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Samantekt

Skýrslan er seinna bindi af tveimur um 7. áfanga aðalskráningar fornleifa í Flóahreppi. 
Skráningin fór fram sumarið 2016 og náði yfir 24 lögbýli auk minja á fleiri en einni jörð. 
Skráningarsvæðið er innan hreppamarka gömlu Villingaholts- og Gaulverjabæjarhreppa og 
voru skráðir 656 minjastaðir. Samtals hafa nú verið skráðar 2467 minjar frá upphafi innan 
sveitarfélagsins. 
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4. Fornleifaskrá

ÁR-090     Ragnheiðarstaðir

1708: Jarðardýrleiki óviss. Skálholtsstólseign. JÁM II, 10 1847: 12 1/3 hdr. Bændaeign. JJ, 57.  
um 1220: RAGNHEIÐARSTAÐIR Í FLÓA (GAULVERJARBÆJARÞING) (Á) -Maríu – 
HÁLFKIRKJA. Mariu kirkia a ragnheiðarstoðvm a .x. hundrað j landi. kluckur tvær. kross. ok alltara 
klæðe. buning sinn allan slikan sem hann er. þar skal syngia messv annan hvarn dag helgan. ok en fiorða 
hvern ottv song. ok kavpa þann song tveim morkvm. Tiund liggr þar til allra heima manna. en giallda 
hvert havst j golveria bæ gellding. Lysa fyri þa daga alla er messa er svngin eptir fra mariv messv vnz 

gömul bygging sem stendur enn 

tóft

mörk túns og gar a skv. túnakorti

leifar túngar s

tra ir

horfinn minjasta ur

bæjarhóll
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Teikningin er byggð á bæjarteikningu frá árinu 1906 



164

liðr paska vikv. DII, 411.
1545: Jarðarinnar er getið í peningareikningsskap Gizurar biskups við Arnór Eyjólfsson, DI XI, 450.
1598: hálfkirkja AM 263 fol. bl. 54.
1708:”Ragneidarstadahiáleiga, bygð fyrir 20 árum, og varaði bygðin inn til næstu fardaga ... Þessa 
grasnautn hjáleigunnar nýtir heimabóndinn. Ekki má hjer aftur byggja fyrir sandi. Ragneidarstadahiáleiga 
önnur, bygði fyrir manna minni, varaði bygðin inn til 8 ára, síðan legið í auðn ... Mesti partur lands, sem 
hjáleigunni fylgdi, er komið í sand og mela, og má þetta býli því aldrei aftur byggja.” JÁM II, 10-11.
1981: “Sanágangur var frá sjó og hefur bærinn verið færður a.m.k. einu sinni.” SB II, 133.
1708: “Fóðrast kann iii kýr, vi ær, ii hestar. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga sæmileg, en þó mjög erfið 
og lángt í burtu. Móskurður til eldiviðar hefur verið, en nú er sandur drifinn yfir það pláts ... Rekavon 
sæmileg og í betra lagi hjer í sveit ... Skógarhögg sem á öðrum stólsins jörðum ut supra. Túnið er ekkert, 
og hefur ekkert verið í 30 ár eður lengur, og hefur þar sand ádrifið í stórviðrum, so að allur bærinn er 
umkríngdur sandi. Engjar gjöreyddar af sandfoki ... Hætt er kvikfje fyrir hraungjám, og hefur það oft að 
skaða orðið Að bænum leggur so mikinn sand í stórviðrum, að sljett verður öllumegin út frá húsunum, 
og er þá ei mönnum óhætt ... Vatnsból er so erfitt, að til þess er að sækja ellefu álnir að ofanverðu ofan í 
jörðina .. Heimræði er hjer og hefur það verið sæmilegnt og lending ein fyirr heimalandi.” JÁM II, 9-10.
1918: “Stærð túnsins: 2.1 ha. þar af sljett ca 9/10. Stærð matjurtagarða: 48 [fer] metrar” Túnakort 1918.
Ekki er föst ábúð á jörðinni lengur, búið er að skipta henni í nokkra hluta. Jörðin er nýtt til hrossabeitar.

ÁR-090:001     Strýtu-Ragnheiðarstaðir     bæjarhóll     bústaður  63°47.618N     20°51.078V
“Nálægt 200 m suð-suðvestur frá Fornu-Ragnheiðarstöðum [003] er melhóll með hlaðinni vörðu á 

úr grjóti.  Hann heitir Strýta ... Sú sögn 
er, að Ragnheiðarstaðabær hafi fyrst 
staðið í Strýtu, enda má greinilega sjá 
móta fyrir veggjahleðslum í hólnum. 
Hafi hann síðan verið fluttur til Fornu-
Ragnheiðarstaða [003],” segir í 
örnefnalýsingu. Bæjarhóllinn er friðlýstur. 
Í friðlýsingaskrá segir: “Ragnheiðarstaðir. 
Strýtu-Ragnheiðarstaðir og Fornu-
Ragnheiðarstaðir, tvennar bæjarrústaleifar, 
frammi á sandöldunni og í uppblæstrinum 
fyrir ofan ölduna. Sbr. Árb. 1905: 3. Skjal 
undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 
07.09.1927.” Í grein Brynjúlfs Jónsonar 
í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 
1905 segir: “Ragnheiðarstaðir hafa tvisvar 
verið færðir og sjást rústirnar. Eru þær 
nokkuð hár, því grjótdreifar geyma undir 
sér leifar af jarðvegi. Nýrri rústin [003] er 

nær graslendinu, en hin eldri lengra fram í öldunni. Þar hefir á sínum tíma nokkuð af grjótinu verið borið 
saman í vörðu, sem þó er hrunin, og hefir rústin fengið við það strýtumynd. Er hún því kölluð Strýtu-
Ragnheiðarstaðir.” Ekki ljóst hvenær bærinn var fluttur en af jarðabókinni að dæma hefur það verið eftir 
að hún var gerð 1708. Ekki sést til mikilla tófta á yfirborði en nokkuð grýtt er þó efst á hólnum. Steyptur 
stólpi er efst á hólnum og heimildamaður kveður hann vera landmælingavörðu. Stólpinn er grafinn ofan 
í þúst efst á hólnum sem líklega er tóftarleifar. Ekkert friðlýsingarskilti er á minjastaðnum.
Svæðið er sendið en hér og þar hefur gróður náð sér á strik. Þetta svæði er votlent þrátt fyrir að sandur 
sé þarna ríkjandi. Minjarnar eru á grýttum og sendnum melhól, lítið sést til tófta nú.
Strýtu-Ragnheiðarstaðir sjást enn. Melhóllinn rís hærra en aðrir hólar í kring. Lítið sjónrænt samhengi 
er á milli minjanna og annarra á svæðinu. Hér er um að ræða eldra, ef ekki elsta, þekkta bæjarstæði 
Ragnheiðarstaða, en bærinn hefur verið fluttur a.m.k. tvisvar. Skrásetjarar fundu fiskisleggju þar sem 
blásið hafði upp og greinilegt að hér er mannvist undir sverði. Bæjarhóllinn er 56x38 m að stærð og 
snýr austur-vestur. Sé tekið mið af hólnum er líklegt að stafnar bæjarins hafi snúið til suðurs. Vestast á 
bæjarhólnum liggur hluti hans til suðurs og líklega var hús þar, ekki er ljóst hvort að það var sambyggt 
bæjahúsunum enda mikið áfok hér og bærinn fluttur vegna sandfoks. Hóllinn er 1-2 m á hæð og hann 
er mishæðóttur og erfitt að greina náttúrulega upphækkun frá mannvistarlögum. Áfok hefur einnig 
aflagað hólinn og gert þau hús sem hér voru óljós. Í vesturhluta hólsins er þúst, þar mótar óljóst fyrir 
hluta af húsi. Þústin er 20x14 m að stærð og snýr norður-suður. Hún er 1-1,3 m á hæð og bratt niður 

Strýtu-Ragnheiðarstaðir ÁR-090:001, horft til austurs.
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bæjarhólinn frá henni til allra átta nema austurs. Fyrrnefnd varða er byggð í tóftinni og ljóst að gerð 
hennar raskaði tóftinni. Grjótið í henni eð tekið úr þessu húsi. Þústin er vaxin grasi og mosa og hér og 
þar sjást greinilegir veggir í henni. Grunnur vörðunnar sést enn, nú hefur steypt súla tekið við hlutverki 
hennar, hún er skammt austar. Hóllinn er vaxin grasi og mosa að hluta en jarðvegur er sendinn.
Hættumat: stórhætta, vegna uppblásturs
Heimildir: Ö-Ragnheiðarstaðir, 1; ÁG, 62; Árbók 1905, 4.

