breidabolstadr af byskupi; Flateyjarannáll, IA 424. 

1397:  [sbr [1371] orðrétt] Jtem a hun yfer þat framm sem forner maldagar votta jordina ad Gnvpi med 

ollumm gognumm oc giædumm portio Ecclesiæ medann sira Oddur hiellt stadinn .vjc. [Teitsson, 1376- 

1393 eða lengur] yngra Jtem hafdi fallid j Mortuaria sijdann sira Oddur oc sira Hoskulldur hielldu 

stadinn .viij. hundrud; Máld DI IV 81-83 [Höskuldur Jónsson 1394-1402]. 

1397: [til Þorvarðsstaða] skal syngia annann hvern dag helgann af Breidabolstad. lvka presti .ij. merkur; 

Máld DI IV [Þorvarðsstaða]. 

1397: [til Lambeyjar] skal syngia annann hvern dag helgann af Breidabolstad. luka presti .ij. merkur; 

Máld DI IV [Lambeyjar]. 

1397: [til Eyjar] skal syngia annann hvern dag helgann af Breiðabolstad. lvka presti ij. merkur; DI III 

79 [Eyjar]. 

????:  Anno 9. Kirkian a Breidabolstad a .lx. malnytukugilldi. oc .xviij. kugilldi oc .xx. j ollum      

gielldumm fienadi. portio obitalad wmm .xvj. är .vc. oc xx; DI III 69 [áfast við Vilchinsmáldaga 

Næfurholts]. 

1405:  Tok vid radvm j Skalhollte sera Oddur Jonsson. er þa hiellt Breida bolstad j Fliotz hlid.;      

Lögmannsannáll, IA 287. 

1408:  Siera Oddur resigneradi sitt beneficium kirkiuna a Breida bolstad. enn byskupinn veitte Sorarne 

[!] Andres syne. hiellt sera Oddur þo stadinn til næstv fardaga. tecum [!] fructibus svis; Lögmannsannáll, 

IA 289. 

5.6.1439: Jón prestur Pálsson gefur Brandi Jónssyni umboð sitt yfir Breiðabólsstað og yfir Teigi og 

öllum. Þeim peningum föstum og lausum sem Jón átti milli Þjórsár og Markarfljóts.  Skal Brandur taka 

alla ávöxtu og innrentur af öllum Þessum peningum sér til eignar en fá Jóni aftur góssin jafngóð sem 

 

Grunnur eldri kirkju, undir núverandi kirkju. 
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hann meðtekur.  Skal Brandur heimta allar skuldir Jóns og að sér taka þar sem hann kann að fá og kvittan 

gefa meiga Þeim sem honum lúka vel og reiðulega að öllu jafnfullu sem Jón sjálfur.  Einnig skipar Jón 

Brandi til Þjónustu alla Þá arbeiðismenn konur og karla sem hann hefur ráðið á Breiðabólsstað og Teigi 

og hans ráðsmenn fyrir hann.  Skal hann Þessum umboðum halda til næstu fardaga; DI IV 586. 

1446: [Þorvarður Loptsson gefur kirkjunni í sitt testamenti]  c; DI IV 675. 

um 1480: Breidabolstadur. Mariu kirkia a breidabolstad j fliotzhlijd a heimaland allt. samstadi hina ytri. 

konungsmula allan. þorugnup. nup. borgarkot. skalmhollt. xiij kyr. xl. asaudar oc xxx kugillda med 

vtlodum. ccc j koplum. halft fiorda c. ofrijtt oc lagt til fridz. ix naut veturgomul. ij tuæuetur. xxx saudi 

veturgamla. ij hruta tuæuetra. þangat skal giallda fra kirkiulæ [et c. samhljóða [1371 niður að ‘ij 
diaknar’]. Máld DI VI, 332 [AM 263 fol. bl. 37-38; Þjsks Bps A II, 1, bl. 125a-b - JS hafði talið þennan 

máld elsri en Vilch og má það vel vera - þessi er skyldastur [1371] og skeikar ekki öðru en kvikfjártölum 

og jörðinni Núpi sem hafði nýlega bæst við er Vilch var ritaður.  Hér eru færi kýr og ær en í öllum öðrum 

máld og gæti verið um mislestur að ræða: xvj lesið xiij og lxl lesið xl.  Þessa skýingu þarf þó ekki því 

hér er heildarfjöldinn meiri (tæplega 60 kúgildi alls) og gæti þessi máld því verið frá svipuðum tíma og 

Vilch]. 

28.6.1495: Jörðin Kotvöllur er í Breoðabólstaðar kirkjusókn. DI VII, 269-70.  

12.101.1496: Jörðin Kollabær er í Breiðabólstaðarkirkjusókn. DI VII, 316 

6.7.1500: Jörðin Strönd í Vestur Landeyjum er í Breiðabólstaðarkirkjusókn. DI VII, 508. 

1550: fiorvmork vr brefum s jons h biarnasonar feck eyrecur gudnason mier 1608 4. d. febr. Þesse erv 

fiorumorck aa marivfirov fyrer avstan fliot. env eystri elding aa ad siazt j millum vrdarlanz oc ellidaeyar. 

env vestre aa somv fiorv. ad hesteyrv aa ellidaey eiga ad siazt avstvr yfer biarnarey. Jtem fiorvmorck aa 

fiordvnga fiorvm. env eystre. bvnckinn aa biarnarey aa ad siazt vestur undan ellidaey. env vestre morck 

aa somv fiorv ad ellding aa ad siazt j millvm eya. Jtem fiorumorck aa marivfiorv fyrer vestan fliot. env 

eystra morck. ad vestanverd svdurey aa ad siazt vestur vndan klett j vestmanna eyvm env vestre aa somu 

fiorv. ad avstanverd svdurey aa at siazt avstur vndan lavphellum. Jtem a skiptefiorv vid klofa. ad hvsit 

id vestasta aa avnundarstodvm aa ad siazt ad sionhendingv af fiorunni j avstanverdan dimon. DI III, 191. 

1553:  Máld DI XII 650-651.  

1554:  Máld DI XII 785. 

1575:  Máld DI XV 667-669. 

1591: A kirkiu maldaganum. Þessi ero fiorumork hin eystri a mariufioru er kirkian a aa breidabolstad. 

At bryddi sudurey vestanverd vestur vndan klettnum j vestmannaeyum. En þessi ero hin vestare morck 

a somu fioru. at bryddi fyrr nefnd sudurey austanverd austur vndan lauphellum. standa þessi fiorumork 

þar til at stofustafninn a onundarstodum hinn vestara ber med sionhending af fiorunni vpp j miclu dimon 

midia et cetera. DI III 192. 

1710: Beneficium og kirkjustaður; JÁM I: 170 

27.2.1880:  Teigs- og Eyvindarmúlaþing lögð undir Breiðabólsstað; (PP, 58) [lög]. 

Kirkjan er sýnd á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919. Hún er 50 

m suðaustan við bæ 001 og gengið var inn í kirkjugarðinn úr vestri, þar voru tvenn sáluhlið. Hlaðinn 

veggur var umhverfis kirkjugarðinn en hann er horfinn að mestu. Frá árinu 1919 hefur kirkjugarðurinn 

verið stækkaður til suðurs. Kirkjan og kirkjugarðurinn eru enn í notkun. Garðurinn er fallegur og mikið 

um fallega legsteina og krossa. Mikið er um ómerkt leiði. Kirkjan er byggð 1911-1912. Undir henni eru 

undirstöður eldri kirkju, þar eru hlaðnir langveggir. Þeir afmaka svæði sem er 8x8 m að stærð. Veggirnir 

eru grjóthlaðnir, 0,5 m á hæð og það eru 8 umför grjóthleðslu í þeim. Kirkjan er bárujárnsklædd og úr 

timbri. Hún er svokölluð krosskirkja og þar inni eru merkir gripir. Hlaðinn veggur afmarkar kirkjuna til 

vesturs og suðurs. Allar hliðar túngarðsins voru hlaðnar áður en við stækkun var önnur afmörkun notuð. 

Frá sáluhliði kirkjunnar, sem er fyrir vestan hana, fannst hlaðin stétt á 40 cm dýpi við framkvæmdir. 

Hún sést enn og er notuð, austurhlutanum var bætt við.austuhlutanum var bætt við. 

Kirkjan stendur enn og er í notkun. Kirkjugarðurinn er um 45x30 m að stærð og snýr austur-vestur. 

Hættumat: hætta 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-221:003     heimild    útihús 63°44.381N     20°07.893V 

Útihús er sýnt  40 m vestan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og 

túnakorti frá 1919. Það er horfið en náði fram á brekkubrún til suðurs. Um 10 m suðaustar er rotþró sem 

raskaði minjum sem mögulega voru undir sverði. 
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Slétt, grasivaxið tún. Útihús voru byggð fast til norðurs á 20. öld og jarðrask var í tengslum við þær 

framkvæmdir. 

Engin ummerki úthússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra andmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-221:004     heimild    útihús 63°44.377N     20°07.899V 

Hringlaga mannvirki er sýnt 40 m suðvestan við bæ 001 og 10 m sunnan við útihús 003 á túnakorti frá 

1919. Þetta er að öllum líkindum brunnur. Vegslóði er fast suðvestan við áætlaða staðsetningu brunnsins. 

Brunnurinn var vestarlega á brekkubrún. Suðurtraðir 024 lágu að bænum fyrir suðaustan mannvirkið en 

Vesturtraðir 023 lágu til norðvesturs frá þeim, fast við brunninn. 

Engin ummerki um brunninn sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-221:005     heimild    heygarð 63°44.392N     20°07.968V 

Á túnakorti frá 1919 er sýnt útihús um 100 m vestan við bæ 001. Útihúsið er 20x18 m að stærð á kortinu, 

opið til suðurs og inni í það er skrifað tópt. Að sögn Sr. Sváfnis Sveinbjarnarsonar, heimildamanns, var 

þetta heygarður. 

Slétt, grasivaxið tún er á þessu svæði. Tóftin var uppi á náttúrulegri hólbrún, land hallar til suðurs. 

Engin ummerki heygarðsins sjást á yfirborði, 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-221:006     Hesthúsbrekka     heimild    hesthús 63°44.360N     20°07.760V 

Útihús er sýnt 90 m suðaustan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og 

túnakorti frá 1919. Útihúsið er í Hesthúsbrekku, að sögn Þorsteins Jónssonar, heimildamanns. Hesthúsið 

var við suðausturhorn kirkjugarðsins. Á bæjarteikningunni var kálgarður 044 sambyggður hesthúsinu 

en á túnakortinu er það ekki svo. 

Hesthúsbrekka er nánast horfin, syðst í henni eru fjárhús byggð um miðja síðustu öld. Til norðurs er 

nýlega hlaðinn veggur sem liggur til austurs frá kirkjugarðinum. Sléttur túnblettur er þar sem hesthúsið 

var, hann nær frá kirkjugarði og að malarplani vestan við fjárhúsin. 

Engin ummerki hesthússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-221:007     renna     áveita 63°14.366N     20°07.928V 

Veituskurður er sýndur á túnakorti frá 1919, við 

vesturmörk heimatúnsins. Skurðurinn lá til suðurs 

frá Vesturtröðum 023, sveigði til suðvesturs og 

aftur til suðausturs á móts við Sverriskot 011. Á 

túnakortinu er skurðurinn um 160 m langur. 

Slétt, grasivaxið tún nýtt til sláttar og beitar. 

Skurðurinn sést ennþá fyrir vestan Sverriskot á 

rúmlega 70 m löngum kafla sem liggur norður-

suður. Þar er renna, 1,5-2 m breið og 0,2-0,3 m á 

dýpt. Hliðar skurðsins eru aflíðandi, líklega vegna 

túnasléttunar og fyllingar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

 

 

  

 

Renna 221:007, horft til suðurs. 
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RA-221:008     renna     áveita 63°44.293N     20°07.759V 

Veituskurður er sýndur í austurhluta 

heimatúnsins, 15 m fyrir austan hesthús 006. 

Skurðurinn er bæði sýndur á bæjarteikningu 

danskra landmælingamana frá 1906 og túnakorti 

frá 1919. Fyllt hefur verið upp í skurðinn en það 

mótar fyrir honum sem grunnri lág í túninu. 

Slétt, grasivaxið tún í aflíðandi halla til suðurs. 

Skurðurinn liggur norður-suður og sést á 

tæplega 75 m löngum kafla. Á túnakorti frá 1919 

er rennan 240 m löng. Hún er 1-1,5 m á breidd 

og 0,2 m djúp. Bakkar hennar eru aflíðandi en 

rennan sést vel þegar gengið er yfir svæðið. Á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 

1906 sveigir rennan til suðausturs og fer 100 m 

sunnan við Árnagerði RA-223. Sá hluti sést ekki 

á túnakorti. 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra 

landmælingamanna 1906: Túnakort 1919 

 

RA-221:009     garðlag     vörslugarður 

"Sunnan við túnið á Ásvelli, framan við fornan garð, sem þar hefur verið hlaðinn frá austri til vesturs 

lækkar landið ...," segir í örnefnalýsingu. Ekki sést lengur forn garður sunnan við túnið á nýbýlinu 

Ásvelli og má ætla að hann hafi verið sléttaður í tún. Ekki tókst að staðsetja garðinn með innan við 50 

m skekkju. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Breiðabólsstað, Flókastöðum og Núpi, 2 

 

RA-221:010     Hryggvöllur     bæjarhóll     býli 63°49.189N     20°07.946V 

Í Jarðabók Johnsen segir: "Síðan 2 kot í túninu, Hryggvöllur og Sverriskot [011], fyrir 70 árum voru 

lögð í eyði."  "Hryggvöllur hét annað býli, var byggður eftir 1710, fór í eyði um 1752.  Kot þetta stóð 

niður á túninu, austan heimreiðar og sér þar enn til allmikilla bygginga." segir í Sunnlenskum byggðum 

IV.  "Austan við Girðingu [022] heitir Beinrófa.  Suðaustur af henni voru tættur.  Þar stóð bærinn 

Hryggvöllur.  Er hann við mörk að Árnagerði [ÁR-223]," segir í örnefnalýsingu. Hryggvöllur er rúmum 

350 m sunnan við bæ 001 og 200 m suðaustan við Sverriskot 011. Bæjarhóllinn er innan afgirts 

trjálundar, þar eru tugir af öspum. 