ÁR-090:002     heimild    hálfkirkja     63°47.622N     20°51.066V
RAGNHEIÐARSTAÐIR Í FLÓA 
(GAULVERJARBÆJARÞING) (Á) 
-Maríu - HÁLFKIRKJA
um 1220: Mariu kirkia a 
ragnheiðarstoðvm a .x. hundrað j landi. 
kluckur tvær. kross. ok alltara klæðe. 
buning sinn allan slikan sem hann er. 
þar skal syngia messv annan hvarn dag 
helgan. ok en fiorða hvern ottv song. ok 
kavpa þann song tveim morkvm. Tiund 
liggr þar til allra heima manna. en giallda 
hvert havst j golveria bæ gellding. Lysa 
fyri þa daga alla er messa er svngin eptir 
fra mariv messv vnz liðr paska vikv;  
Máld DII, 411.
1598: hálfkirkja AM 263 fol. bl. 54. 
“Víst er, að bærinn hefir snemma verið 
byggður.  Þar var kirkja á 13. öld, 
hálfkirkja,” segir í örnefnalýsingu. Um 
30 m austan við bæ 001, er þúst í hólnum, 
ekki er útilokað að kirkjan hafi þar. Ekki eru til sagnir um að bein hafi blásið upp á þessu svæði. Um 20 
m norðan við Strýtuna er malarvegur frá þjóðveginum niður að sjó.
Grasi-, mosa- og sinuvaxinn hóll. Allt í kringum hólinn er mikið uppblásturssvæði, svartur sandur og 
sandhólar.
Ekkert sést af mannvirkjum þar fyrir utan þúst á hólnum þar sem kirkjan gæti hafa staðið. Hún er um 0,2 
m á hæð, algróin og fjarar út til allra átta. Erfitt er að áætla stærð hennar vegna mikil gróðurs.
Hættumat: stórhætta, vegna uppblásturs
Heimildir: DI I, 411; AM 263 fol. bl. 54; Ö-Rangheiðarstaðir, 2.

ÁR-090:003     Fornu-Ragnheiðarstaðir     bæjarhóll     bústaður  63°47.832N     20°50.885V
“Suðvestur af Ragnheiðarstaðabæ 
[004] er stór melhóll, sem heitir Fornu-
Ragnheiðarstaðir, og mun bærinn 
hafa staðið þar áður fyrr,” segir í 
örnefnalýsingu.  Í friðlýsingaskrá 
segir: “Ragnheiðarstaðir. Strýtu-
Ragnheiðarstaðir [001] og 
Fornu-Ragnheiðarstaðir, tvennar 
bæjarrústaleifar, frammi á sandöldunni 
og í uppblæstrinum fyrir ofan ölduna. 
Sbr. Árb. 1905: 3. Skjal undirritað af 
MÞ 05.05.1927. Þinglýst 07.09.1927.” 
Í grein Brynjúlfs Jónsonar í Árbók hins 
íslenska fornleifafélags frá 1905 segir: 
“Ragnheiðarstaðir hafa tvisvar verið 
færðir og sjást rústirnar. Eru þær nokkuð 
hár, því grjótdreifar geyma undir sér 
leifar af jarðvegi. Nýrri rústin er nær 
graslendinu, en hin eldri lengra fram í 
öldunni [001].” Ekki er vitað hvenær 

Meint kirkja ÁR-090:002, horft til norðvesturs.

Fornu-Ragnheiðarstaðir ÁR-090:003, horft til norðurs.



166

bærinn var fluttur af Strýtu-Ragnheiðarstöum að Fornu-Ragnheiðarstöðum, líklega eftir að jarðabókin 
er gerð. Bærinn hefur verið þarna á hólnum á 18. öld að öllum líkindum en hvenær hann er fluttur á 
bæjarhóll 004 er ekki vitað. Fornu-Ragnheiðarstaðir eru um 390 m NNA við Strýtu-Ragnheiðarstaði 001 
og um 1 km suðvestan við bæ 004.
Ekkert sést til tófta fyrir utan mögulegar grjóthleðslur. Umhverfis hólinn er gámur og ýmis konar drasl. 
Skammt frá er vinnusvæði þar sem efni er tekið í vegagerð. Allt þetta svæði er uppblásið og er mjög 
sendið þrátt fyrir að hér og þar sé gróðurþekja.
Bæjarhóllinn er 72x59 m að stærð,  1-3 m á hæð og smá gróðurþekja er ofan á honum. Hóllinn og snýr 
norðvestur-suðaustur. Ekki er hægt að sjá hvernig bæjarhúsin snéru en það er ljóst að mikið áfok er í 
hólnum og hann afar stór miðað við að búseta var ekki löng. Ekki vitað hvort að mannvirki voru hér 
fyrir þegar bærinn var fluttur. Á minjastaðnum er sendinn melhóll, nokkuð gróinn. Engar greinilegar 
tóftir eru á honum. Hóllinn er hæðóttur og afmyndaður af sandblæstri. Tvær mögulegar grjóthleðslur 
sáust á hólnum, hvor í framhaldi af annarri. Hleðslurnar eru tvær, þær liggja norður-suður, nánast uppi á 
miðjum hólnum. Hleðsla 01 er norðar. Hún er 4x0,5 m á lengd, 0,1 m á hæð og grjóthlaðin. Það glittir í 
efsta hluta hleðslu en ekki er ljóst hversu umfangsmiklar þær eru. Syðri hleðslan, hleðsla 02, er 2,5x0,5 
m að stærð og 0,1 á hæð. Mögulega snéru stafnarnir til suðausturs, það er ekkert vitað um þessi hús eða 
mannvirki sem hér voru.
Hættumat: hætta, vegna uppblásturs
Heimildir: Ö-Ragnheiðarstaðir, 1; ÁG, 62; Árbók 1905.

ÁR-090:004     Ragnheiðarstaðir     bæjarhóll     bústaður  63°47.894N     20°49.631V
Tvö hús eru á bæjarhól Ragnheiðarstaða samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
en þá var tvíbýli á bænum. Bærinn er einnig merktur 
á túnakort frá 1918. Bæjarhóllinn er þar sem nú 
(2016) stendur fjós. Malarheimreið liggur yfir hólinn 
sunnanverðan, milli núverandi íbúðarhúss og útihúsa.
Lítið holt sem er nánast allt þakið malarheimreiðinni, 
lauftré í suðausturhorni. Ræktuð tún eru til allra átta 
frá bænum.
Bæjarhólinn er uppi á lágu holti, þar eru byggingar 
Ragnheiðarstaða enn í dag. Ekkert sést af 
mannvistarlögum enda er bæjarhóllinn raskaður 
vegna nýlegra bygginga og annars rasks. Bærinn var 
fluttur hingað frá Fornu-Ragnheiðarstöðum en ekki 
er vitað hvenær, líklega var það á 18.-19. öld. Stafnar 
bæjarins snéru til suðurs og víðsýnt var þaðan. 
Bæjarhóllinn er um 40x20 m að stærð og snýr austur-

vestur. Hann er nánast horfinn af yfirborði, útihús eru í norðurhluta hans, vegur yfir honum miðjum og 
núverandi íbúðarhús í suðvesturhorni. Ekki er hægt að áætla hæð hans.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-090:005     heimild    útihús      63°47.847N     20°49.704V
Útihús og sambyggður kálgarður er merktur í suðvesturhorni túns, um 40 m suðvestan við bæ 004 á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1918. Kálgarðurinn  var 2 - 3 m 
norðan við Villingaholtsveg 305, þar er vegkantur og jaðar heimatúnsins.
Grasigróið svæði milli þjóðvegar og túns. Rabarbari sést enn á svæðinu en engin ummerki sjást um 
útihús eða veggi kálgarðsins.
Ekki sjást ummerki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-090:006     heimild    kálgarður     63°47.901N     20°49.760V
Kálgarður er merktur við vesturmörk túns, um 100 m vestan við bæ 004, á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Kálgarðurinn var um 60 m norðan Villingaholtsveg 305.
Sléttuð heimatún við núverandi bæ.
Ekki sjást ummerki um fornleifar á yfirborði.

Ragnheiðarstaðir ÁR-090:004, horft til norðvesturs.
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Hættumat: hætta, vegna jarðræktar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-090:007     heimild    útihús      63°47.911N     20°49.550V
Útihús var um 70 m norðaustan við bæ 004 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Það er í túni sem nýtt er til beitar, um 25 m austan við vélageymslu. Hólfið er afgirt með 
rafmagnsgirðingu.
Sléttað, smáþýft tún. Það er flatlent og nýtt sem beitarhólf fyrir hesta.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-090:008     heimild    útihús      63°47.932N     20°49.555V
Útihús og sambyggður kálgarður voru um 90-100 m norðaustan við bæ 004 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Útihúsið er 40 m norðan við útihús 007, innan sléttaðs túns sem 
er afgirt með rafmagnsgirðingu. Útihúsið og kálgarðurinn voru í austanverðu holtinu, þar á brúninni. 
Holtið sést ágætlega vestast í túninu en fjarar út til annarra átta.
Sléttað, smáþýft tún. Það er flatlendt og nýtt sem beitarhólf fyrir hesta.
Engin ummerki um minjar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-090:009     heimild    kálgarður     63°47.890N     20°49.638V
Kálgarður er merktur fast sunnan við bæ 004 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Kálgarðurinn var um 7 m suður af bænum, þar sem nú er bakgarður.
Bakgarður með sléttum grasblett. Tvö barrtré eru þar til suðurs.
Ekki sjást ummerki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-090:010     heimild    traðir      63°47.884N     20°49.604V
Traðir eru merktar að bæ 004 úr suðaustri á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og á 
túnakorti frá 1918. Traðirnar lágu þvert yfir bæjarhólinn, þar sem núverandi vegur að bænum gerir enn 
til suðausturs. Fyrir vestan núverandi fjós lágu traðirnar til norðvesturs, yfir túnin.
Traðir voru þar sem nú er heimreið að fjósi og bænum en til norðvesturs eru slétt tún.
Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-090:011     heimild    kálgarður     63°47.903N     20°49.645V
Kálgarður er merktur fast norðvestan við bæ 004 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Hann var norðvestan við núverandi útihús, þar sem nú er malarplan.
Malarplan, á litlu holti.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-090:012     Miðmundarvarða     heimild    eyktamark   63°47.259N     20°50.327V
“Um það bil 500 m suð-suðaustur frá Fornu-Ragnheiðarstöðum er melhóll, eyktarmerki frá 
Ragnheiðarstöðum; þar heitir Miðmundarvarða,” segir í örnefnalýsingu. Heimildamenn höfðu 
heyrt örnefnið en vissu ekki hvar það var að finna. Ábúendaskipti voru tíð á Ragnheiðarstöðum og 
þekkingarrof er í staðháttum og þekkingu á örnefnum mikið. Miðmundarvarða er hins vegar sýnd á 
Herforingjaráðskorti frá 1908, tæpum 1,2 km suðaustan við Fornu Ragnheiðarstaði 003 og um 900 
m suðaustan við Strýtu 001. Markavarða 089:040 er hér skammt suðvestar, í landi Ragnheiðarstaða. 
Miðmundarvarða er horfin, þarna er nú sandhóll. Mögulega er Miðmundarvarða og Markavarða sami 
staðurinn en það þarfnast frekari rannsókna.
Melur, stöku gróðurþekja, gras og melgresi. Melhóll í flatlendinu, vaxinn stöku grasi.
Ekki sést til minja á yfirborði.
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Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Ragnheiðarstaðir, 1; Hkort 1:50000

ÁR-090:013     Kelakot     tóft     býli     63°47.983N     20°50.162V
“Um það bil 6-700 m norðaustur af Fornu-Ragnheiðarstöðum (að sjá frá Fornu-Ragnheiðarstöðum 
austan til í Vörðufjall) er kofi, sem heitir Kelakot. Sögn er um, að þar hafi verið býli áður fyrr,” segir í 
örnefnalýsingu. Kelakot er 650 m norðaustan við Fornu-Ragnheiðarstaði 003 og um 460 m vestan við bæ 
004 að sögn heimildamanna. Rúmum 30 m suðvestar er þjóðvegurinn 305. Tóftin er í jaðri tveggja túna 
og þar eru nýleg garðlög sem ekki voru skráð. Þessari staðsetningu 

ber ekki saman við 
lýsingar í örnefnaskrá, 
þar er bærinn staðsettur 
mun austar.
Grasivaxið, slétt tún 
sem komið er í órækt 
og orðið smáþýft. 
Rabarbari vex í tóftinni.
Tóftin er 7 x 5 m að 
stærð, einföld og snýr 
austur-vestur. Hún 
er einföld og opin til 
suðurs. Hæð veggja er 
0,7 m að utan en 0,4 
m að innan. Tóftin er 
torfhlaðin og innan í 
henni vex rabarbari.

Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Ragnheiðarstaðir, 1

ÁR-090:014     Grænaborg     heimild    fjárskýli    63°48.026N     20°50.552V
“Grashóll um það bil 300 m vestur af Kelakoti [014] heitir Grænaborg (í stefnu frá Kelakoti að sjá í 
Baugsstaði),” segir í örnefnalýsingu. Hóllinn var í sléttu túni, um 770 m vestan við bæ 004 og 470 m 
norðaustan við Fornu Ragnheiðarstaði 003. Hóllinn er horfinn, líklega vegna sléttunar.
Grasivaxið, slétt tún. Það er flatt og svæðið er framræst.
Engin ummerki Grænuborgar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Ragnheiðarstaðir, 1.

ÁR-090:015     Hjónapyttur     þjóðsaga   63°47.825N     20°49.163V
“Um það bil 400 m austur af bænum [004] er lítill pyttur, ca. 1 1/2 m í þvermál.  Hann heitir 

Hjónapyttur.  Við hann er tengd sú sögn, að í honum 
hafi drukknað hjón frá Hamri, sem voru á leið til 
kirkju á Ragnheiðarstöðum, meðan þar var kirkja.  
Samhljóða sögn er um pytt í Hamarslandi,” segir í 
örnefnalýsingu. Hjónapyttur er 400 m austan við bæ 
004 og rúmum 100 m austan við tóftir 025.
Pytturinn er náttúrulegur, um 6 m í þvermál. 
Umhverfis hann eru nú ræktuð tún og framræsla á 
votlendi hefur þurrkað hann upp. Heyrúlla er nú ofan 
í pyttinum til að forða slysum. Hér er líklega um 
hraunsprungu að ræða.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Ragnheiðarstaðir, 1.

Kelatóft ÁR-090:013, horft til norðausturs. metrar

2,50 5

Teikning af Kelatóft ÁR-090:013.

Hjónapyttur ÁR-090:015, horft til austurs.
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ÁR-090:016     heimild    brunnur
“Vatnsból er so erfitt, að til þess er að sækja ellefu álnir að ofanverðu niður í jörðina, og þarf til þess 
stórerfiði með miklum kostnaði vatnsbólinu að viðhalda, og varna fyrir sandfoki,” segir í Jarðabók 
Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Ekki er vitað hvar brunnurinn var þegar Jarðabókin var gerð um 
1708, hann var eflaust nærri Strýtu-Ragnheiðarstöðum 001. Nánari heimildir þarf til þess að staðsetja 
brunninn.
Hættumat: hætta, vegna uppblásturs
Heimildir: JÁM II, 10.

ÁR-090:017     Ragnheiðarstaðahjáleiga     heimild    býli
“Ragneidarstadahiáleiga, bygð fyrir 20 árum, og varaði bygðin inn til næstu fardaga,” segir í Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalín. Ólafur Ólafsson, heimildamaður, vissi ekki hvar Ragnheiðarstaðahjáleiga 
var né hafði heyrt hennar getið. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja minjarnar.
Heimildir: JÁM II, 10.

ÁR-090:018     Ragnheiðarstaðahjáleiga önnur  heimild    býli 
“Ragneidarstadahiáleiga, önnur, bygð fyrir manna minni, varaði bygðin inn til 8 ára, síðan legið í auðn,” 
segir í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Ólafur Ólafsson, heimildaður, vissi ekki hvar 
Ragnheiðarstaðahjáleiga var. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja minjarnar.
Heimildir: JÁM II, 10.

ÁR-090:019     heimild    lending
“Heimræði er hjer og hefur verið sæmilegt og lending ein fyrir heimalandi. En brimgarður liggur þvert 
fyrir framan lendinguna, og leiðin þar í gegnum hættusöm og naum, þegar að amar, og verður hjer 
að sæta sjóarföllum, en þegar inn úr brimgarðinum kemur, er lending við sand og er mjög brimsöm,” 
segir í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Ekki er vitað nákvæmlega hvar farið var í gengum 
brimgarðinn né hvar lendingin var. Samkæmt Ólafi Ólafssyni, heimildamanni, var hún einhvers staðar 
sunnan við bæ 001. Ekki eru þekkt mannvirki á þeim slóðum, hvorki sundvörður eða annað sem gæti 
gefið einhverjar betri vísbendingar um staðsetninguna. Það er ljóst að hér er mikið þekkingarrof í sögu 
jarðarinnar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: JÁM II, 10.