Slétt, grasivaxið tún til allra átta. Rúmum 15 m vestan við bæjarhólinn er malbikaður vegur að 

Breiðabólstað. 

Bæjarhóllinn er 23x15 að stærð, 1,5 m á hæð og snýr norður-suður. Hóllinn er mikið raskaður vegna 

 

Renna 221:008, horft til suðurs. 

    

Hryggvöllur 221:010, horft til NNA. 
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aspa í jöðrunum en minna rask er ofan á honum.  Það mótar fyrir tóft í suðausturhluta hólsins og má 

greina tvö hólf þar. Syðst er hólf 1. Það er 6x4 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,3 

m á hæð, 1,6 m á breidd og algrónir. Hólfið er opið til suðurs. Aspir eru í suðvesturhluta hólfsins og 

norðurhlutinn er óljós. Hólf 2 er norðar. Þar má greina útvegg byggingar. Hann er bogadreginn og snýr 

austur-vestur. Veggurinn er 2-3 m á breidd, 0,2-0,3 m á hæð og 6 m langur. Til vesturs frá veggnum er 

gróinn, beinn bakki. Hann er 0,2 m á hæð og sýnir mögulega stærð hólfsins. Bæjarhóllinn er sléttur að 

ofan, 1-1,5 m á hæð. Ekki er ólíklegt að bæjarhús Hryggvallar hafi verið endurnýtt sem fjárhús. 

Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar 

Heimildir:JJ, 49; SB IV, 462; Ö-Breiðabólsstaður BK, 2 

 

RA-221:011     Sverriskot     bæjarhóll     býli 63°44.269N     20°08.115V 

Í Jarðabók Johnsen segir: "Síðan 2 kot í 

túninu, Hryggvöllur [010] og Sverriskot, fyrir 

70 árum voru lögð í eyði ...".  "Sverriskot hét 

annað býli í túninu á Breiðabólstað.  Enginn 

veit með vissu hvar þetta kot stóð, sennilega 

hefur bærinn verið í túninu skammt austan við 

Flókastaðaá, suðaustur frá Flókastöðum.  Mun 

kot þetta hafa verið fá ár í byggð og komið er 

það í eyði um 1650, er aftur í byggð um 1739." 

segir í Sunnlenskum byggðum IV.  "Vestur 

við Flókastaðaá, fyrir neðan Vesturtraðir 

[023], heitir Magridalur, en austan við hann 

eru tættur, Sverriskot," segir í örnefnalýsingu. 

Sverriskot er tæpa 300 m suðvestan við bæ 

001 og 15 m austan við áveituskurð 008. 

Sverriskot er sýnt á túnakorti frá 1919 ásamt 

Hryggvelli 010. 

Slétt, grasivaxið tún er til allra átta. Fyrir vestan og norðvestan bæjarhólinn er náttúruleg brún, þar undir 

er skurður 008. 

Bæjarhóllinn er 18x14 m að stærð og snýr norður-suður. Umfang hans er mest að norðan og hann 

mjókkar eftir því sem sunnar dregur. Hann er 0,4-0,5 m á hæð, sléttur í toppinn og grasivaxinn. Hóllinn 

fjarar út til allra átta og umfang hans eflaust minnkað við túnasléttun. Til suðausturs er lág inn í hólinn, 

mögulega hólf. Ekki er hægt að geta sér til um stefnu eða umfang bæjarhúsanna. Þau sjást ekki á 

yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:JJ, 49; SB IV, 462; Ö-Breiðabólsstaður BK, 2; Túnakort 1919 

 

RA-221:012     Lambey     bæjarstæði     býli 63°43.488N     20°11.075V 

Lambey er fornt býli sem fór í eyði í byrjun 18. aldar. Þar var kirkja og þingstaður. Elstu þekktu heimildir 

um Lambey eru frá 1332 en þá er jörðin nefnd í máldaga kirkjunnar á Breiðabólstað. Í Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalín segir:  "Lambey.  Jarðadýrleiki verður ekki fyrir víst greindur, en heyrt 

segjast menn hafa hann nefndan lx hdr, aðrir lxxx hdr, jafnvel ll hdr.  Eigandi er Breiðabólstaðar kirkja.  

Ábúandi enginn, því jörðin hefur auðn verið 8 ár. ... Bygðin gat ekki lengur haldist vegna stórkostlegs 

yfirgángs af blásturssandi, so tún alt og mikið af högum er fordjerfað, kann þess vegna aldrei aftur 

byggjast.  Hagar sem eftir eru brúkast til beitar frá Breiðabólstað."  Í Jarðatali Johnsens frá 1847 segir:  

"Lambeyjar land, er áður var stórbýli fyrir neðan Þverá og lá undir Breiðabólstað, en fór af fyrir sandi, 

er síðan lagt undir staðinn, og hefur þar laungum verið haft fé þaðan vetur og sumar, en kýr í seli um 

sumartímann; en bæði hefur land þetta mjög gengið af sér fyrir sandfoki, og líka er Þverá opt ófær 

yfirferðar, sumar og vetur, og verður þá að fara á ferju í landið, eða mikin krók, og er því ekki annað 

sýnna, enn að staðarhaldarinn hafi það eina gagn af landinu, að hann láni það Landeyjarmönnum til 

lambagaungu og hrossabeitar."  Í Sunnlenskum byggðum kemur fram að árið 1954 var stofnað nýbýlið 

Lambey og fékk það til yfirráða eyðijörðina Lambey. Þar segir ennfremur: "Eins og kunnugt er, var 

 

Sverriskot 221:011, horft til vesturs. 
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Lambey hólmi í Þverá, víðlend og flatlend nema Lambeyjarhóll, en þar mun bærinn og kirkjan hafa 

staðið. ... Nú eru þarna víðlend og góð tún, sem ábúendur hafa ræktað."  Lambeyjarhóll er um 3 km 

suðvestan við Breiðabólstað 001 og 5,4 km VNV við Aurasel 225:001. 

Norðan við Lambeyjarhól eru sandar sem hafa gróið upp að mestu en voru ógrónir fyrir fáum áratugum. 

Þverá rennur sunnan við hólinn og allt í kringum hann má sjá hversu umbylt landið er af landbroti, 

sandfoki og uppblæstri. Hóllinn er nýttur til beitar. 

LAMBEY Í FLJÓTSHLÍÐ (R) (BREIÐABÓLSSTAÐARÞING) - HÁLFKIRKJA 

1367. xiv. Kirkia j lambey a xc j heimalande Þesse ber og saman. vtan Vilchins maldage er fyllre; 

Hítardalsbók, sjá [1371]; DI III 216. 

1371: LVI. Lambey. Kirkia j lambey a xc j 

heimalande. Vj. Ær. Mariuskript. Rodukross. 

Paxspialld. Alltaraklædi eitt. Dvk einn. 

Glodarkier. Sacrarium munnlaugh. Kluckur 

iij. Þangad skal syngia annann hvern dag 

helgann af Breidabolstad. Luka presti. Ij 

merkur.      Portio vmm .ij. Är oc xx. Tuo 

hundrud oc half mork. Fiell þad allt nidr firir 

vppgiord kirkiu. Er kirkian nv honum 

skylldug .ccc.  Vilchinsbók DI III 263-264;  

DI IV.  

1598: hálfkirkja; AM 263 fol. Bl. 58. 

Kristian Kålund: "Suðvestan við 

Breiðabólstað, beint á móti bænum Núpi 

[227:001] er aflöng landræma vaxin grasi og 

blöðku.  Þetta er Lambey.  Áður rann Þverá 

ýmist fyrir norðan eða sunnan hana, en nú 

ætíð fyrri sunnan.  Lambey var einu sinni staður fyrir eitt af þriggja hreppa þingum, sem oft er minnzt 

á.  Virðist hún hafa verið allsnemma höfð að þingstað, þannig er nefnt Lambeyjarþing í annálum þegar 

um miðja 14. öld.  Þá var kveðinn þar upp dauðadómur, og síðan fór fram aftaka.  Hafði hún það í för 

með sér að hirðstjórinn, Smiður Andrésson lét hálshöggva upphafsmanninn í Lambey.  Bær með sama 

nafni stóð þar til loka 17. aldar." Greinileg ummerki um byggð í Lambey eru í norðanverðum 

Lambeyjarhól á svæði sem er um 190x90 m að stærð og snýr austur-vestur. Fram af hólnum til norðurs 

er hár og brattur rofbakki. Hann er ógróinn á um 100 m löngum kafla og í rofinu má víða sjá grjót, 

aðallega þakhellur, og stórgripatennur á stöku stað. Austarlega í rofinu komu nýlega í ljós hleðslur 1-

1,5 m neðan við yfirborð hólsins. Að sögn Kristins Jónssonar, heimildamanns, hafa lausagripir fundist 

í nær öllu rofinu. Tveir hryggir og einn hóll eru uppi á norðanverðum Lambeyjarhól þar sem ætla má að 

mannvirki séu undir sverði. Nyrst á miðju svæðinu er hryggur A sem er um 72x25 m að stærð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Suðaustan við hann er hryggur B sem er 80x35 m að stærð og snýr nálega austur-

  

Til vinstri er hleðslai í norðausturhluta Lambeyjarhóls 221:012. Til hægri er horft til suðurs á hólinn. 

 

Hryggur, líklega í heimatúni Lambeyjar. 
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vestur. Vestast á svæðinu er hóll C sem er um 23 m í þvermál. Gróið rof er í hólnum miðjum. Ekki er 

gott að átta sig á því hvar kirkjan stóð en líklegt er að bæjarhúsin hafi verið í hrygg A sem nær fram á 

rofbakkann. 

Hættumat: hætta, vegna rofs 

Heimildir:DI II, 687-689; JÁM I, 174; JJ, 49; SB IV, 460; DI III, 216; DI III, 263-264;      AM 263 fol. 

Bl. 58; KK I, 175 

 

RA-221:013     Litla Árnagerði     bæjarstæði     býli 63°44.132N     20°07.153V 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 

1710 segir: "Litla Arnagerde hefur verið hjáleiga 

frá Breiðabólsstað.  Er fyrst bygð áður menn til 

minnast.  Lagðist í eyði fyrir 12 árum, þángað til 

hjelst bygðin öðruhverju.  Landskuld var xxx 

álnir.  Eyðileggíngin skeði vegna þess að býlið var 

afkomulítið til slægna og ágángssamt af peníngi 

annarra manna.  Þar til hjeldu Sámstaða ábúendur 

það standa í sínu landi, jafnvel engjum.  kann ekki 

aftur byggjast, vegna þessarra orðsaka."  "Nálægt 

þeim stað [það sem Vestur-Sámsstaðir neðri 

standa], eða litlu vestar en íbúðarhúsið stendur, 

var til forna lítið kot, sem kallað var Litla-

Árnagerði.  Það mun hafa farið í eyði um 1698 ... 

" segir í Sunnlenskum byggðum IV.  "Vestast á 

honum var áður býli, sem hét Litla-Árnagerði, og 

mótaði fyrir túngarði þar, þangað til landið var tekið til ræktunar fyrir 30 árum.  Rétt austan við hið forna 

Litla-Árnagerðistún hafa verið reistar hlöður, fjós og önnur fénaðarhús, og nú er verið að byggja þar 

íbúðarhús frá öðru býlinu á vesturjörðinni," segir í örnefnalýsingu. Litla-Árnagerði er tæpa 800 m 

suðvestan við Vestur-Sámsstaði 220:001 og um 80 m vestan við íbúðarhúsið á Vestur-Sámsstöðum 1. 

Þarna er hóll í túni. Líklega eru það ummerki um Litla-Árnagerði. 

Ekki er hægt að greina þústir á hólnum sem er um 1 m hærri en annars jafnslétt umhverfið. Hóllinn er 

um 30x19 m að stærð og snýr austur-vestur. Hann er staðsettur í grónu túni og mikið jarðrask er á þessu 

svæði vegna túnasléttunar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:JÁM I, 171; SB IV, 455; Ö-Sámsstaðir TÁ, 3; Ö-Breiðabólsstaður BK, 2 

 

RA-221:014     Tobbatóftir     heimild    býli 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1710 segir: "Ekki vita menn að segja nær hún var 

fyrst bygð, en hitt er víst að bæði var býlið mjög lítið og við engjar staðarins þeim til skaða.  Bygðin 

hjelst fá ár.  Er eyðilagt að vísu fyrir 50 árum.  Kann ei aftur byggjast sökum skaða á engjum staðarins." 

Ekki er vitað hvar býlið Tobbatóftir var staðsett. 

Án frekari heimilda er ekki hægt að staðsetja 

minjastaðinn. 

Heimildir:JÁM I, 171 

 

RA-221:015     stífla 63°44.738N     20°08.094V 

Í Sunnlenskum byggðum IV segir að rafstöð, sem 

notuð var til eldunar og ljósa, hafi verið byggð við 

Flókastaðaána árið 1938. Rafstöðin er ekki fornleif 

í lagalegum skilningi en höfð með vegna sögulegs 

mikilvægis. Rafstöðin er rúma 200 m suðvestan við 

tóft 047 og tæpa 700 m norðan við bæ 001. 