ÁR-090:020     Kelavarða     heimild   býli
Í grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1906 segir: «... heitir Kelavarða 
á Öldunni vestanhalt fram undan Fljótshólum. ... nú hefi ég fengið að vita, að Kelavarða er í 
Ragnheiðarstaðalandi. Bær virðist samt hafa verið þar, og annar [031] skamt frá honum. Á það benda 
grjótþústir. En það mun hafa verið afbýli frá Ragnheiðarstöðum, sett við landamæri.» Hér er Brynjúlfur 
að leiðrétta og bæta við grein sem kom út árið 1904. Hvar þessi bær er staðsettur er ekki vitað eða hvort 
þeir voru tveir. Líklegasti staðurinn sem um ræðir er Miðmundarvarða 013 eða Markavarða 089:040 en 
það er ekki hægt að staðfesta. Þessi staður er týndur enda mikil hreyfing á sandinum hér. Heimildamenn 
á Fljótshólum könnuðust ekki við Kelavörðu. Hvor bær fær sitt númer í þessari skrá enda ekki víst 
hversu langt er á milli þeirra. Ekki er hægt að staðsetja minjarnar án frekari heimilda.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Árbók 1906, 4.

ÁR-090:021     þjóðsaga      63°47.630N     20°51.136V
Í bókinni Landið, fólkið og þjóðtrúin segir: „… og hóll þar við sem heitir Strýta. Munnmæli segja að í 
hól þessum sé gull en ekki má grafa í hólinn, þá virðist Gaulverjabæjarkirkja standa í ljósum logum.“ 
Hér er átt við Strýtu Ragnheiðarstaði 001 en hólinn er friðlýstur.
Grashólar, víða vaxnir melgresi. Svæðið er upplásið.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Bjarni Harðarson, 100

ÁR-090:022     heimild    legstaður
Í bókinni Landið, fólkið og þjóðtrúin segir: «Fornar dysjar eru um 300 metrum frá Ragnheiðarstöðum, 
fimm að tölu og snúa norður-suður.» Ekki er ljóst í bókinni um hvaða Ragnheiðarstaði er að ræða, 
bæirnir eru þrír talsins. Þessara dysja er ekki getið í örnefnalýsingum eða ritheimildum frá fyrrihluta 20. 
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aldar sem m.a. voru gerðar af Brynjúlfi Jónssyni árin 1904 og 1906. Frekari heimildir þarf til þess að 
staðsetja minjastaðinn.
Heimildir: Bjarni Harðarson, 100

ÁR-090:023     heimild    býli
Í bókinni Landið, fólkið og þjóðtrúin segir: «Nokkru vestar [en 022] og nær sjó eru tóttir eftir miðaldabæ 
þar sem greina má langeldahleðslu í skála. Kristján Eldjárn þáverandi þjóðminjavörður skoðaði tættur 
þessar laust eftir miðja 20. öld og taldi að þarna væri kotbær frá því um 1100.» Skrásetjari ræddi árið 
2011 við Gísla Halldórsson sem fann þessar tættur. Ekki varð úr að farið væri á þennan stað, því miður 
lést Gísli stuttu seinna. Ekki finnast aðrar upplýsingar á prenti um staðinn né vita aðrir hvar hann er 
að finna. Skálinn er því týndur og skrásetjarar fundu ekki neinar minjar sem koma heim og sama við 
minjarnar á yfirferð sinni um jörðina.
Hættumat: hætta, vegna uppblásturs
Heimildir: Bjarni Harðarson, 100-101

ÁR-090:024     heimild    túngarður     63°47.950N     20°49.648V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingarmanna frá 1906 var túngarður umhverfis heimatún 
Ragnheiðarstaða 004. Hann afmarkaði allar hliðar túnsins og náði umhverfis holtið sem bærinn er á. 
Ekkert sést til hans lengur, þarna eru nú sléttuð tún. Túnið var 3 ha að stærð árið 1906.
Grasivaxin, slétt tún sem enn eru í ræktun. Svæðið er flatt og framræst.
Engin ummerki túngarðsins sjást á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

ÁR-090:025     tóftir     fjárhús      63°47.851N     20°49.308V

Tvær fjárhústóftir eru um 280 m austan við bæ 004 
og  rúmum 120 m vestan við Hjónapytt 015. Þær eru 
í óræktuðu túni sem nýtt er til beitar.
Óræktað, flatt tún. Þar er vaxið grasi, lyngi og mosa. 
Vírgirðingar eru til allra átta.
Minjasvæðið er 25 x 7 m að stærð og snýr austur-
vestur. Það samanstendur af tveimur hringlaga tóftum 
sem fá bókstaf til aðgreiningar í lýsingu þessari. Tóft 
A er vestar. Hún er 7 x 5 m að stærð, einföld og 
snýr norður-suður. Hún er opin til norðausturs og er 
einföld. Innanmál hennar er 3,5 x 2,5 m og veggjahæð 
er 0,2 m. Tóftin er torfhlaðin og veggir hennar eru 
mjög signir. Hún er algróin. Tóft B er 10 m austar. 
Hún er 5 x 5 m að stærð, einföld og hringlaga. Hún 
er opin til vesturs. Innanmál hennar er 2,5 x 2,5 m og 
hæð veggja er 0,2 m. Tóftin er torfhlaðin.

Tóft ÁR-090:025a, horft til suðausturs.

metrar

50 10

Tóft A
Tóft B

Tóftir ÁR-090:025.

Tóft ÁR-090:025b, horft til norðausturs.
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-090:026     Músastaðir     heimild    býli    63°48.211N     20°49.127V
Í skrá Sigurjóns Erlingssonar, Eyðibýli, segir: «Músastaðir: Í örnefnum Ragnheiðarstaða skrifa ég eftir 
sögu Guðríðar Jónsdóttur á Fljótshólum 1955. «Örnefnið Músastaðir er austan og sunnan við Miklavatn. 
Sú sögn er að þar hafi eitt sinn verið býli.» Ekki nefnt í Jarðabók 1703 eða manntali 1801.» Samkvæmt 
Ólafi Ólafssyni, heimildamanni, voru Músastaðir austan við vegslóða sem er austan við Ragnheiðarstaði, 
og nær að Miklavatni. Músastaðir voru rúmum 700 m norðaustan við bæ 004, innan beitarhólfs fyrir 
hross. Ekki er vitað hvar nákvæmlega bærinn var né vitað hvort að tóftir hans voru varðveittar árið 1955.
Músastaðir eru smáþýfðri, framræstri mýri sem er beitarland fyrir hross nú.
Ekkert sést til minja á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Sigurjón Erlingssson, handrit, 3

ÁR-090:027     Kolsgarður     frásögn     áveita
Samkvæmt Ólafi Ólafssyni, heimildarmanni, sést  Kolsgarður í mólendinu uppaf (norðaustan við) bæ 
004. Skrásetjarar gengu yfir svæðið án þess að verða hans varir. Gróður var mikill þegar vettvangsvinna 
fór fram. Kolsgarður sást heldur ekki við yfirferð loftmynda. Ekki var hægt að staðsetja hann án frekari 
heimilda.
Mólendi og mýri með uppþornuðum mýrarvötnum.
Engin ummerki Kolsgarðs sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta

ÁR-090:028     náma     mógrafir     63°48.351N     20°48.337V
Á mýrarsvæði norðaustan við bæ 004 eru þrjár 
mógrafir. Þær eru rúmum 960 m NNA við bæ 004 og 
rúmum 130 m norðaustan við Músastaði 026.
Mógrafirnar eru í Miklavatnsmýri, hún er framræst 
að hluta og enn votlend. Svæðið er þýft með vötnum, 
sumum uppþornuðum.
Mógrafasvæðið er 570 x 60 m að stærð og snýr 
norðaustur-suðvestur. Mógrafirnar þrjár eru 
stakstæðar og fá bókstaf til aðgreiningar í lýsingu 
þessari. Mógröf A  er norðaustust. Hún er 4x2 m að 
stærð og 0,5 m djúp. Hún er uppfyllt að einhverju 
leyti, og snýr norður suður. Mógröf B var 480 m 
suðvestar. Hún er 7x3 m að stærð, 0,5 m djúp og 
snýr í norðaustur-suðvestur. Mógröf C er 90 m 
suðaustan við mógröf B. Hún er óljósari en hinar 
mógrafirnar,  6x3 m að stærð og 0,4 m djúp. Hún og 
snýr  norðaustur-suðvestur og er þurr líkt og þær eru allar.
Hættumat: engin hætta