Rafstöðin er norðarlega í Flókastaðagili, þar sem 

hömrunum sleppir. Fyrir sunnan rafstöðina 

þrengist gilið og dýpkar. Steinsteypt stífla er í ánni 

og eru það einu ummerki rafstöðvarinnar sem sjást. 

 

Meint bæjarstæði 221:013. 

 

Rafstöð 221:015, horft til norðausturs. 
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Flókastaðagil er 20 m djúpt þar sem að stíflan er í ánni. Að austan er það bratt og hamrar ofarlega. Að 

vestan er það lægra með gróinni brekku. Áin er 2-3 m á breidd hér og grunn. 

Stíflan er steinsteypt, tæplega 10 m að lengd, 2 m á hæð og 1 m á breidd. Hún liggur austur-vestur, yfir 

Flókastaðaá, og er brotin í miðju. Austurhelmingurinn er hærra uppi brekkunni en sá vestari. Stíflan er 

breiðust að neðan og mjókkar eftir því sem ofar dregur. Ekki sér til annarra mannvirkja við stífluna. 

Hættumat: hætta, vegna landbrots 

Heimildir:SB IV, 458 

 

RA-221:016     Grænaborg     heimild    býli 63°43.807N     20°08.243V 

"Grænaborg hét lítið kot í engjum Breiðabólstaðar.  Það mun hafa staðið þar sem fjárhúsin á 

Breiðabólstað eru nú.  Þarna var búið á árunum 1825 til 1831." segir í Sunnlenskum byggðum IV.  

"Suður af þessu [Sterti 026] eru fornar bæjartættur, nefndar Grænaborg," segir í örnefnalýsingu. 

Grænaborg er rúmum 1,1 km sunnan við bæ 001 og 90 m suðaustan við Stert 026. Fjárhúsin sem um 

ræðir í lýsingum hér ofar, voru byggð á seinnihluta 20. aldar af Sr. Sváfni Sveinbjarnarsyni. Örnefnið 

Grænaborg bendir til þess að mögulega hafi verið fjárborg hér, áður en býlið var reist. 

Allt umhverfis fjárhúsin er flatt, grasivaxið tún. 

Engin ummerki Grænuborgar sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna byggingar 

Heimildir:SB IV, 463; Ö-Breiðabólsstaður, 3 

 

RA-221:017     Gilsbakki     bæjarstæði     býli 63°43.947N     20°07.902V 

Býlið var byggt árið 1929 en fór í eyði árið 1934. Í 

Sunnlenskum byggðum IV segir:  "Bærinn stóð á 

vestri bakka Bjargarkotsgils, næstur í vestur frá 

Ásvelli.  Þetta var mjög lítil jörð og túnalaus að 

mestu. […] Í úttektarbók hreppsins er íbúðarhúsið 

talið tvö herbergi, þ.e. stofa og eldhús.  Grunnflötur 

hússins er talinn 6.32x4.10 m.  Skúrar voru með 

báðum hliðum hússins og jafnlangir því 2,68 m 

breiðir.  Þá var einnig byggð fjárhús þar skammt frá 

og mun það hafa rúmað um 50 kindur."  Gilsbakki 

er 820 m sunnan við bæ 001 og tæpum 200 m vestan 

við rétt 032. Ekki er vitað hvar fjárhúsin voru 

nákvæmlega. 

Slétt, grasivaxið og óræktað tún. 

Þar sem bærinn var sést nú þúst. Hún er 20x14 m að 

stærð, 0,3 m á hæð og snýr norður-suður. Þústin er 

hæst að utan en lægri að innan. Þar var húsið en ekki er mikilla mannvistarlaga að vænta, enda ábúð hér 

stutt. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:SB IV, 463 

 

RA-221:018     Fornufjós     þúst     fjós 63°44.386N     20°07.726V 

"Efribrekkur nær alla leið frá Jakobslind [035] að Fornufjósum, sem eru gamlar tættur, austan við tún 

og kirkjugarð," segir í örnefnalýsingu. Fornufjós eru rétt utan heimatúnsins, líkt og það er afmarkað á 

bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1919. Fornufjós eru um 110 m 

austan við bæ 001 og tæpa 220 m norðvestan við tóftir 042. Að sögn Þorsteins Jónssonar, 

heimildamanns, á örnefnið Fornufjós við tvo hóla sem þar eru. Leið 641:004 liggur á milli hólanna, í 

lág sem er 1,5-2 m djúp og 1-3 m á breidd. Vírgirðing er í láginni og afmarkar beitarhólf sem þarna er. 

Fornufjós eru í þýfðum móa, til suðausturs er mýri. Svæðið er í aflíðandi halla til suðurs. Rúmum 50 m 

fyrir sunnan hólana er fjárhús, byggt á 20. öld. Milli Fornufjósa og fjárhúsanna er flatt svæði og þar var 

sléttað yfir. Til austurs er stórt, óræktað beitarhólf og er eystri hóllinn innan þess. 

Sem fyrr segir á örnefnið Fornufjós við tvo hóla á svæði sem er 38x25 m að stærð og snýr NNV-SSA. 

Hólarnir eru mjög þýfðir og erfitt að sjá hvað eru uppsöfnuð mannvistarlög og hvað ekki. Leið 641:016 

liggur norður-suður á milli hólanna og raskar þeim ekki, þetta eru tveir, aðskildir rústahólar. Áhugavert 

 

Bæjarstæði 221:017, horft til norðausturs. 
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er velta því fyrir sér 

hvort örnefnið eigi 

við um báða 

hólana. Hóll A er 

vestar. Hann er 

16x10 m að stærð 

og snýr norður-

suður. Hann er 3-

3,5 á hæð og brattur 

til vesturs. Tóft er 

grafinn inn í 

suðausturhorn 

hólsins. Hún er 5x4 

m að stærð, einföld 

og snýr norður-

suður. Tóftin er 

opin til suðurs og 

veggirnir eru 0,2-

0,3 m á hæð, 

greinilegastir að 

innan. Á einum stað glittir í hleðslugrjót. Víða annars staðar má sjá beina bakka og ummerki um 

mannvist undir sverði í hólnum en erfitt að greina veggi og hólf. Hóll B er 8 m austar. Hann er mun 

stærri en hóll A, er 20x15 m að stærð, 3-3,5 m á hæð og snýr NNA-SSV. Suðurhluti hólsins er blásinn 

að hluta og þar sést víða glitta í hleðslugrjót án þess að um skýra veggi sé að ræða. Þrjár dældir eru í 

austurbrekku hólsins. Þær raðast norður-suður og benda til þess að tóftin hafi snúið stöfnum til austurs. 

Dældirnar eru 0,2-0,3 m á dýpt og mun grænni en aðrir hlutar hólsins. Fyrir vestan dældirnar má sjá 

bogadreginn vegg, hann er 0,2 m á hæð, 0,5 m á breidd og afmarkar svæði sem er 7x4 m að stærð. Þetta 

eru einu greinilegu ummerki mannvistar á hólnum en víða sést sem fyrr segir í hleðslugrjót og beina 

bakka. Báðir hólarnir eru þýfðir, grasivaxnir og brattir. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Breiðabólstaður BK, 1 

 

RA-221:019     heimild    mylla 63°44.455N     20°08.117V 

"Vestan við túnið á Breiðabólstað er djúpt gil, sem heitir Flókastaðagil, og er það í mörkum að 

Flókastöðum.  Lækurinn, er í því rennur, er nefndur Flókastaðaá.  Austan til í gilinu eru tveir hellar.  Sá 

nyðri er lítill skúti, nefndur Arpishellir, en sunnar er Meyjarhellir, en milli þeirra lítil tótt, kölluð Mylla 

(hefur verið mylluhús)," segir í örnefnalýsingu. Myllan er sýnd á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906 af gamla heimatúni Flókastaða ÁR-226. Myllan var tæplega 280 m 

  

Fornufjós 221:018a og 018b, horft til suðvesturs og norðurs. 
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norðvestan við bæ 001 og rúmlega 210 m NNV við Vesturtraðir 023. Ekki sér til mannvirkja á þessum 

slóðum. 

Myllan var á flötu svæði, skömmu eftir að hömrum sleppir. Austan við ána eru sléttir balar og þar var 

myllan á einum slíkum. 

Engin ummerki myllunnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Breiðabólstaður BK, 2; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-221:020     garðlag     túngarður 63°44.198N     20°08.117V 

Túngarður er sýndur umhverfis allt gamla heimatún Breiðabólstaðar á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906. Heimatúnið var allt sunnan við bæinn. Þegar túnakortið er gert 1919 hafa 

orðið breytingar og túnið stækkað til vesturs, suðurs og norðurs. Þar er gamli túngarðurinn sýndur og 

merktur sem garður. 

Slétt, grasivaxið tún nýtt til sláttar og beitar. Fyrir norðan túngarð B er mýrlent tún. 

Gamla heimatúnið var um 450x420 m að stærð og snéri austur-vestur. Túnið mjókkaði til suðurs. 

Túngarðurinn raskaðist mikið, og nánast, hvarf þegar túnið var sléttað um miðja síðustu öld. Tveir hlutar 

hans hafa varðveist og fá þeir bókstaf til aðgreiningar í lýsingu þessari. Túngarður A er syðst í 

heimatúninu og sést á 30 m löngum kafla. Hann liggur austur-vestur, er 0,4 m á hæð og 2 m á breidd. 

Garðurinn er aflíðandi sökum sléttunar og sker sig lítið úr nánasta umhverfi. Túngarður B er ASA við 

bæ 001. Svæðið sunnan hans er sléttað en til norðurs er mýrlendi. Túngarðurinn er 140 m að lengd, 

liggur norðvestur-suðaustur, að landamerkjum Árnagerðis ÁR-223. Hann er 0,4-0,8 m á hæð, 3-4 m á 

breidd og torfhlaðinn. Hann er gróinn en hér og þar glittir í mold. Garðurinn er hærri til norðurs og 

jarðvegssöfnun til suðurs. Girðingarstaurar eru víða ofan á garðinum en ekki er vír þar lengur. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-221:021     Öskuhaugar     öskuhaugur 63°44.369N     20°07.910V 

"Efst í tröðunum [023] er lítil lind eða brunnur, sem heitir Pokra [028], en hæðin austan við lindina heitir 

Öskuhaugar," segir í örnefnalýsingu.  Öskuhaugar eru 20 m austan við Pokru 028 og 50 m suðvestan 

við bæ 001. Ekki er vitað um hversu stórt svæði er að ræða sem gengur undir þessu nafni en mikið 

jarðrask hefur orðið þarna á síðustu árum. Öskuhaugar eru á brekkubrún og líklegt að rusli hafi verið 

kastað þar niður. Vegslóði liggur upp á brekkubrúnina, fast sunnan við Öskuhauga. 

Slétt tún. Hvergi sér til uppsöfnunar mannvistarlaga enda mikið jarðrask orðið þar. Allt svæðið er 

mishæðótt  og smáþýft. 

Engin ummerki öskuhauga sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Breiðabólstaður BK, 2 

 

  

Túngarður 221:020a og 020b, horft til norðvesturs og suðausturs. 
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RA-221:022     Girðing     heimild    tún 63°44.357N     20°07.880V 

"Austan við [Öskuhauga 021] heitir Hlaðbrekka.  Neðan við hana heitir Girðing.  Hefur þetta verið 

afgirtur blettur með torfgarði (verk Tómasar Sæmundssonar), en nú hefur þetta verið sléttað út," segir í 

örnefnalýsingu. Girðing var 50 m suðaustan við bæ 001, á þeim slóðum sem núverandi vegur sveigir til 

austurs að bænum og kirkju að sögn Þorsteins Jónssonar. Ekki er vitað hversu stórt svæði Girðing 

afmarkaði. 

Slétt tún til allra átta. Rúmum 15 m SSV er vegslóði og malbikaður vegur er 5-10 m sunnar. 

Engin ummerki Girðingar sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Breiðabólstaður BK, 2 

 

RA-221:023     Vesturtraðir     gata     traðir 63°44.350N     20°08.049V 

"Vestur af bænum heita Traðir, og vottar þar fyrir 

gömlum görðum. […] Vestur við Flókastaðaá, fyrir 
neðan Vesturtraðir, heitir Magridalur, […] " segir í 
örnefnalýsingu. Vesturtraðir eru sýndar á túnakorti 

frá 1919 en voru utan túns þegar bæjarteikning 

danskra landmælingamanna var gerð 1906. Þjóðleið 

641:010 lá um traðirnar þegar komið var yfir 

Flókastaðaá. Líkt og nafnið gefur til kynna, lágu 

traðirnar til vesturs frá bæ 001, sunnan við Pokru 

028 og út túnið. 

Slétt, grasivaxið tún nýtt til sláttar og beitar. 

Einu ummerki Vesturtraða er lág í túninu. Hún er 10-

15 m á breidd, tæplega 100 m að lengd og algróin. 

Hún er 0,5-1,5 m á dýpt en hliðar hennar eru 

aflíðandi. Lágin er grasivaxin og í aflíðandi halla til 

suðvesturs, niður að ánni. Traðirnar voru með 

hlöðnum veggjum, syðri veggurinn afmarkaði jafnframt túnið á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906, Traðirnar mjókkuðu til austurs, eftir því sem nær dró bænum. 

Hættumat: hætta 

Heimildir:Ö-Breiðabólstaður BK, 2; Túnakort 1919; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906 

 

RA-221:024     Suðurtraðir     heimild    traðir 63°44.315N     20°07.916V 

"Austan við það [Sverriskot 011], en vestan við Suðurtraðir, heitir Jónsrófa," segir í örnefnalýsingu. 

Suðurtraðir eru sýndar á bæjarteikningu danskra landmælingmanna frá 1906 og túnakorti frá 1919. Þær 

lágu, líkt og nafnið gefur til kynna, til suðurs frá bæ 001, út heimatúnið, og voru um 320 m langar. 

Hlaðnir veggir voru meðfram tröðunum og skiptu heimatúninu í tvennt. Núverandi malarvegur að 

bænum liggur á sama stað og traðirnar. Sr. Sváfnir Sveinbjarnarson, heimildamaður, man eftir að hafa 

fyllt upp í traðirnar sem drengur, við gerð vegarins. 

Slétt, grasivaxið tún er beggja vegna við veginn. 

Engin ummerki Suðurtraða sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Breiðabólstaður BK, 2; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-221:025     Selkonuvað     heimild    vað 63°43.627N     20°08.385V 

"En vestan við Bjargarkotsgil, og sunnan við Grænuborg [016], heitir Bakkar, en sunnan við þá er Læna, 

sem kemur úr gilinu við Selkonuvað," segir í örnefnalýsingu. Vaðið er tæpa 1,5 km sunnan við bæ 001 

og 500 m norðaustan við tóftir 034. Vaðið var m.a. notað á leið 027 en er horfið. 

Malarvegur liggur yfir ræsi sem lækurinn rennur í. Lækurinn rennur í grunnu gili. Allt umhverfis eru 

gróin tún. 

Engin ummerki vaðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Breiðabólstaður BK, 3 

 

 

Vesturtraðir 221:023, horft til vesturs. 
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RA-221:026     Stertur     heimild    tún 63°43.839N     20°08.338V 

"Austur af honum [Gilnateig] heitir Háþýfi.  Þar var gerði sams konar og Girðing [022] og er það kallað 

Stertur," segir í örnefnalýsingu. Stertur var um 110 m norðvestan við Grænuborg og tæpum 1,1 km 

sunnan við bæ 001. Ekki er vitað hversu stórt svæði gerðið afmarkaði. 

Slétt, grasivaxið tún. 

Engin ummerki Sterts sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Breiðabólstaður BK, 3 

 

RA-221:027     heimild    leið 63°43.631N     20°08.363V 

"En vestan við Bjargarkotsgil, og sunnan við Grænuborg [016], heitir Bakkar, en sunnan við þá er Læna, 

sem kemur úr gilinu við Selkonuvað [025]," segir í örnefnalýsingu. Örnefnið Selkonuvað gefur til kynna 

að þarna hafi verið selstígur, líklega í Lambey 012 eða Aurasel RA-225. Leiðin hefur að líkindum legið 

á sama eða svipuðum stað og malarvegur sem liggur niður á sandana og greinist þar í marga slóða. 

Leiðin lá um gróið flatlendi sunnan við Breiðabólstað og svarta sanda niður við Þverá. 

Ekki sjást skýr ummerki um götur þar sem leiðin var skoðuð við Selkonuvað 025. 

Hættumat: hætta, vegna vegagerðar 

Heimildir:Ö-Breiðabólstaður BK, 3 

 

RA-221:028     Pokra     lind     brunnur 63°44.368N     20°07.929V 

"Efst í tröðunum [023] er lítill lind eða brunnur, 

sem heitir Pokra," segir í örnefnalýsingu. Pokra er 

sýnd á túnakorti frá 1919, um 70 m suðvestan við 

bæ 001 og 30 m suðvestan við mannvirki 004. 

Vegslóði liggur fast norðaustan við Pokru og 

jarðrask er þar allt umhverfis. Víða liggja steinar 

og steypuklumpar sem mögulega tilheyra 20. aldar 

útihúsum sem voru uppi á brúninni til norðurs (sjá 

útihús 003, 039 og 043).  Í kvæði sem birt er í 

örnefnalýsingu er getið um brunnhús yfir lindinni 

en það er nú horfið. 

Grasivaxið tún í halla til SSV. Lindin streymir 

undan náttúrulegri brekkubrún. Brekkan er 

smáþýfð og grasivaxin. Sunnan við Pokru er 

mýrlendi. 

Pokra sést enn. Ofan á henni er hellusteinn og 

lækur seytlar til suðvesturs, niður túnið. Mögulega 

var skurður grafinn frá lindinni þar sem lækurinn rennur. Engar greinilegar hleðslur sjást við lindina en 

víða eru steinar og steypubrot. Lindin er 0,4 m í þvermál en lítið sést í hana vegna hellunnar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Ö-Breiðabólstaður BK, 3-4; Túnakort 1919 

 

RA-221:029     bæjarhóll     býli 63°42.725N     20°07.128V 

"Sunnan við Dæluna er alda, sem liggur frá vestri til austurs, vestast í öldu þessari er grjóthóll, þar mun 

hafa verið smiðja eða jafnvel bær, því við uppgröft fannst þar margt muna, svo sem brýni, skeifnabrot, 

hestskónaglar o.fl.," segir í örnefnalýsingu. Í svæðisskráningu sem gerð var árið 2000 kemur fram að 

sögn Oddgeirs í Tungu hafi blásið upp bæjarstæði austur af Lambey (221:012).  Þar hafa fundist gamlir 

munir.  Norður af því er sandur uppúr honum standa trjástofnar um 30 cm langir (Drumbabót). 

Bæjarhóllinn er 100 m vestan við bílastæði og upplýsingaskilti um Drumbabót. Kristinn Jónsson, 

heimildamaður, á kvarnastein sem blés upp á bæjarhólnum og hátt í tveir kassar af dóti eru á 

byggðasafninu á Skógum, fullir af gripum sem þarna hafa fundist. Bæjarhóllinn er vestast á stórum 

melhól, 2,1 km vestan við Aurasel 225:001 og 3,1 km suðaustan við Breiðabólstað 221:001. 

Allt umhverfis minjarnar er svartur sandur og lágar melöldur. Fornir trjádrumbar standa uppúr sandinum 

allt umhverfis hólana og en skógurinn eyddist í jökulhlaupi veturinn 822-823. Svæðið gengur undir 

nafninu Drumbabót en það á ekki við minjarnar sem hér um ræðir. 

 

Brunnur 221:028, horft til norðurs. 
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Tveir rústahólar eru á svæði sem er 

100x90 m að stærð og snýr NNA-SSV. 

Lýsingin hefst til suðurs á hól A sem er 

bæjarhóllinn. Hóllinn er vestast á 

stórum melhól, um 100 m löngum frá 

austri til vesturs og 2-3 m á hæð. Ekki 

sjást minjar á austurhluta þess hóls. 

Bæjarhóllinn er 33x30 m að stærð, L-

laga og snýr austur-vestur. Ekki er hægt 

að segja til um nákvæma hæð hans en 

hann er 1-2 m á hæð. Dæld gengur inn í 

suðurhlið hans og stjórnar löguninni. 

Grjótdreif afmarkar minjarnar en ekkert 

er hægt að segja til um lag eða gerð 

minjanna að öðru leyti. Grjótið þekur 

allt svæðið og greinilegt að 

mannvistarleifar eru undir sverði þrátt 

fyrir skemmdir vegna ágangs Þverár, 

Markarfljóts og uppblásturs. Þetta eru 

hleðslusteinar og hellugrjót að mestu. Skrásetjarar fundu brýni úr flögubergi, koparbrot og járnklump 

við yfirferð sína. Beinn bakki liggur þvert yfir bæjarhólinn og snýr norðaustur-suðvestur. Hann er gróinn 

í toppinn og meiri jarðvegur í honum en svæðinu umhverfis. Hóllinn er hæstur til vesturs. Hliðar hans 

er brattar til suðvesturs og suðausturs. Hóll B er 55 m norðaustar. Hann er 25x11 m að stærð, 1-1,5 m á 

hæð og snýr austur-vestur. Ekki sér til minja á hólnum en líklegt er að mannvistarlög leynist undir sverði. 

Á milli hólanna, við suðvesturhorn hóls B sést grjótdreif á 8x5 m stóru svæði. Fornleifarannsókn var 

gerð á svæðinu haustið 2015 og virðast minjarnar frá 16. öld. 

Hættumat: hætta, vegna uppblásturs 

Heimildir:Ö-Aurasel OG, 2 

 

RA-221:030     Draugabotn     örnefni     draugur 63°43.900N     20°08.555V 

"Austur frá Flókastaðaá gengur grassýki, sem heitir Langibotn. Ofan við hann er breiður valllendistangi 

við ána og nær hann að Staðarengjum, kallaður Gilnateigur, það var engjaítak frá Giljum í Hvolhreppi.  

Draugabotn gengur inn í Gilnateig frá vestri," segir í örnefnalýsingu.  Oddgeir [Guðjónsson] í Tungu 

segir þetta vera í landi Breiðabólstaðar. Draugabotn er um 1 km suðvestan við bæ 001. 

Grófin er djúp og blaut en gróin. Hún er innan um ræktuð tún og virðist vera gamall farvegur. 

Engar sagnir um drauga sem tengjast örnefninu eru þekktar. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Breiðabólsstað, Flókastöðum og Núpi, 3 

  

Hólar 221:029a, horft til VSV og hóll 029b, horft til ASA. 

 

Drumbabót 221:029, horft til vesturs. 
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RA-221:031     þúst     útihús 63°43.843N     20°07.589V 

Að sögn Þorsteins Jónssonar, heimildamanns, sjást 

ennþá tóftir fjárhúsa frá Ásvelli 017.  Fjárhúsin voru 

rúmum 1 km sunnan við bæ 001 og 320 m suðaustan 

við Ásvöll 017. 

Þústin er í sléttu, grasivöxnu túni. Það er nýtt til beitar 

og sláttar. 

Þústin er 8x5 m að stærð, 0,4 m á hæð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Fjárhúsin voru steypt og 

suðurgaflinn er ennþá uppistandandi að hluta. Þar 

sjást dyr og veggirnir eru 1 m á hæð. Aðrir veggir 

voru líklega steyptir en mikið gras er á tóftinni. Tóftin 

var rifin en mögulega má greina undirstöður 

veggjanna enn. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-221:032     heimild    útihús 63°43.942N     20°07.717V 

Að sögn Þorsteins Jónssonar, heimildamanns, var 

útihús frá Ásvelli 016 um 830 m sunnan við bæ 001 

og 210 m norðvestan við fjárhús 031. Um 15 m austan 

við þústina er vegslóði. Útihúsið er horfið. Þarna er 

nú brennt rusl og mikið jarðrask á svæðinu. Útihúsið 

var líklega rifið og sléttað yfir svæðið. Fyrir austan 

brennda ruslið má sjá steypuklumpa og gjót, 

mögulega úr útihúsinu. 

Gróið, óræktað tún nýtt til beitar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
 
 
 
 

RA-221:033     Hlaðgarður     kantur     kálgarður 63°44.373N     20°07.867V 

Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 

frá 1906 og túnakorti frá 1919 er sýndur 

kálgarður fast sunnan við bæ 001. Kálgarðurinn 

er sambyggður bæjarhúsunum á 

bæjarteikningunni  en stakstæður 1919. Ennþá 

má sjá eina hlið kálgarðsins sem kant. Þorsteinn 

Jónsson, heimildamaður, endurhlóð kantinn 

fyrir nokkrum árum. Í bók Vigfúsar 

Guðmundssonar, Breiðabólstaður, er þetta 

kallað Hlaðgarður. 

Fyrir norðan kantinn er gróinn bakgarður 

íbúðarhússins. Þar eru rifsberjarunnar við 

kantinn. Hellulögð stétt er sunnan hans, síðan 

aflíðandi brekka og bílaplan. 

Kanturinn er tæplega 40 m langur og liggur 

austur-vestur. Hann er grjóthlaðinn, 0,5 m á hæð 

og þar eru 4 umför grjóthleðslu. Kanturinn er 

0,5-1 m á breidd og trjábeð er fast norðan hans. Hlið er á miðjum kantinum þar sem stétt liggur að 

íbúðarhúsinu. Á túnakortinu er kálgarðurinn 44x18 m að stærð og náði allt að bakka sem skráður var 

með bænum 001, sjá lýsingu þar. Aðrar hliðar kálgarðsins eru horfnar. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 

Tóft 221:031, horft til norðausturs. 

 

Óljós ummerki um útihús 221:032, horft til 
norðvesturs. 

 

Hlaðgarður 221:033, horft til VNV. 
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Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919; Vigfús Guðmundsson, 

117 

 

RA-221:034     frásögn     óþekkt 63°43.472N     20°08.896V 

Að sögn Þorsteins Jónssonar, heimildamanns, mundu foreldrar hans eftir tóftum tæpum 2 km suðvestan 

við bæ 001 og 510 m suðvestan við Selkonuvað 025, á árbakkanum sem þar er. Þau sáu tóftirnar þegar 

þau byggðu nýbýlið Lambey árið 1954. Tóftirnar brotnuðu niður vegna ágangs Þverár fyrir löngu. 

Þorsteinn fann hring á þessum slóðum árið 1975, hann var sendur til Reykjavíkur til greiningar, (líklega 

til Þjóðminjasafnsins) og ekki talinn eldri frá 1875. Á þessum slóðum voru haldin fjölmörg íþróttamót 

á fyrri hluta síðustu aldar og mögulegt að þá hafi hann týnst. Tilgangur tóftanna er óþekktur. 

Þar sem tóftirnar voru er gróinn árbakki, 2-2,5 m á hæð. Stutt er niður á mel og sand. Svæðið hefur m.a. 

verið grætt upp með heyrúllum. 