ÁR-090:029     frásögn     brunnur     63°47.896N     20°49.640V
Samkvæmt Ólafi Ólafssyni, heimildamanni, var brunnur í miðju hlaðinu á milli íbúðarhússins að 
suðvestan og bæjar 004 að norðan. Brunnurinn var 3 m norðan við bæjarhólinn að sögn Ólafs.
Malarhlað á milli bæjarhúsa, brunnurinn er nú undir þessu hlaði.
Ekki sést til minja. Samkvæmt heimildamanni þá átti brunnurinn það til að vera dyntóttur og stundum 
var þá farið í Hjónapytt 015 til að sækja vatn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-090:030     tóft     beitarhús      63°48.211N     20°50.549V
Beitarhús er 950 m norðvestan við bæ 004 og 530 m norðvestan við Kelakot 013. Það er upp á lágum 
rima sem stendur upp úr mýrinni og flóð eru í allar áttir frá því. Svæðið er notað undir hrossabeit.
Stórþýfð, framræst mýri, grasi- og sinuvaxin. Flóð og mýrargróður er allt í kring.
Beitarhúsið er 15 x 15 m að stærð og stafnar snúa til suðausturs. Það er  mjög illa farið vegna átroðnings 
hrossa á svæðinu og erfitt að segja til um hvar op er inn í það eða hversu mörg hólfin eru. Líklega er 
op til austurs en það gæti þó einnig hafa verið til vesturs eða suðurs. Beitarhúsið skiptist í þrjú hólf 

Mógrafir ÁR-090:028, horft til norðausturs.
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en þó eru skilin á milli þeirra óljós vegna ástands tóftarinnar og gætu þau verið tvö. Hólf I er 11 x 3 
m að innanmáli og snýr austur-vestur. Hólf II er 11 x 6 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Hólf III 
er 9 x 2,5 m að innanmáli og snýr norður-suður. Hólf III gæti þó verið partur af I og II. Beitarhúsið er 
torf og grjóthlaðið og er hæð veggja 0,3 - 1,3 m. Það sést í hleðslur víða í beitarhúsinu, 1 - 3 umför. 
Suðvesturhluti tóftarinnar er best verðveittur.
Hættumat: stórhætta, vegna rasks

ÁR-090:031     heimild    býli
Í grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1906 segir: «... Kelavarða á Öldunni 
vestanhalt fram undan Fljótshólum. ... nú hefi ég fengið að vita, að Kelavarða er í Ragnheiðarstaðalandi. 
Bær virðist samt hafa verið þar [sjá 020], og annar skamt frá honum. Á það benda grjótþústir. En það 
mun hafa verið afbýli frá Ragnheiðarstöðum, sett við landamæri.» Hér er Brynjúlfur að leiðrétta og bæta 
við grein sem kom út árið 1904. Hvar þessi bær er staðsettur er ekki vitað eða hvort þeir voru tveir. 
Líklegasti staðurinn sem um ræðir er Miðmundarvarða 013 en það er ekki víst. Þessi staður er týndur 
enda mikil hreyfing á sandinum hér. Heimildamenn á Fljótshólum könnuðust ekki við Kelavörðu. Hvor 
bær fær sitt númer í þessari skrá enda ekki víst hversu langt er á milli þeirra.
Heimildir: Árbók 1906, 4.

ÁR-090:032     garðlag     landamerki     63°47.538N     20°49.387V
Hlaðinn garður er á merkjum Fljótshóla ÁR-089 og 
Ragnheiðarstaða. Hann sést á merkjunum sunnan við 
þjóðveg 305, við sumarbústaðinn Brimstaði. Hann 
hverfur þegar ræktuð tún enda í Fljótshólalandi að 
austan.
Ógróin tún, kálgarðar eru til austurs.
Garðurinn er torfhlaðinn, 3 m á breidd, miðja hans er 
hæst. Hann er 0,2-0,3 m á hæð og renna sést beggja 
vegna hans, líklega eftir efnistöku. Hann er algróinn 
og um 700 m á lengd.
Hættumat: hætta, vegna jarðræktar

Garður ÁR-090:032, horft til norðurs.

Tóft ÁR-090:030, horft til suðausturs.
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1686: 30 hdr., Skálholtsstósleign. 1708: Jarðardýrleiki óviss, Skálholtsstólseign. JÁM II 12. 1847: 14 
2/3 hdr. Bændaeign. JJ, 57. Eystri Loftsstaðahjáleiga er hjáleiga frá bænum 1708. 
1220: Loptsstaða er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju, DI I, 403. 
1331: Loptsstaða er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju, DI II, 671,
1397: Loptsstaða er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju, DI IV, 57 
1500: Loptsstaða er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju, DI VII, 454-5 
1540: Jarðarinnar er getið í minnisgrein Gizurar biskups um að Eyjólfur Þorvaldsson hafi tekið staðinn 
í Villingaholti og og í dómi vegna ranglegar meðferðar á hvölum sem drepnir voru á Loftsstöðum DI X, 
583, DI XI, 504. 
1567: Jarðarinnar er hennar getið í dómi um fjallaskil um Flóa og Skeið, DI XIV, 625.
1570: Loptsstaða er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju, DI XV, 656.  
1981: “Lækjarbakki er nýbýli, 1/3 hluti Eystri-Loftsstaða, stofnað 1956 en frá 1963 er öll jörðin, Eystri-
Loftsstaðir, nytjuð frá Lækjarbakka.” SB II, 134.
1708: “Fóðrast kann ... iiii kýr, viii ær, viii lömb, ii hestar. Það sem meira er, fóðrast ut supra á hinum 
helmingnum á tilfengnu heyi. Afrjett ut supra. Torfrista lök og sendin, erfið til að sækja. Torfstúnga 
engin, og eru veggir bygðir af grjóti og sandi. Móskurður til eldiviðar hefur verið, meinast eyddur 
og brúkast ei. Elt er taði og þángi. Selveiðivon lítil og mjög erfið ... Reka á jörðin fyrir heimalandi 
til helmínga við Gaulverjabæ ... Sölvafjara hefur næg verið ... Engjatak á jörðin í sjálfar sinnar landi 
nálægt Túngu ... Skógarhögg til kolgjörðar ut supra ... Túnið er ekkert, og er það eyðilagt af sandfoki 
... Engjunum spillir sandfok til stórskaða ... Landþröng er ... Hætt er kvikfje á vetur fyrir stórviðrum, 
hraungjám og holgryfjulækjum ... Vatnsból mjög erfitt í jörð niður og verður fyrir kvikfje að ausa um 
vetur og spillist of af sandfjúki” JÁM II 12-13.

ÁR-091:001     Loptsstaðir eystri     bæjarhóll     bústaður 63°48.554N     20°53.631V
Átta hús eru merkt á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Íbúðarhúsið er á 
sunnarlega á miðjum bæjarhólnum en ekki hefur verið 
búið þar lengi og húsið ónýtt. Gamall rafmagnsstaur 
er 10 m vestan við húsið. Nýbýlið Lækjarbakki var 
byggt um 1960 á jörðinni, tæpum 400 m austar, og 
færðist búseta þangað. Þar er ekki búskapur í dag. Í 
bakgarði eystri Loftsstaða er dæld í grasinu og er hún 
6 x 4 m að stærð.
Hóllinn er á grasi grónu holti. Sunnan megin við 
hólinn eru slegin tún sem nýtt eru til beitar.
Bæjarhóllinn er 60x40 m að stærð og snýr norðvestur-
suðaustur. Hann er á stakstæðu holti og nær nánast 
yfir það allt. Sunnan við hólinn eru slegin tún sem 
nýtt eru til beitar.
Ekki sjást ummerki um greinilegar tóftir á yfirborði 
en samkæmt túnakorti var bær á hólnum með átta 

burstir og afstöðu í norður-suður. Einnig var heystæði á miðjum bæjarhólnum samkvæmt túnakorti. 
Á uppdrætti sem gerður var að áeggjan Kristínar Jónsdóttur árið 1977 (í eigu Sigurðar Pálssonar, 
Baugstöðum), er teikning af bænum eins og hann var um 1900. Þar eru átta hús sem tilheyrðu bænum, 
hér hefst lýsingin til austurs og fylgir svo röðinni. Austar var sjóbúð, síðan stofa eð lofti, bæjardyr, skáli, 
baðstofa, smiðja hesthús, hlaða og fjós. Kálgarður var fyrir sunnan bæinn. Þetta er sami bær og sést á 
bæjarteiknignunni.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir:  Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-091:002     heimild    túngarður 63°48.596N     20°53.395V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingarmanna 1906 var stakstætt tún fyrir norðaustan bæ 001.  
Túngarður afmakaði það til allra átta nema norðvesturs, þar var vírgirðing. Túngarðurinn var 70 m austan 
við bæ 001 og rúmum 30 m suðvestan við útihús 012, það var innan túnsins. Þar sem túngarðurinn var 
eru nú slétt tún og Villingaholtsvegur 305 liggur eftir suðurmörkum þess
Smáþýft tún, grasi- og sinuvaxið til suðvesturs, slétt tún og framræstir skurðir til norðausturs.
Ekki sjást ummerki um túngarðinn á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