Engin ummerki tóftanna sjást á yfirborði. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:035     Jakobslind     lind     brunnur 63°44.442N     20°07.976V 

"Vestan við bæinn, í túninu á Breiðabólsstað, er lítil 

uppsprettulind, sem heitir Jakobslind," segir í 

örnefnalýsingu." Uppsprettulind er í túninu á 

Breiðabólstað, norðvestur frá bænum, og heitir 

Jakobslind, þaðan er leitt neysluvatn heim í bæinn," 

segir í örnefnalýsingu. Í skránni Örnefni á 

Breiðabólstað, eftir ókunnan höfund segir: 

"Bæjarlind, vestan og ofan bæjarins, á takmörkum 

Háakotstúns og upptúnsins,". Hér er um sömu lind 

að ræða. Jakobslind er 150 m norðvestan við bæ 001 

og 90 m norðan við útihús 005. Ekki er vitað hvenær 

byrjað var að leiða vatn að bænum en lagnaskurður 

sést í túninu að núverandi íbúðarhúsi. 

Grasivaxið tún í brekku sem hallar til suðurs. Lindin 

er innan afgirts svæðis í túninu. 

Lindin sést ekki á yfirborði. Steypt lok er yfir henni 

en grjót er þar umhverfis. Líklega var byrjað að nýta Jakobslind eftir að Pokra 028 féll úr notkun. Ekkert 

er hægt að segja til um stærð né vatnsmagn í lindinni, hún er hulin. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Beiðabólsstaður BK, 1; Ö-Breiðabólsstaður, Flókastöðum og Núpi, 1; Örnefni á 

Breiðabólstað, 1 

 

RA-221:036     hleðsla     útihús 63°44.371N     20°07.831V 

Að sögn Þorsteins Jónssonar, heimildamanns, fannst grjóthleðsla, líklega veggur, árið 1994, rétt innan 

við sáluhlið kirkjunnar. Þetta var bogadreginn veggur, um 10 m vestan við kirkju 002 og 30 m suðaustan 

við bæ 001. Hleðslan fannst við jarðvegsskipti og hreinsað var ofan af henni. Fornleifafræðingar 

Þjóðminjasafnsins komu á staðinn og lögðu til að ekki yrði hróflað við hleðslunni og fyllt yfir með sandi. 

Hleðslan er undir hellustétt sem liggur til vesturs frá kirkjunni og að sáluhliðinu. Hleðslan fannst þegar 

stéttin var endurhlaðin, á 0,6 m dýpi beint austan við hliðið. Hún var 4x2 m á stærð og lá austur-vestur. 

Engin ummerki hleðslunnar sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-221:037     tóft     útihús 63°44.395N     20°07.828V 

Útihús er 30 m norðaustan við bæ 001 og 115 m austan við tóft 005. Að sögn Þorsteins Jónssonar, 

heimildamanns, var hlaða til austurs og fjárhús til vesturs, þar sem nú er timburpallur. Hlaðan sést enn 

og veggir hennar eru óhreyfðir, nema til vesturs sem þeir voru lagfærðir á tveimur stöðum. Við viðgerðir 

á hlöðunni fannst brot úr legsteini sem varðveittur er á Skógasafni. Þá var rampur gerður ofan í hlöðuna 

að sunnanverðu. Þorsteinn taldi að fjárhúsin og hlaðan væru byggð um 1930, frekari heimildir þarf til 

þess að staðfesta það. 

 

Jakobslind 221:035, horft til NNV. 
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Timburpallurinn er innan gróins bakgarðs íbúðarhússins á Breiðabólstað. Slétt, grasflöt og trjágróður er 

allt umhverfis hann og hlöðuna. 

Fjárhúsin til vesturs eru horfin. Þar er nú timburpallur eða verönd gerð á grunni þeirra. Hlaðan var austan 

við fjárhúsin og sést tóft hennar enn. Hún er 11x6 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Hún er 

niðurgrafin og veggirnir sjást eingöngu að innan. Þeir eru 0,4-2,5 m á hæð og hlaðan er grafin inn í 

brekku til norðurs. Þar eru veggirnir hæstir. Það má sjá 3-11 umför grjóthleðslu í þeim. Viðgerð fór fram 

á vesturveggnum árið 1998, þá mokaði Þorsteinn uppúr tóftinni, gerði rampinn og hellulagði gólfið. Við 

þessar framkvæmdir fannst brot úr legsteininum. Síðan þá hefur hlaðan verið nýtt sem körfuboltavöllur.  

Ekki er vitað hvar gengið var inn í hlöðuna en opið til suðurs var gert árið 1998, við endurbætur. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-221:038     hús     útihús 63°44.395N     20°07.849V 

Útihús er sýnt á túnakorti frá 1919, 30 m norðan við 

bæ 001 og 100 m austan við heystæði 005. Á 

túnakortinu eru þrjár burstir á útihúsinu og stafnar 

snéru annað hvort til suðurs eða norðurs. Að sögn 

Þorsteins Jónssonar, heimildamanns, voru þetta 

þurrkhjallur og hænsnakofi undir það síðasta. Hann 

er enn undir þaki og hefur verið endurgerður að 

hluta. Þar er nú verkfærageymsla. Um 20 m til 

vesturs er gömul vegghleðsla sem sést á 

túnakortinu og afmarkaði mögulega húsagarð. Hún 

er skráð með bæ 001. 

Gróinn bakgarður íbúðarhússins er til suðurs en 

gróin tún til norðurs. Timburgirðing er á 

vegghleðslunni og húsið opnast utan bakgarðsins. 

Útihúsið er horfið. Núverandi hús er líklega byggt 

á grunni þess að hluta og er 5x5 m að grunnmáli. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-221:039     heimild   útihús 63°44.393N     20°07.882V 

Útihús er sýnt um 30 m norðvestan við bæ 001 og 15 m norðan við útihús 043 á túnakorti frá 1919. 

Útihúsið er horfið. Að sögn Þorsteins Jónssonar, heimildamanns, voru byggð útihús á 20. öld á þessum 

stað. Þarna voru miklar vegghleðslur sem jarðfyllt var að. Til norðurs var hlaða með hárri vegghleðslu 

til norðurs en lægri til vesturs. Súrheysturnar, fjós og mjaltahús voru vestast. Þessi mannvirki voru rifin 

um 1970. Í jarðveginum má enn sjá móta fyrir brotum úr steyptum veggjum, allt að íbúðarhúsinu. 

Mikið jarðrask er á þessu svæði. Útihúsið sem sýnt er á túnakortinu er horfið og önnur voru byggð þar 

á 20. öld. Þau voru rifin fyrir 30-40 árum og síðan hefur verið þar gróið tún. Útihúsin náðu allt fram á 

  

Hlaða 221:037, horft til norðurs. Restin af tóftinni er horfin. 

Rest 

 

Hús 221:038, horft til ANA. 
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brekkubrún sem er í túninu. Víða sjást steypuleifar, sléttir flákar og beinir bakkar. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Túnakort 1919 

 

RA-221:040     Maríulind     heimild    vatnsból 

Í bókinni Íslensk þjóðfræði eftir Þórð Tómasson segir: "Maríulind er í gilinu vestur frá Breiðabólstað í 

Fljótshlíð, nú fáum kunn. Þangað var á fyrri dögum sótt vatn handa veiku fólki." Maríulind var í 

Flókastaðagili, á merkjum Breiðabólstaðar og Flókastaða ÁR-226 en nákvæm staðsetning hennar er 

óþekkt. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja hana. 

Heimildir:Þórður Tómasson: Íslensk þjóðtrú, 159 

 

RA-221:041     garðlag     vörslugarður 63°43.846N     20°07.511V 

Garðlag er um 1 km suðaustan við bæ 001, 270 m 

suðaustan við nýbýlið Ásvelli og 300 m 

norðaustan við Bjargarkot 222:001. 

Garðurinn er á grónu flatlendi, í aflíðandi halla til 

suðurs. Hann er austan við beitarhólf fyrir hross 

og er rafmagnsgirðing fast austan við hann. 

Garðurinn er torfhlaðinn og er um 130 m á lengd, 

liggur nálega norður-suður. Hann virðist ekki 

mjög gamall en er hlaupinn í þúfur og er siginn. 

Garðurinn er 1,5-2 m á breidd og 0,5 m á hæð. 

Líklegt er að garðurinn sé túngarður sem 

afmarkaði heimatún Ásvalla. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
 
 

RA-221:042     tóftir     útihús 63°44.314N     20°07.552V 

Tvær tóftir eru rétt utan gamla heimatúnsins líkt 

og það er afmarkað á bæjarteikningu danskra 

landmælingamanna frá 1906. Tóftirnar eru 270 m 

suðaustan við bæ 001 og eru við landamerki 

Breiðabólstaðar og Árnagerðis ÁR-023. 

Staðsetning og lag tóftanna bendir til þess að um 

útihús sé að ræða. Túngarður 020 er skammt 

sunnan við tóftirnar. 

Tóftirnar eru innan afgirts beitarhólfs. 

Norðurhlutinn er mýrlendur en sá syðri er 

grasivaxinn og líklega sléttaður. Tóft A er norðan 

við mýrardrag en tóft B er á litlum hól í mýrinni. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 50x30 m á stærð og 

snýr norðvestur-suðaustur. Tóft A er norðvestar 

og er sigin og útflött. Hún er 11x6 m að stærð, 

snýr austur-vestur og skiptist í tvö hólf. Hólf 1 er 

vestar. Það er 2x2 m að innanmáli og veggirnir 

eru 0,5 m á hæð að utan og 0,2 m að innan. Hólfið 

var líklega opið til suðurs og annað op til austurs, 

yfir í hólf 2. Veggirnir eru 2-3 m á breidd. Hólfið 

er hærra til austurs. Hólf 2 er austar. Það afmakast 

af þýfðum bakka til austurs, hann er 0,1 m á hæð. 

Hólfið er 2x1 m að innanmáli og snýr norður-

suður. Aðrir veggir eru 0,3-0,4 m á hæð. Ekkert 

greinilegt op sést inn í tóftina. Tóft B er 30 m suðaustar. Hún snýr VSV-ANA, er 9x7 m að stærð og er 

 

Garðlag 221:041, horft til suðurs. 
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einföld. Veggirnir eru 0,2-0,5 m á hæð og 2-3 m á hæð. Þeir eru signir og útflattir. Veggirnir eru brattir 

að utan, í átt að mýrinni. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

 
RA-221:043     heimild    útihús 63°44.384N     20°07.883V 

Útihús er sýnt 30 m vestan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og 

túnakorti frá 1919. 

Mikið jarðrask er á þessu svæði. Útihúsið sem er sýnt á teikningunum er horfið og önnur voru byggð 

þar yfir (sjá einnig 039) á 20. öld. Þau voru rifin fyrir 30-40 árum og síðan verið þar gróið tún. Útihúsin 

náðu allt fram á brekkubrún sem er í túninu. Víða sjást steypuleifar, sléttir flákar og beinir bakkar. 

Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-221:044     heimild    kálgarður 63°44.350N     20°07.760V 

Kálgarður er sýndur fyrir sunnan kirkju 002 og hesthús 006 á bæjarteikningu danskra landmælingaanna 

frá 1906 og túnakorti frá 1919. Á bæjarteikningunni er kálgarðurinn sambyggður hesthúsi 006 en á 

túnakortinu er hann stakstæður. 

Þar sem kálgarðurinn var eru nú fjárhús sem byggð voru á 20. öld, þar er m.a. veiðihús. Fyrir vestan 

fjárhúsið er malbikað bílaplan og skrúðhús. 

Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Bæjarteikning danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1919 

 

RA-221:045     tóft     útihús 63°43.958N     20°07.760V 

Lítil tóft er um 90 m suðvestan við nýbýlið Ásvöll og 300 m norðvestan við garðlag 041. Tóftin tilheyrir 

að öllum líkindum Ásvelli, býli sem stofnað var 1929 og nær því tæpast að teljast til fornleifa en er skráð 

engu að síður vegna þess að hún ber fornri byggingarhefð vitni. 

Tóftin er á flatlendum lækjarbakka suðaustan við tún. Búið er að grafa skurð í lækjarfarveginn og dýpka 

hann. Skörð ganga inn í lækjarbakkann ofan og neðan við tóftina. 

Tóftin er torfhlaðin og einföld. Hún er um 5x5 m að stærð og eru veggir hæstir um 0,5 m. Tóftin er illa 

farin af rofi og ekki sést skýrt op inn í hana. Í tóftinni sjást ryðgaðar leifar af bárujárni. Norðan við 

tóftina er lægð sem er 10x2 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Ef til vill hefur torf í tóftina verið 

stungið þar upp. Hlutverk tóftarinnar er ekki þekkt en líklega er hún af útihúsi. 

Hættumat: hætta, vegna rofs 

  

  

Tóftir 221:042a og 042b, horft til austurs. 
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RA-221:046     tóft     óþekkt 63°45.247N     20°07.422V 

Lítil tóft er 650 m norðan við tóftir 055 og rúmum 1,6 km norðan við bæ 001. Hún er við gróna lág, uppi 

á miðri Háheiði. Tóftin sést ekki fyrr en að henni er komið. 

Háheiði er gróið holt, norðarlega í landi Breiðabólstaðar. Þar er þýfður mói. 

Tóftin er 7x7 m að stærð, einföld og torfhlaðin. Veggirnir eru 0,2-0,3 á hæð og 1 m á breidd. Tóftin er 

hlaðin í austurbrún láginnar, í aflíðandi halla til vesturs. Hún er opin til norðurs. Lágin er 1-2 m á breidd 

og 0,5 m djúp. Lágin er náttúruleg en lausagönguhross fara þarna um. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:047     tóft     fjárhús 63°44.810N     20°07.896V 

Tóft er tæpum 180 m norðvestan við tóftir 056 og tæpa 800 m norðan við bæ 001. Leið 049 liggur fast 

sunnan við tóftina. 