Bær ÁR-091:001, horft til norðurs.
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Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-091:003     tóft     útihús 63°48.552N     20°53.677V
Kálgarður er merktur fast sunnan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
og tæpum 40 m norðan við útihús 015. Tvö útihús voru í suðvesturhorni garðsins. Önnur tóftin er enn 
varðveitt, um 35 m vestan við bæ 001, hinar minjarar eru horfnar.

Tóftin er í ræktuðu túni, ofan á lágum hól sunnan við íbúðarhúsið.
Tóftin er niðurgrafin. Hún er 4x1,5 m að stærð og er einföld. Veggirnir eru 1,6 m á hæð en hrunið hefur 
úr þeim inn í tóftina. Veggirnir eru hlaðnir úr torfi og grjóti.  Hraungrýti, 0,3-0,4 m í þvermál, er notað 
og sjást mest 6 umför. Tóftin er gróin að ofan. Op er á suðvesturenda tóftarinnar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-091:004     heimild    útihús 63°48.574N     20°53.638V
Útihús var um 20 m VNV við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 
og 50 m norðaustan við útihús 003.
Útihúsið var á jaðri holts, þar er hátt gras og sina.
Ekki sjást ummerki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-091:005     þúst     útihús 63°48.526N     20°53.561V

Útihús var tæpum 80 m ASA við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Þar er þúst í túninu, útihúsið var líklega þar. Þústin er lágreist og er við rætur holtsins, rétt við brún 

Tóft ÁR-091:003, horft til norðausturs.
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núverandi túns. Sunnan við þústina er algróinn vegslóði, hann liggur að bænum.
Grasi- og sinuvaxið ósléttað tún. Það er ekki nýtt lengur.
Þústin er 9x7 m að stærð, 1 m á hæð og snýr norðaustur-suðvestur. Ekki er hægt að greina mannvirki á 
yfirborði en útlínur hennar benda til þess að eitt hólf hafi verið norðaustast, þar lækkar þústin.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-091:006     heimild    útihús 63°48.550N     20°53.770V
Útihús var um 120 m VSV við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Útihúsið var suðvestarlega í heimatúninu, þar sem holtið tekur að lækka.
Ræktuð tún eru á þessum slóðum.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-091:007     tóft     útihús 63°48.516N     20°53.598V
Útihús er rúma 70 m suðaustan við bæ 001 og um 30 m suðvestan við útihús 005. Útihúsið er grafið inn 
í brekku og skagar fram úr henni til suðausturs.
Allt umhverfis brekkuna eru slegin tún.

Tóftin er 10x9 m að stærð, snýr norðvestur-suðaustur og er einföld.  Veggjahæð er 1,6 m að innan en 
mun lægri að utan. Útihúsið er vandlega hlaðið og sjást 8 umför grjóthleðslu í tóftinni innanverðri. 
Gólfið er gróið sem og veggirnir að utan. Steypt veggjabrot eru í norðvesturhorni tóftarinnar ásamt 
steypubrotum á gólfi.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-091:008     Grilla     þúst     býli 63°48.514N     20°53.744V
“Grilla, hólbrot rétt vestan við íbúðarhúsið.  Þar stóð 
hjáleigan Grilla, en hún mun hafa farið í eyði laust 
eftir aldamótin 1800,” segir í örnefnalýsingu. Grilla er 
merkt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906, um 110 m suðvestan við bæ 001. Í 
grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska 
fornleifafélags árið 1905 segir: “Þá er bærinn var 
þar [á Loptsstaða hól 092:001] voru tvær hjáleigur 
þar, sem Loftsstaðabæirnir eru nú ... hét Strympa 
[092:019] þar sem nú eru hús á Eystri-Loftsstaða 
hlaði vestantil, en Grilla þar sem enn sér í rústina í 
Vestri-Loftsstaðatúni.” Það er ljóst að Brynjúlfur 
staðsetur Strympu og Grillu á vitlausum bæjum en 
ekki er ljóst hvort að tóft Grillu sást á þessum tíma. 
Það telst líklegt, býlið er sýnt á bæjarteikningunni. Grilla ÁR-091:008, horft til suðvesturs.

Tóft ÁR-091:007, horft til norðurs.
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En bæjarteikningunni ber ekki saman við staðsetningu heimildamanna og örnefnalýsingum, þar er Grilla 
sögð vestan við bæinn. Skrásetjari ákvað að staðsetja Grillu eftir bæjarteikningunni syðst í túninu, þar 
er lágreistur rústahóll.
Slétt, grasivaxið tún. Þarna er brekka sem hallar til suðurs, niður af holtinu sem bær 001 er á. Brekkan 
er aflíðandi og hóllinn skagar til suðurs, út úr holtinu.
Hóllinn er 15x11 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hóllinn er í aflíðandi halla til suðurs en um 
leið er hann hæstur þar. Hóllinn er 0,1-0,3 m á hæð, sléttur og ekki sér til mannvirkja á honum. Það er 
búið að slétta og plægja hér yfir en það er greinileg mannvist hér enn undir sverði. Hóllinn sést illa fyrr 
en að honum er komið.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 1; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906; Árbók 1905, 
3.

ÁR-091:009     tóft+garðlag     útihús 63°48.488N     20°53.647V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingarmanna 1906 var kálgarður með þremur sambyggðum 
útihúsum til norðurs um 120 m SSV við bæ 001 og tæpum 10 m SSV við Grillu 008. Útihúsin voru 
öll utan við kálgarðinn, austasta húsið er enn varðveitt ásamt suðausturhluta kálgarðsins. Tóftin er 
60 m suðvestan við útihús 007, í suðausturbrún holtsins sem bær 001 er á. Túngarður 011 afmarkaði 
kálgarðinn að sunnan, hálffallin girðing er uppi á honum.
Grasi- og sinuvaxið tún, ekki lengur slegið. Holtið til norðurs.

Minjarnar eru á svæði sem er 207 x 23 m að stærð og samanstendur af útihúsi A, kálgarði B og tveimur 
horfnum útihúsum, C og D. Útihús A norðaustast. Það er 8 x 5 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er 
opin til austurs. Tóftin er einföld og innanmál hennar er 6,5 x 2,5 m. Hæð veggja 0,5 - 1,2 m að innan 
og 0,2 -1 m að utan. Hún er grjóthlaðin og gróin. Það sést í 2-3 umför af hleðslum að innan en að utan 
er tóftin algróin. Viðarstaur er í opi hennar við innri brún suðurveggjar. Út frá tóftinni liggja veggir 
sem afmarka kálgarðinn, þeir ná túngarðinum til suðvesturs. Veggirnir eru 0,5-1,2 m á hæð, það sést í 
hleðslugrjót í suðvesturhorni. Úr frá kálgarðinum til vesturs liggur hryggur í túninu, líklega ummerki 
um veggi kálgarðsins. Um 100 m norðaustan við útihúsi A sjást þessar leifar eldri kálgarðs betur, þar er 
túnið ekki sléttað og er ekki slegið. Sá hluti er ekki sýndur á bæjarteikningunni. Hin tvö útihúsin C og 
D, eru með öllu horfin.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-091:010     tóft+garðlag     útihús 63°48.412N     20°53.834V
Rúmum 20 austan við Fornufjós 017 og 310 m suðvestan við bæ 001 eru tvær tóftir og vallargarður. 
Tóftirnar eru í norðaustan við Fornufjósahólinn, á fremur flötu svæði.
Gróið og fremur smáþýft og sendið svæði. Það er sinu- og grasivaxið einnig er nokkuð af mosa.
Minjasvæðið samanstendur af tveimur tóftum og vallargarði. Í lýsingu þessari er þeim gefin bókstafur til 
aðgreiningar. Tóft A er í miðju svæðinu. Hún er 12,5 x 10 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún 
er torf- og grjóthlaðin og skiptist í þrjú hólf. Það sést glitta í 1-2 umför af grjóthleðslu í veggjum á stöku 
stað, aðrir hlutar eru grónir. Hæð veggja er 0,1-1 m. Hólf I er nyrst. Það er 4,5x1,5 m að innanmáli og 
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snýr norðaustur-suðvestur. Þar sést í grjóthleðslu, 
1-2 umför, í innri veggjum. Hæð veggja er 1 m og 
op er til norðausturs. Hólf II sunnar. Það er 5x3 m 
að innanmáli og hæð veggja er 0,1-0,3 m. Hólfið er 
algróið og opið til norðvesturs. Hólf III er suðvestast 
í tóftinni. Það er 5x2 að innanmáli og grjóthleðslur 
eru í suðurvestur- og suðausturveggjum. Þeir eru 0,5-
0,8 m á hæð en norðausturveggurinn er aðeins 0,1 m 
á hæð. Hólfið er opið til norðvesturs. Tóft B er um 1,5 
m suðvestan við tóft A. Tóftin er 14x10 m að stærð og 
snýr norðaustur-suðvestur. Hún er tvískipt, lítil tóft og 

gerði. Hólf 
I norðar. 
Það er 
2x1,5 m að 
innanmáli 
og ekki sést 
op á yfirborði. Hæð veggja er 0,5 m. Við suðurvegginn er áfast 
gerði, hólf II, sem er 12x7 að innanmáli og opið til norðausturs. 
Hæð veggja er 0,2-0,3 m. Tóftin er torfhlaðin. Vallargarður 
C afmarkar tún/gerði umhverfis Fornufjós 017 og tóftir A og 
B. Hann 60x40 m að stærð og snýr austur-vestur. Garðurinn 
liggur til suðurs frá Þórðarbúð 018, sveigir til austurs, fast 
sunnan við Fornufjós, sveigir til norðurs og síðan aftur til 
vesturs að Þórðarbúð. Þar er op inn í túnið. Vallargarðurinn 
er grjóthlaðinn, suðurveggurinn er einna best varðveittur. Þar 
eru 1-2 umför af grjóti. Vesturveggurinn er frekar gróinn en 
þó sést glitta í grjót hér og þar. Norðurveggurinn er mikið 
raskaður. Að hluta er hann nánast horfinn og annarstaðar er 
mikil grjótdreif. Austurveggurinn er mjög gróinn en sést vel. 
Hleðsluhæð er um 0,2 -0,5 m og er austurveggurinn hæstur.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-091:011     garðlag     túngarður 63°48.588N     20°53.731V
Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 sést túngarður afmarka gamla heimatún Eystri-
Loftsstaða. Hann er enn varðveittur að mestu, norðausturhornið er horfið. Að auki má sjá eldri útgáfu af 
túngarðinum fyrir norðvestan bæ 001, innan túns. Túnasléttun á stærsta þáttinn í minjaraski túngarðsins.
Ræktuð tún eru til allra átta, sum eru komin í órækt og ekki nýtt í dag. Fast norðan við heimatúnið er 
þjóðvegur 305.
Túngarðurinn afmarkar 5 ha svæði, bærinn var norðarlega, fyrir miðju. Í lýsingu þessari fá hlutar 
túngarðsins bókstaf til aðgreiningar. Túngarður A er sýndur á bæjarteikningunni og afmarkaði allt túnið. 
Hann er varðveittur að mestu en túnið var stækkað lítillega til suðausturs eftir að bæjarteikningin var gerð. 
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Teikning af tóftum ÁR-091:010. Tóft ÁR-091:010a, horft til suðurs.

Vallargarður ÁR-091:010c, horft til vesturs.

Tóft ÁR-091:010b, horft til vestur.



179

Hann er horfinn til norðausturs, vegna túnasléttunar. 
Túngarðurinn afmarkaði svæði sem er 315x200 m að 
stærð og snéri norðvestur-suðaustur, Hann er 2-2,5 m 
á breidd og mjókkar eftir því sem ofar dregur. Hann 
er 0,4-0,6 m á hæð og girðing er ofan á honum. Hún 
er fallin að mestu en staurarnir sjást enn. Það glittir í 
3 umför af grjóti í suðvesturhorni túngarðsins. Hann 
er líklega grjóthlaðinn en áfok liggur að túngarðinum 
og hann er gróinn af þeim sökum. Túngarður 
B er varðveittur fyrir norðvestan bæ 001, innan 
heimatúnsins og er eldri en túngarður A. Hann er 80 
m að lengd, liggur austur-vestur og er bogadreginn. 
Hann sést liggja til vesturs frá tröðum 045 og sveigir 
til suðurs. Hann er 2 m á breidd og algróinn. Hann er 
0,4 m á hæð en búið er að sletta aðra hluta hans í tún.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906.

ÁR-091:012     heimild    útihús 63°48.566N     20°53.488V
Útihús var, innan stakstæðs túns, um 120 m ANA við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Túngarður 002 afmarkaði túnið. Þar sem tóftin var er girðing, um 2 m 
norðaustan við þjóðveg 305.
Slétt tún. Þar er grasi- og sinuvaxið. Malbikaður þjóðvegur rétt hjá.
Ekki sjást ummerki um útihúsið á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-091:013     heimild    útihús 63°48.529N     20°53.629V
Kálgarður er merktur fast suðvestan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Útihús var í suðurhluta garðsins. Þessar minjar sjást ekki lengur. Útihúsið var 50 m sunnan við bæ 001 
og 50 m suðaustan við tóft 003.
Gróið tún, sunnan við bæ 001. Kálgarðurinn var uppi á holtinu sem bærinn er á.
Ekki sjást ummerki um minjar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-091:014     Eystri Loftsstaðahjáleiga     heimild    býli
Eystri Loftstaðahjáleiga var á Loftsstöðum árið 1708 samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 
Vídalín. Hér er afar líklega um Grillu að ræða en frekari heimildir þarf til þess að staðfesta það.
Heimildir: JÁM II, 13.

ÁR-091:015     Haustahesthús     þúst     hesthús 
63°48.533N     20°53.697V
“Haustahesthús hét hesthús, sem stóð suðvestur á 
túninu að sjá í Loftsstaðahól frá bænum. Þar er nú 
sléttað yfir,” segir í örnefnalýsingu. Haustahesthús 
eru rúma 70 m suðvestan við bæ 001, í sléttu 
túni. Hesthúsið var á milli bæjarins og Grillu 008. 
Nákvæm staðsetning er óþekkt en á örnefnauppdrætti 
sem fylgir örnefnaskrá, eru Haustahesthús þar sem 
hnit var tekið. Hesthúsið er sem fyrr segir horfið en 
það má greina lágan hól í túninu.
Slétt, ræktað tún. Hér og þar eru lágir hólar og dældir 
uppi á holtinu þar sem hesthúsið var.
Hóllinn er um 10x5 m að stærð og snýr austur-vestur. 
Hann er 0,2-0,3 m á hæð, lægð er í honum til suðurs. 
Líklegt er að mannvistarlög sé enn hér undir sverði.

Túngarður ÁR-091:011, horft til ASA.

Haustahesthús ÁR-091:015 sjást sem ógreinileg þúst í miðju 
myndarinnar.
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 1.

ÁR-091:016     Jónsbúð     heimild    sjóbúð
“Jónsbúð hét sjóbúð, sem stóð í brekkunni fyrir sunnan bæinn.  Þar er nú slétt tún,” segir í örnefnalýsingu. 
Jónsbúð var staðsett um 80-100  m sunnan við bæ 001 en ekki er hægt að staðsetja hana nákvæmlega. 
Jónsbúð er ekki sýnd á uppdrætti sem fylgir örnefnaskrá.
Slétt, grasivaxið tún er á holtinu umhverfis bæinn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 1.