Tóftin er á grónum hólrima eða tungu, þeim sama og tóftir 056 eru á. Tungan mjókkar til vesturs og 

Þvergil afmarkar suðurhlið hennar. Þar eru lágir, náttúrulegir hólar víða en landið lækkar til vesturs. 

Tóftinni má best lýsa sem þúst með greinilegum útveggjum. Tóftin er 8x7 m að stærð og snýr suðaustur- 

norðvestur. Hún er röskuð til suðurs og vesturs en norðurhliðin er ennþá varðveitt að mestu. Hún skiptist 

líklega í tvö hólf. Veggirnir eru 2 m á breidd, 0,5 m á hæð og torfhlaðnir. Tóftin er opin til norðvesturs 

í hólfi 1. Innanmál þess var 4x4 m. 

                      

Tóft 221:046, horft til austurs. 

    

Tóft 221:047, horft til VSV. 



200 
 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:048     tóft     fjárhús 63°44.769N     20°07.707V 

Tóft er 110 m suðaustan við tóft 056 og 730 m norðan við bæ 001. Tóftin er uppi á hól, sunnan við 

Þvergil. Bratt er til norðurs frá tóftinni, niður í Þvergil. 

Gróinn hólrimi er sunnan við Þvergil. Fyrir sunnan, austan og vestan hann er deiglendi og lækjardrög. 

Tóftin er í halla til suðvesturs, niður hólinn. 

Tóftin er 8x5 m að stærð, snýr suðvestur-norðaustur og skiptist í tvö hólf. Til suðvesturs er hólf 1. Það 

er óljóst til suðurs en aðrir veggir eru betur varðveittir. Þeir eru 0,2-0,3 m á hæð og torfhlaðnir. Hólfið 

er 3x2 m að innanmáli og ekkert op sést á yfirborði, líklega var það til NNV. Hólf 2 er norðaustar. Það 

er 2x2 m að innanmáli, veggirnir eru 0,2 m á hæð og 1 m á breidd. Ekkert op sést þar inn. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:049     gata     leið 63°44.802N     20°07.894V 

Leið liggur fast norðan við Þvergil og hlykkjast þar 

eftir gróinni tungu, sunnan við tóftir 047 og 056. 

Hennar er ekki getið í heimildum. Leiðin er rúmum 

10 m sunnan við tóft 047 og 800 m norðan við bæ 

001. Umfang hennar bendir til þess að ekki sé um 

fjölfarna leið að ræða. 

Leiðin liggur í grónu mólendi, eftir lágum 

hólrimum. Mýrlent er á milli hólrima á þessu svæði. 

Leiðina má rekja á tæplega 400 m löngum kafla. 

Hún liggur til austurs, frá norðurenda 

Flókastaðagils, norðan við Þvergil. Hún liggur þar 

eftir gróinni tungu að tóftum 047 og 056. Þar sveigir 

leiðin til norðausturs og liggur að tóftum 055. Þar 

hlykkjast hún á milli tóftanna og endar skammt 

norðaustar. Leiðin sameinaðist leið 059 að öllum 

líkindum. Til vesturs sést leiðin fara yfir Þvergil og 

óljóst mótar fyrir henni vestan Flókastaðagils. Leiðin er 0,4 m á breidd, algróin og 1-2 paldrar sjást í 

henni. Líklega var þetta rekstrarleið innan sameiginlegs beitarlands Breiðabólstaðartorfunnar. 

Hættumat: engin hætta 

 
 
 
 
 

      

Tóft 221:047, horft til VSV. 

 

Leið 221:049, horft til vesturs. 
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RA-221:050     tóftir     fjárhús 63°44.471N     20°07.325V 

Fjórar tóftir eru 460 m austan við bæ 001 og rúma 

250 m VNV við beitarhús 051. Leið 641:005 liggur 

á milli þeirra en er líklega eldri. Tóftirnar eru á 

svæði sem kallast Brekkur, í aflíðandi halla til 

suðurs. Hér er líklega um fjárhús að ræða. Tóftirnar 

eru miðja vegu milli Breiðabólstaðar og Sámstaða 

RA-220. 

Tóftirnar eru í miðri brekku sem er gróin og 

náttúrulegir paldrar eru víða. Fyrir sunnan 

brekkuna er mýrlendi. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 50x40 m að stærð og 

snýr austur-vestur. Lýsingin hefst í miðju 

svæðisins, á tóft A. Hún er 13x6 m að stærð, snýr 

austur-vestur og skiptist í 2 hólf. Til austurs er hólf 

1. Það afmarkast af dæld sem er 1,5x1,5 m og 

hringlaga. Hólfið er fullt af jarðvegi og 

illgreininlegt á yfirborði. Dældin er 0,1 m á dýpt. 

Að utan eru veggirnir 0,4 m á hæð og líklega var op 

til suðurs. Þeir eru 3-4 m á breidd sem stafar eflaust 

af hruni eða jarðvegi inni í hólfinu. Hólfið snéri líklega austur-vestur sé tekið mið af lagi tóftarinnar. 

Hólf 2 er vestar. Það er 6x5 m að innanmáli og snýr norður-suður. Umfang veggjanna er minna en í hólfi 

1, þeir eru 1 m á breidd og 0,2 m á hæð. Hólfið er opið til suðurs. Tóftin er torfhlaðin. Tóft B er 6 m 

norðan við tóft A. Hún er 10x8 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Hún er útflött og óskýr. 

Veggirnir eru 2-3 m á breidd, 0,3 m á hæð og þýfðir. Hrun er í suðurvegg. Tóftin er lágreist og sker sig 

ekki úr gróðri eða landslagi. Ekkert op sést inn í tóftina. Tóft C er 12 m suðaustan við tóft A, á 

vesturbakka leiðar 641:005. Norðurhluti tóftarinnar sést betur er suðurhlutinn, hann er útflattur. Ekki er 

hægt að áætla nákvæma stærð tóftarinnar, suðurhlutinn er horfin. Til norðurs sést veggur sem er 9x2 m 

að stærð og snýr austur-vestur. Hann er 0,3 m á hæð og torfhlaðinn. Í vesturenda sést veggurinn sveigja 

til suðurs en fjarar út. Óljóst má sjá lægð fyrir norðan vegginn og var það inni í tóftinni. Tóft D er 28 m 

austan við tóft A, austan við leiðina. Hún er 11x11 m að stærð og skiptist í tvö hólf. Lýsingin hefst til 

vesturs, í hólfi 1. Það er 8x2 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,3 m á hæð og 

torfhlaðnir. Hólfið er opið til suðurs en austurveggurinn er horfinn. Hólf 2 er austar og er óljóst. Það er 

3x3 m að innanmáli en er óljóst til vesturs. Veggirnir eru eins að gerð og lögun og í hólfi 1. 

 

      

Tóftir 221:050a og 05b, horft til suðurs og austurs. 
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Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:051     tóftir     fjárhús 63°44.538N     20°07.031V 

"Vestan við gilið, framan í Holtinu eru valllendisbrekkur, kallast Hvammur, þar voru lengi fjárhús frá 

Árnagerði [RA-223]," segir í örnefnalýsingu. Hvammur er vestan við merki á móti Vestustu-

Sámsstöðum RA-220. Þar eru fjórar tóftir og eru þær um 670 m norðaustan við Árnagerði 223:001 og 

730 m ANA við bæ 001. 

Hvammurinn er í góðu skjóli suðaustan undir hárri og brattri brekku. Í honum er grösugt og smáþýft. 

Tóftirnar eru á svæði sem er um 30x30 m að stærð. Nyrst er tvískipt tóft A sem er fremur ungleg 

fjárhústóft. Hún er torf- og grjóthlaðin og er um 12x12 m að stærð. Hólf I er í norðurhluta tóftarinnar. 

Það er 2x8 m að innanmáli og snýr VNV-ASA. Op er á því í ASA enda. Undirstöður jötu sjást á SSA 

langvegg en NNV langveggur er siginn og ekki sést hvort að jata hafi líka verið meðfram honum. Hólf 

II er samsíða hólfi I og er einnig 2x8 m að innanmáli en það er minna samansigið. Óljóst op er úr því til 

SSA. Mesta hleðsluhæð tóftar er 1,2 m og mest sjást 4 umför í innanverðum veggjum. Fast SSA við tóft 

A er tóft D. Hún er ógreinileg og hlaðin vestan í lága hæð eða niðurgrafin. Tóftin er um 13x6 m að stærð 

og snýr norður-suður. Hlaðnir veggir eru á vesturhlið og í suðurenda tóftar og eru þeir um 0,3 m á hæð. 

Eitt umfar grjóthleðslu sést í innanverðum veggjum. Tóftin skiptist í tvö hólf. Það stærra, hólf I, er í 

norðurenda og er 7x2,5 m að innanmáli og snýr eins og tóft. Mjór, jarðlægur veggur er á milli hólfa I og 

   

Tóftir 221:050c og 050d, horft til suðausturs og suðurs. 
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II. Hólf II er í suðurenda og er um 2,5x1 m að innanmáli og snýr eins og tóft. Op inn í tóftina er líklega 

í suðausturhorni. Tóft B er suðaustan við tóft A og fast austan við tóft D. Hún er einföld og líklega að 

mestu torfhlaðin. Tóftin er um 9x5,5 m að stærð og snýr NA-SV. Ekki er skýrt op á henni en líklega 

hefur það verið í norðausturenda. Mesta hæð veggja er 0,4 m. Tóft C er 5 m vestan við tóft D. Hún er 

um 8x8 m að stærð og virðist vera tvískipt þó að aðeins sjáist innanmál eins hólfs í austurhluta. Þar er 

hólf sem er 4x2 m að innanmáli og snýr NNA-SSV. Óljóst op er á því í NNA enda. Annað hólf virðist 

hafa verið í vesturhluta tóftarinnar en þar er hún lægri en í austurhlutanum. Mesta hleðsluhæð tóftar er 

0,4 m og er hún hlaupin í þúfur. Ekkert grjót sést í hleðslum en hún virðist vera torf- og grjóthlaðin. 

Tóftir B-D eru signari og grónari en tóft A og virðast eldri. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Breiðabólsstað, Flókastöðum og Núpi, 1 

 

RA-221:052     tóftir     óþekkt 63°44.493N     20°07.221V 

Tvær tóftir eru um 150 m suðvestan við fjárhús 

051 og um 550 m austan við bæ 001. 

Tóftirnar eru í sléttu graslendi í allbrattri hlíð 

mót suðaustri. 

Tóftirnar eru á svæði sem er um 45x10 m að 

stærð og snýr NNV-SSA. Syðst á svæðinu er tóft 

A. Hún er einföld og er 7x8 m að stærð, snýr 

NNV-SSA. Renna vegna efnistöku sést meðfram 

norðurhluta tóftarinnar. Innanmál tóftar er vart 

greinanlegt. Hún er torfhlaðin og eru veggir 

hennar nánast útflattir, aðeins 0,2-0,3 m á hæð. 

        

Tóftir 221:051b og 051c, horft til suðvesturs og suðurs. 
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Ekki sést skýrt op á henni. Tóft B er um 30 m norðan við tóft A. Hún er torf- og grjóthlaðin og er um 

5x6 m að stærð. Tóftin er einföld og snýr norður-suður. Op er á tóftinni í suðurenda og þar er gróið rof. 

Veggir eru hæstir um 0,4 m. Ekki sést fjöldi umfara í hleðslum. Þetta eru líklega fjárhús. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:053     tóft     beitarhús 63°45.395N     20°08.300V 

"… þar eru upptök Flókastaðaár. Djúpasund er mýrarslakki, sem nær allt að Þórunúpsgili og vestur að 
Nyrðri Gráhól, sem er þar örstutt austar, þetta eru litlir valllendishólar norður við Þórunúpsmark. Á 

Nyrðri Gráhól er gamalt skjólgarðsbrot," segir í örnefnalýsingu. Tóftin er 1,9 km norðan við bæ 001 og 

um 720 m norðaustan við beitarhús 226:022. Minjarnar, ásamt minjum 060, eru á stakstæðum hól eða 

rima í mýrarsundi. Þessi tóft er suðvestast á rimanum. 

Gróinn, þýfður hóll.  Allt umhverfis er mýri. Svæðið er nýtt til beitar. 

Tóftin er torfhlaðin og óskýr. Hún er 13x9 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún skiptist í tvö 

hólf. Lýsingin hefst til suðvesturs, í hólfi 1. Það er 5x4 m að innanmáli og snýr suðaustur-norðvestur. 

Veggirnir eru 2-3 m á breidd og 0,3-0,4 m á hæð. Þeir eru algrónir og útflattir. Ekkert op sést á yfirborði. 

Hólf 2 er norðaustar. Það er 3x3 m að innanmáli og veggirnir eru 0,2 m á hæð. Það sést ekki op inn í 

hólfið á yfirborði. Til norðausturs frá tóftinni sjást kindagötur að minjum 060. 

Hættumat: engin hætta 

Heimildir:Ö-Breiðabólsstað, Flókastöðum og Núpi, 1 

 

RA-221:054     tóftir     fjárhús 63°44.661N     20°07.687V 

Fjórar tóftir eru rúma 550 m norðan við bæ 001 og rúma 250 m suðaustan við tóftir 056. Tóftirnar eru í 

einfaldri röð á óræktuðum hólrima sem liggur til norðausturs frá sléttuðu túni. Hólriminn er á milli 

                             

Tóft 221:053, horft til norðausturs. 

        

Tóftir 221:054a, horft til norðurs og 054b, horft til norðvesturs. 
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mýrarslakka til vesturs og gróinnar heiðarbrúnar til austurs. 

Rúmum 10 m austan við tóftirnar er vírgirðing. Að sögn Sr. 

Sváfnis Sveinbjarnarsonar, heimildamanns, voru þetta fjárhús. 

Hólriminn er þýfður og hallar til vesturs, niður að mýrlendi. 

Tóftirnar raðast á vesturbrúnina sem er gróin. Stakur steinn er 

skammt norðaustan við tóftirnar. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 60x30 m að stærð og snýr norður-

suður. Þeim var gefin bókstafur til aðgreiningar í lýsingu þessari. 

Þúst A er syðst. Hún er 9x7 m að stærð, einföld og snýr VNV-

ASA. Hún er 0,2-0,5 m á hæð, hæst í miðjunni. Ofan á þústinni 

er upphækkun, 5x4 m að stærð. Ekki sér til innri veggja, ops eða 

greinilegrar hleðslu. Veggirnir voru líklega torfhlaðnir. 

Kindastígur liggur þvert yfir austurvegginn. Suðausturhorn 

þústarinnar er greinilegast. Vírgirðing liggur fast við austurenda 

þústarinnar. Tóft B er 12 m NNV við þúst A. Hún er 7x7 m að 

stærð, einföld og torfhlaðin. Veggirnir eru 2-3 m á breidd, 0,2-

0,3 m á hæð, útflattir og algrónir. Tóftin er opin til vesturs. 

Uppsöfnun jarðvegs sést utan við norðausturhorn tóftarinnar. 

Tóft C er 10 m austar, í aflíðandi halla til vesturs. Hún er 11x9 

m að stærð, snýr norður-suður og skiptist í tvö hólf. Hólf 1 er 

sunnar og er 9x6 m að innanmáli. Það snýr austur-vestur og má 

greina veggjabrot til austurs en aðrar hliðar hólfsins eru útflattar 

og lítil sem engin dæld. Veggurinn er 0,3-0,4 m á hæð. Líklega 

var op á miðri suðurhlið og mögulega fleiri hólf þarna inni. Hólf 2 er norðar og sést vel á yfirborði. Það 

er 2x1 m að innanmáli og snýr norður-suður. Veggirnir eru 0,2 m á hæð, úrflattir og grónir. Hólfið er 

opið til suðvesturs. Þúst D er 7 m norðan við tóft C. Á milli þeirra er laut sem skerst til austurs inn í 

hólrimann. Þústin er 8x5 m að stærð og snýr austur-vestur. Þústin er 0,4 m á hæð og algróin. Óljóst 

mótar fyrir hólfi í austurenda en ekki er hægt að gera sér grein fyrir nánari lagi hennar. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:055     tóftir     beitarhús 63°44.868N     20°07.622V 

Rúmum 1 km norðan við bæ 001 eru átta tóftir í tveimur þyrpingum. Önnur þyrpingin (tóftir A-B) er 

uppi á brekkubrún en hin (tóftir C-H) neðan hennar. Hér er líklega um beitarhús að ræða miðað við 

lögun, gerð og staðsetningu tóftanna. 

Tóftirnar eru á holti, á milli tveggja lækjardraga til norðurs og suðurs. Nyrðra gilið kallast Þvegil en hið 

syðra er líklega nafnlaust. Lækirnir koma saman nokkuð vestar og mynda Flókastaðagil. Holtið er gróið 

og þýft og náttúrulegir hólar og rimar þar. Mýri er allt umhverfis holtið. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 130x85 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Í lýsingu þessari fá þær 

 

   

Tóftir 221:054c og 054d, horft til suðurs og norðurs. 
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bókstafi til aðgreiningar. Tóftir A og B eru 

uppi á gróinni brekkubrún, hinar tóftirnar eru 

þar undir. Brekkan er þýfð og aflíðandi til 

vesturs og er 1-2,5 m á hæð. Tóft A nyrst. Hún 

er 10x8 m að stærð, einföld og snýr 

norðvestur-suðaustur. Hún er mun greinilegri 

að utan en innan. Þar eru veggirnir 0,5-0,8 m 

á hæð, algrónir og brattir. Þeir eru þýfðir en 

ekki er hægt greina op á yfirborði. Að innan 

sjást þeir varla, eru 0,1-0,2 m á hæð. Hvergi 

sést glitta í grjót og ekki er ólíklegt að 

veggirnir séu torfhlaðnir. Tóftin er grasivaxin 

og þýfð. Þúst B er rúmum 40 m sunnan við 

tóft A. Hún er 11x7 m að stærð og snýr 

norður-suður. Hún var líklega torfhlaðin. 

Þústin er sigin og óljós en þar má greina 0,2 

m háan og L-laga útvegg suðausturhorni. 

Veggirnir sjást lítið sem ekkert að innan og 

mögulega var tóftin opin til suðvesturs. 

Kindastígur liggur meðfram austurhluta 

tóftarinnar. Tóft C er tæpum 50 m vestan við tóft B, neðan við brekkuna á lágum hólhrygg. Tóftir D-F 

eru á sama hrygg og raða sér allar í einfalda röð. Tóft C er nyrst þeirra. Hún er 7x5 m að stærð, einföld 

og snýr austur-vestur. Veggirnir eru útflattir, þýfðir og grasivaxnir. Tóftin er torfhlaðin. Þeir eru 0,3-0,5 

 

       

Tóftir 221:055a, horft til suðvesturs og 055b, horft til NNA. 
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m á hæð en sker sig einna helst frá nánasta umhverfi sökum gróðurs. Óljóst má greina op til suðvesturs. 

Tóft D er 2 m sunnan við tóft C. Hún er 8x5 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 2-

3 m á breidd og 0,5 m á hæð að utan. Að innan eru þeir 0,2 m. Þeir eru algrónir og þýfðir. Sem fyrr er 

tóftin torfhlaðin. Tóft E er 1,5 m sunnan við tóft D. Hún er 4x3 m að stærð, einföld og snýr norður-

suður. Veggirnir eru 0,2-0,5 m á hæð, hæstir að utan. Umfang þeirra er lítið, þeir eru 1 m á breidd og 

algrónir. Ekkert op sést þar inn. Þýfður bakki er til norðurs, að tóft D. Tóft F er 1 m sunnan við tóft E. 

Hún er 6x4 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,4 m á hæð, 2 m á breidd og 

útflattir. Ekkert op sést á yfirborði. Tóft G er rúmum 20 m sunnan við tóft F. Hún er greinilegust allra 

tóftanna og hlaðin upp í brekku til austurs, þá hina sömu og tóftir A og B eru uppi á nokkuð norðar. Hún 

er 10x9 m að stærð, skiptist í tvö hólf og snýr norðaustur-suðvestur. Öll tóftin er í aflíðandi halla til 

vesturs og er sigin. Það sést glitta í þrjá steina í henni til suðurs. Hólf 1 er vestar. Það er 6x1 m að 

innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Þeir eru 1,5-2 m á breidd og 0,2-0,4 m á hæð. Norðurveggurinn 

er óljós og þúst er í austurhluta. Hólf 2 er norðar. Það er 7x2 m að innanmáli og snýr norðaustur-

suðvestur. Bæði hólfin eru opin til suðurs og veggirnir eru eins að gerð og lögun. Tóft H er 25 m vestan 

við tóft A, neðan við brekkuna. Hún er 7x7 m að stærð, einföld og algróin. Veggirnir eru signir, 0,3 m 

á hæð og algrónir. Ekkert op sést þar inn. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:056     tóftir     beitarhús 63°44.817N     20°07.788V 

Tvær tóftir eru 90 m austan við tóft 047 og 800 m norðan við bæ 001. Þær eru signar, útflattar og halla 

til suðausturs, niður brekku Þvergils. Þar sést móta fyrir annarri tóftinni sem beinum, þýfðum bökkum í 

hallanum. Leið 049 liggur til vesturs frá minjunum. Hlutverk tóftanna er óþekkt, sú stærri er skálalaga 

en frekari heimildir þarf til þess að staðfesta hlutverk þeirra. 

  
Tóftir 221:055e og 055f, horft til suðurs. 

   

Tóftir 221:055g og horft til 055h, horft til vesturs og norðurs. 
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Meðfram norðurbrún Þvergils er hólrimi og mýrlendi norðan hans. Tóftirnar eru á gróinni tungu, milli 

tveggja gilja, nyrðra gilið er nafnlaust eða fellur undir örnefnið Þvergil. 

Í lýsingu þessari fá tóftirnar bókstafi til aðgreiningar. Tóft A er austar. Tóftin er nánast útflött og sést 

ekki fyrr en að henni er komið. Hún er skálalaga en engar heimildir eru um býli eða sel á þessum slóðum. 

Hún er 28x13 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur og skiptist í tvö hólf. Hólf 1 er norðvestar. Það er 

12x7 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru 3-4 m á breidd og 0,2 m á hæð. Hvergi 

sést glitta í grjót á yfirborði en ekki er ljóst hvort að hún er torfhlaðin. Veggirnir eru stórþýfðir og 

mosavaxnir. Að innan er hólfið grænna og sléttara en móinn að utan. Ekkert op á yfirborði. Hólf 2 er 

suðaustar. Það er 7x6 m að innanmáli en suðurendi þess hefur sigið niður brekku og raskað af þeim 

sökum. Veggirnir eru eins að gerð og lögun og í hólfi 1 en norðvesturveggurinn er hæstur og 

greinilegastur. Öll tóftin er sigin og líklega forn. Hvergi sést móta fyrir opi á yfirborði. Rúmum 20 m 

suðvestan við tóftina er smáþýft svæði sem er 12x6 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Þetta er 

þúst B. Það sker sig frá nánasta umhverfi og þar mótar fyrir L-laga bakka sem er 4 m á breidd og 0,1-

0,2 m á hæð. „Innan“ hans er sléttara og mun grænna svæði en annarsstaðar á þessum slóðum. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:057     tóftir     fjárhús 63°41.141N     20°07.034V 

Átta tóftir eru á holtsbrún, vestan við Raftagil. Tóftirnar eru 1,5 km norðaustan við bæ 001 og tæpum 

500 m norðaustan við tóftir 055. Að sögn Sr. Sváfnis Sveinbjarnarsonar, heimildamanns, voru þetta 

fjárhús. Þegar eitt þeirra fylltist af skán og jarðvegi var annað byggt við hliðina í stað þess að moka út 

úr því gamla. Þessar tóftir voru því ekki allrar í notkun á sama tíma að hans sögn. Þetta var algengt á 

 

Tóft 221:056, horft til norðausturs. 

   

Tóftir 221:057a, horft til austurs og 057b, horft til ANA. 
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þessu landsvæði enda ekki mikið um grjót í jarðvegi. 

Tóftirnar eru byggðar austan í brekkubrún. Þær eru 

neðarlega í brekkunni, í 1-1,5 m hæð. Allt umhverfis 

tóftirnar er gróið mólendi. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 110x35 m að stærð og snýr 

norðaustur-suðvestur. Lýsingin hefst til norðausturs á tóft 

A en þeim var gefin bókstafur til aðgreiningar. Hún er 

neðarlega í brekkubrúninni, í litlum hvammi eða laut. 

Hún er 7x7 m að stærð, einföld og nánast hringlaga. Hún 

er útflött, veggirnir eru 2 m á breidd, 0,2 m á hæð að innan 

en 0,5 m á hæð að utan. Ekkert op sést þar inn en 

innanmálið er 3x2 m og snýr austur-vestur. Bratt er til 

austurs frá tóftinni.  Kindastígur er fast vestan við tóftina 

og yfir hana miðja. Tóft D er 15 m norðvestan við tóft A, 

á stalli ofar í brekkunni. Tóftin er 9x8 m að stærð, egglaga 

og er einföld. Hún snýr norðvestur-suðaustur og veggirnir 

eru 0,3-0,6 m á hæð, hæstir að utan. Tóftin er opin til 

suðausturs. Vel sést hvar efni við gerð hennar var tekið 

utan við vesturvegg. Veggirnir eru brattir að utan. Þúst B 

er 13 m suðvestan við tóft A, í sömu brekkubrún og tóft 

D. Hún er 7x7 m að stærð, einföld og hringlaga. Hún er 

0,5-1 m á hæð og skagar fram brekkubrúnina. Hún er hæst 

þar. Beinn bakki er í suðausturhorni þústarinnar en ekkert 

er hægt að segja til um innra mál hennar. Þústin er brött 

að utan. Grunnar dældir sjást ofan á þústinni. Tóft C er 20 

m suðvestan við tóft B. Hún er 6x6 m að stærð, einföld og hringlaga. Hún er 0,3-0,5 m á hæð og líklega 

torfhlaðin. Eftir miðri tóftinni er „lág“ eða renna sem gefur innra byrði hennar til kynna. Hún snéri 
líklega norður-suður. Op var líklega til suðurs. Tóft E er 4 m sunnan við tóft C. Hún er einna óljósust 

allra tóftanna, er lítið annað er útflött þúst. Ekki sér til innri veggja. Tóftin er 8x5 m að stærð og snýr 

norður-suður. Hún er 0,2-0,4 m á hæð og að innan sést móta fyrir beinum bökkum án þess að skýra 

veggi eða hólf sé að ræða. Tóft F er 18 m SSV við tóft E. Hún er 11x8 m að stærð og snýr norður-suður. 

Hún er illa varðveitt en líklega voru tvö hólf í henni. Það mótar fyrir beinum bökkum víða þar inni án 

þess að hægt sé að segja til um lag hennar að frekari leiti. Útveggirnir eru 0,5-1 m á hæð og brattir að 

utan. Tóft G er 7 m SSA við tóft F. Hún er röskuð og hefur sigið niður brekkuna til austurs. Hún er 7x5 

m að stærð, snýr austur-vestur og veggirnir eru 0,2 m á hæð og 1 m á breidd. Engin inngangur sést inn 

í tóftina. Veggirnir eru þýfðir og umfang þeirra er mun minna en í hinum tóftunum. Tóft H er 3 m vestan 

við tóft G. Hún er 10x8 m að stærð, einföld og snýr norður-suður. Hún er stærst þessara tófta og best 

varðveitt. Veggirnir 0,3-1 m á hæð og 2-3 m á breidd. Hún er algróin og torfhlaðin. Hún er opin til 

 

    

Tóftir 221:057c, horft til suðurs, og 057d, horft til ASA. 
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suðurs. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:058     tóftir     óþekkt 63°45.103N     20°07.398V 

Tvær tóftir eru í heiðinni um 620 m suðvestan við tóftir 060 og um 1,4 

km NNA við bæ 001. Hlutverk tóftanna er ekki þekkt. 

Minjarnar eru vestan við lækjarskorning í brekku mót suðri sem er illa 

farin af rofi en hefur gróið aftur að miklu leyti. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 22x8 m að stærð og snýr nálega norður-

suður. Tóft A er nyrst á svæðinu, torfhlaðin og einföld. Hún er um 4x4  

að stærð og eru veggir hennar hæstir á vesturhlið, um 0,5 m. Suður- 

og austurhliðar eru mjög ógreinilegar. Tóft B er um 8 m sunnan við 

tóft A. Hún er illa farin af rofi og er innanmál hennar ógreinilegt. 

Tóftin er um 10x8 m að stærð og snýr NNA-SSV. Hún er torfhlaðin 

og einföld. Op sem kann að vera rof er í suðausturhorni. Veggir 

tóftarinnar hafa að mestu leyti samlagast umhverfinu, síst þó á 

austurhlið þar sem hleðslur eru hæstar um 0,5 m. Ekki sjást fleiri 

greinileg mannvirki á þessu svæði en greina má stöku lægðir 

suðaustan og norðaustan við tóft B þar sem torf í hana kann að hafa 

verið tekið. 

Hættumat: engin hætta 

  

Tóftir 221:057e, horft til ASA, og 057f, horft til austurs. 

   

Tóftir 221:057g og 057h, horft til austurs og SSA. 
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RA-221:059     gata     leið 63°45.504N     20°07.553V 

Leið liggur vestan við tóftir 058, eftir vesturbrún 

svokallaðar Háheiðar. Leiðin kemur skýrt í ljós 

við suðurenda heiðarinnar og liggur eftir henni 

endilangri. Ekki er vitað hvert leiðin fór norðan 

heiðarinnar, þar hverfur hún í mýrlendi. Ekki er 

ólíklegt að þetta hafi verið leið á milli 

Breiðabólstaðar og Þórunúps RA-246. 

Leiðin liggur eftir grónum heiðum. Þar eru 

smáþýfðar og algrónar. Lág er víða þar sem leiðin 

liggur en einnig breiðir hún úr sér uppi á 

háheiðinni. Leiðin hverfur í mýri til suðurs og 

norðurs. 

Leiðin sést um 40 m austan við beitarhús 055, þar 

liggur hún norður-suður í gegnum holtið sem þær 

tóftir eru á. Ekki er ljóst hvaðan leiðin kom þangað 

frá bæ 001, mýrlendi og lækjargil eru til suðurs. 

Fyrir norðan þetta holt er mýri og þar hverfur leiðin og sést ekki aftur fyrr á svokallaðri Háheiði. Þar 

sést hún skýrt allt að Þórunúpsmörkum. Leiðin er umfangsmikil, það má greina á milli 5-10 paldra í 

henni sem gefur til kynna að hún hafi verið fjölfarin. Paldrarnir eru grunnir og grasivaxnir. Á kafla er 

leiðin lítið annað en eitt far, það er 0,3 m á breidd og álíka djúpt. Leiðina er hægt að rekja á rúmlega 1,5 

km löngum kafla. 

Hættumat: hætta 

 
RA-221:060     tóftir     beitarhús 63°45.451N     20°08.174V 

Tvær tóftir eru í svokölluðum Gráhólum, um 150 m norðaustan við tóft 053 og 2 km norðan við bæ 001. 

Tóftirnar eru á hólrima, í votri mýri. 

Gróinn, þýfður hóll.  Allt umhverfis er mýri. Svæðið er nýtt til beitar. 

Tóftirnar eru á svæði sem er 30x17 m að stærð og snýr norður-suður. Þeim var gefin bókstafur til 

aðgreiningar í lýsingu þessari. Tóft A er sunnar og er óskýr. Hún er norðaustast á ílöngum hólrima. Allur 

hólriminn er þýfður og ekki ólíklegt að fleiri tóftir gætu leynst undir sverði. Hún er 8x4 m að stærð, 

einföld og snýr austur-vestur. Hún er útflött og torfhlaðin. Veggirnir eru 0,5 m á hæð að utan en 0,2 m 

að innan. Tóftin er full af uppsöfnuðum jarðvegi eða féll úr notkun þegar hún fylltist. Tóftin er opin til 

austurs. Fyrir norðaustan tóftina sést lítill hóll, líklega uppsöfnuð mannvistarlög. Tóft B er 12 m norðar. 

Hún er afar óskýr og þar má sjá óljós veggjarbrot.  Tóftin er nyrst á hólrima, á mörkum við blauta mýri. 

Þar má sjá beina bakka og óljós veggjabrot á svæði sem 9x7 m að stærð og snýr norður-suður. Bakkarnir 

eru 0,3 m á hæð og algrónir. Fyrir norðan tóftina er moldarflag. 

      

Tóftir 221:058a og 058b, horft til vesturs og suðurs. 

  

Leið 221:059, horft til suðvesturs. 
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Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:061     gata     leið 65°45.272N     20°07.019V 

Ógreinilegar götur eru í austanverðri Háheiði um 160 

m vestan við tóftir 060 og 1,8 km norðaustan við bæ 

001. 

Göturnar liggja um heiði í smáþýfðri brekku mót austri. 

Ógreinilegar og grónar götur sjást 12-15 saman á um 

20 m beiðu svæði. Þær stefna NNA-SSV og er hægt að 

rekja þær á loftmynd á um 700 m löngum kafla frá 

tóftum 058. Ekki er ljóst hvert þær liggja. 

Hættumat: engin hætta 

 
 
 
 
 
 

RA-221:062     tóftir     beitarhús 63°45.501N     20°07.769V 

Sex greinanlegar tóftir eru á litlu holti í mýrlendi um 2,1 km norðan við bæ 001. 

Holtið er hæst í suðausturhluta og þar eru allar tóftirnar. Holtið er í  halla til norðvesturs og er það þýft 

og grösugt. 

    

Tóftir 221:060a, horft til suðurs, og 060b, horft til norðurs. 

 

Leið 221:061, horft til NNA. 

     

Tóftir 221:062a og 062b, horft til norðvesturs og norðurs. 
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Minjarnar eru á svæði sem er um 62x60 og snýr norðaustur-suðvestur. Allar tóftirnar virðast vera 

torfhlaðnar og eru orðnar signar. Tóft A er suðvestast á svæðinu. Hún er einföld og ferköntuð. Tóftin er 

12x10 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Veggir hennar eru útflattir og eru 0,2-0,4 m á hæð. Ekki 

sést skýrt op á henni en veggirnir eru lægstir til beggja enda. Tóft D er 5 m suðaustan við tóft A, á 

grónum hrygg við suðurjaðar holtsins sem tóftirnar 

eru á. Hún er mjög ógreinileg en virðist vera 12x9 

m að stærð og snýr nálega norður-suður. Tóftin er 

einföld og er þýft inni í henni. Norðurveggur er 

óljós og ekki virðist vera hlaðið fyrir suðurenda 

tóftarinnar. Mesta hæð veggja er 0,2 m. Tóft B er 

um 20 m norðaustan við tóft A og er hún hringlaga 

og einföld. Tóftin er um 10 m í þvermál og er 

samansigið op á henni til suðurs. Mesta hleðsluhæð 

er 0,4 m. Afar óljós tóft E er 12 m norðaustan við 

tóft B og virðist hún vera hlaðin upp við lágan 

bakka eða brún á holtinu. Tóftin er um 5x5 m að 

innanmáli. Óljóst op er á henni til NNA. Mesta 

hleðsluhæð er 0,2 m. Tóft C er stærsta tóftin og er 

hún norðaustast á svæðinu, 12 m suðaustan við tóft 

B og 22 m norðaustan við tóft A. Hún er um 25x16 

m að stærð og snýr nálega austur-vestur. Tóftin er 

útflött og ógreinileg en líklega eru 4 hólf í henni. 

Hólf I-III eru austast í tóftinni og stendur sá hluti 

hennar hærra en vesturhlutinn þar sem hólf IV er. 

Hólf I er austast í tóftinni. Það er um 5x3 m að 

innanmáli, snýr austur-vestur. Norðan við það er 

hólf II. Það er um 8x2-3 m að innanmáli og snýr 

austur-vestur. Suðvestan við hólf II er hólf III. Það 

er um 4x4 m að innanmáli. Ekki sjást skýr op á þessum hólfum. Hólf IV er í vesturenda tóftarinnar og 

er um 8x4  að innanmáli, snýr austur-vestur. Úr norðausturhorni þess er renna sem liggur í sveig til 

suðausturs. Mesta hæð tóftar er 0,7 m en víðast eru veggir mun lægri. Á einum stað sést glitta í stein en 

tóftin er að mestu torfhlaðin eins og hinar tóftirnar á svæðinu. Að lokum er lítil og ógreinileg tóft F sem 

er 5x3 m að stærð og snýr norður-suður. Tóftin er einföld og hlaupin í þúfur. Op er á henni í 

norðvesturhorni. Veggir hennar eru 1 m á breidd og 0,2-0,3 m á hæð. Staðsetning minjanna og fjarlægð 

frá bæ bendir til þess að þarna hafi verið beitarhús og er stærsta tóftin líklega af fjárhúsum. 

    

Tóftir 221:062c og 062d, horft til norðausturs og austurs. 
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Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:063     tóft     óþekkt 63°44.606N     20°07.091V 

Lítil tóft er frammi á 

gilbarmi nærri merkjum 

móti Vestustu-

Sámsstöðum, um 130 m 

NNV við fjárhús 051 og 

750 m norðaustan við bæ 

001. 

Tóftin er á stalli í brattri 

hlíð sem hallar mót austri 

ofan í djúpt hamragil. Í 

brekkunni er smáþýft 

valllendi. 

Tóftin er tvískipt og 

virðist að mestu 

torfhlaðin. Hún er um 

12x5 m að stærð og snýr 

nálega norður-suður. Hólf I er í norðurenda og er um 1,5x2,5 m að innanmáli. Það snýr austur-vestur og 

ekki sést skýrt op á því. Hólf II er í suðurenda og er um 3x2 m að innanmáli. Það snýr suðvestur-

norðaustur og er líklega op á því í suðvesturenda. Mesta hleðsluhæð er 0,3-0,4 m. Hlutverk tóftarinnar 

er ekki þekkt en ekki er ósennilegt að hér sé um stekk að ræða. 

Hættumat: hætta, vegna landbrots 

 
RA-221:064     tóftir     fjárhús 63°44.494N     20°07.507V 

Tvær tóftir eru 350 m norðaustan við bæ 001 fast 

suðvestan við leið 641:004. 

Tóftirnar eru í smáþýfðu valllendi í aflíðandi 

brekku mót suðvestri. Mýrlent er suðvestan undir 

brekkunni og til norðvesturs. 

Tóftirnar eru á svæði sem er um 14x8 m að stærð 

og snýr austur-vestur. Tóft A er vestast á svæðinu 

og er hún einföld. Hún er 8x5 m að stærð og snýr 

NNA-SSV. Dyraop er á tóftinni til SSV. Mesta hæð 

veggja er 0,5 m. Fast austan við tóft A er tóft B sem 

er mun ógreinilegri Tóftin er 6x5 m að stærð og 

snýr norður-suður. Hún er líka einföld og 

ógreinilegt op er á henni til suðurs. Mesta hæð 

veggja er 0,2-0,3 m. Ekki sést grjót í veggjum og er 

        

Tóftir 221:062e og 062f, horft til norðausturs og norðurs. 

     

Tóft 221:063, horft til norðausturs. 
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líklegt að þær séu eingöngu torfhlaðnar. Hlutverk tóftanna en líklega er hér um fjárhús að ræða. 

Hættumat: engin hætta 

 
RA-221:065     heimild    rétt 63°44.362N     20°07.703V 

Í svörum við spurningu 81a í safni Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins segir Oddgeir Guðjónsson frá: 

"Á Breiðabólstað var rétt fyrir Breiðabólstaðahverfið, hún var skammt austan við kirkjugarðinn á 

Breiðabólstað. Réttartæðið sést nú ekki lengur." Ekki er vitað hvar nákæmlega réttin var staðsett. Líklega 

var hún austan við kirkjugarð 002 og sunnan við Fornufjós 018. Þarna er nú fjárhús frá miðri  20. öld og 

gæti bygging þess hafa raskað réttinni. Frekari heimildir þarf til þess að staðfesta það og hvar réttin var 

nákvæmlega. 

Hættumat: hætta, vegna ábúðar 

Heimildir:Sarpur.is (sjá http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=552675) 

 

 

         

Tóftir 221:064a og 064b, horft til suðurs. 