ÁR-091:017     Fornufjós     varða     samgöngubót 63°48.408N     20°53.884V
“Fyrir austan Loftsstaðahól [ÁR-092:001] er annar 
minni hóll, sem Fornufjós heitir, og eru mörkin milli 
bæjanna milli hólanna. Líklegt er, að þar hafi fjósið 
verið frá Fornu-Loftsstöðum. Á hólnum eru tvær 
vörður, og heitir sú syðri Álfur en sú nyrðri Ranka, 
og eru þar mið á djúpmiðum,” segir í örnefnalýsingu. 
Hóllinn er 340 m suðvestan við bæ 001 og innan 
vallargarðs 010c
Grasi- og sinuvaxinn hóll. Gamalt, sendið tún er 
umhverfis hólinn sem ekki er slegið.
Á hólnum sést engin tóft og ekki er vitað hvar fjósið 
var. Á hólnum sjáfum eru tvær sundvörður,  það eru 
10 m á milli þeirra. Þær eru grjóthlaðnar, hringlaga 
og sjást víða að. Þær eru um 1,5 m í þvermál og 1 
m á hæð. Það glittir í 3-4 umgör af grjóti í hleðslum. 
Hóllinn sjálfur er um 22x15 m að stærð og snýr 
norður-suður.

Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 1.

ÁR-091:018     Þórðarbúð     tóft     sjóbúð 63°48.427N     20°53.893V
“Sjóbúðarrúst er norðan til í Fornufjósum [017], Þórðarbúð.  Sér enn greinilega fyrir tóftinni, sem hefir 
haft þriggja rúma lengd,” segir í örnefnalýsingu. Tóftin er 330 m norðaustan við bæ 001 og 130 m vestan 
við Loftstaðahól ÁR-092:001. Minjar 010 eru fast austan við tóftina.
Ósleginn grasmói. Hann er smáþýfður, sendinn og vaxinn mosa og sinu.
Tóftin er 19x7 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Hún skiptist í þrjú hólf I, II og III. Við 

norðausturenda er grjóthrúga og manngerður lítill hóll, mögulega uppfyllt annað hólf. Hólf I er syðst. 
Þar er 2x1,5 m að innanmáli og opið til vesturs. Hólf II norðar. Þar er 5x2 m að innanmáli og einnig 
með op til vesturs. Hólf III nyrst. Þar er 4x1 m að innanmáli og opið til austurs, það er líkara dæld og 

Fornufjós ÁR-091:017, horft til vesturs.

Þórðarbúð ÁR-091:018, horft til suðausturs.
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gæti hafa verið bátaskýli. Grjóthleðslur sjást í innanverðum hólfum I og II. Hæstar eru þær í hólfi II á 
austurvegg , allt að 1,1 m á hæð og sjást 4 umferðir af hleðslum. Veggirnir eru torfhlaðnir að utan og þar 
eru hleðslurnar hæstar 1,4 metrar.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 1.

ÁR-091:019     Markasteinn     heimild    landamerki 63°47.452N     20°51.759V
“Í mörkum milli Ragnheiðarstaða og Loftsstaða niðri í fjöru er Markasteinn.  Eru höggnir í hann stafirnir 
M.S,” segir í örnefnalýsingu. Leitað í grjóti nærri landamerkjum jarðanna en ekki fannst steinn með 
áletrun. Líklega hefur hann fallið, horfinn í sand eða sjó. Steinarnir eru einnig á kafi í þangi og alsettir 
kræklingum og því erfitt að sjá hvort eitthvað hafi verið höggvið í þá. Hnit var tekið á merkjum og líklegt 
að steinninn hafi verið á þessu svæði.
Sandfjara með miklum dökkum sandi. Neðst í fjörunni eru stórir steinar og klappir en sandur er að flæða 
yfir þær og lítið sést af þeim.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 1.

ÁR-091:020     Skothús     heimild    skotbyrgi 63°47.891N     20°52.773V
“Skothús heita sandhólar um það bil 600 m vestur frá mörkum ofan við sjávar-ölduna.  Sögn er um, að 
þar hafi verið legið fyrir tófu, meðan hún gekk í fjöruna.  Vigfús Guðmundsson heldur því fram í Sögu 
Eyrarbakka (I, bls. 66), að þar hafi Fornu-Loftsstaðir staðið,” segir i örnefnalýsingu. Ekkert fannst á 
þessu svæði sem passar við lýsingar hér ofar.
Sandhólar og melgresi.
Ekki sést til minja
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 1.

ÁR-091:021     Litluáarvað     heimild    vað 63°48.445N     20°53.163V
“Fyrir sunnan brúna, sem nú er á ánni, var vað áður, Litluáarvað,” segir í örnefnalýsingu. Vaðið var 50 
m sunnan steinsteyptar brúar og um 120 m suðaustan við býlið Lækjarbakka (byggingarár, 1958).
Gróið land með mosa, lyngi og fjalldrapa á víð og dreif.
Ekki sjást ummerki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 2.

ÁR-091:022     Gamla-Borg     þúst     fjárskýli 63°48.787N     20°51.168V
“Gamla-Borg er gömul hólrúst um 150 m fyrir austan Stóralækjar-farveginn, þar sem hann kemur úr 
Hamarslæk,” segir í örnefnalýsingu. Þústin er 400 m norðaustan við tóft 034 og um 2 km norðaustan 
við bæ 001. Gamla-Borg er merkt á örnefnauppdrátt á þessu svæði en er líklega vitlaust staðsett. Gamla-
Borg er  líklega tóft 034, heimildmenn töldu hana ganga undir þessu nafni. Þetta er ekki hægt að staðfesta 
án frekari heimilda og Gamla-Borg skráð á sama stað og á uppdrætti og örnefnalýsingu.
Framræst, flatlend mýri. Uppþornaðar tjarnir eru þar ásamt grasi og sinu. Kjarr vex á víð og dreif.
Þústin er mjög siginn og þýfð. Ekki sjást ummerki um mannvist á yfirborði. Hún er um  9 m í þvermál 
og 0,2 m á hæð.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 2.

ÁR-091:023     Skollhóll     örnefni     draugur 63°48.697N     20°51.098V
“Um 170 m suðaustur af Gömlu-Borg [022] er lítill hóll, Skollhóll, er hann austast á Austurrimum,” segir 
í örnefnalýsingu. Skollhóll er rúmum 170 m suðausta við Gömlu-Borg 022 og rúmum 2 km norðaustan 
við bæ 001. Um 60 m austan við meintan hól er vélgrafinn skurður og flóðgarður er 15 m vestar. Þessi 
hóll er lítill og ekki  frábrugðin öðrum hólum á svæðinu. Sagan um skolla og ástæða nafngiftarinnar er 
glötuð.
Framræst, flatlend mýri. Uppþornaðar tjarnir eru þar ásamt grasi og sinu. Kjarr vex á víð og dreif.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 2.

ÁR-091:024     náma     mógrafir 63°48.612N     20°52.418V
Tvö mógrafasvæði og þrjú móstæði eru rúmum  950 m austan við bæ 001 og rúmum 270 m norðaustan 
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við stekk 028. Móstæðin eru uppi á hólrimum en 
mógrafirnar í mýrinni. Þetta er nokkuð austan við 
skurð sem liggur úr Kleppsvatni og Stóralæk er veitt 
í.
Þýfður og blautur mói. Þetta svæði er framræst með 
umfangsmiklum skurðum. Áveitugarðar eru einnig 
hér víða, tilheyra Flóaáveitunni. Hér og þar eru 
grónir hraunhólar og -rimar.
Mógrafirnar og tóftirnar eru á svæði sem er 260x130 
m að stærð. Hverju þeirra er gefin bókstafur til 
aðgreiningar í lýsingu þessari. Tóft A er nyrst. Hún 
er 4x4 m að stærð og grjóthlaðin Veggirnir eru 0,2 
m á hæð og eitt umfar af grjóti sést í þeim. Líklega 
er op til vesturs, eða steinar þar horfnir. Mógrafir 
B eru 50 m sunnar. Þær eru um 20 talsins á svæði 
sem er 25x20 m að lengd og snýr austur-vestur. Hver 
mógröf er ílöng, 1,5x5 m að stærð og allar eru þær 
svipaðar, áttahorfið er þó ólíkt. Þær eru þurrar, 0,3-0,5 m á dýpt og bakkarnir beinir og brattir. Líklega 
blautar í vorviðrum. C) Tóft C er rúmum 70 m sunnar, á stakstæðum þýfðum hól. Hún er norðaustarlega 
á hólnum, 5x5 m að stærð og grjóthlaðin. Veggirnir eru 0,3 m á hæð, 1,5 m á breidd og það glittir hér og 
þar í grjóthleðslu. Tóftin er opin til norðurs.  D) Tóft D er 160 m ASA. Hún er 9x3, tvöföld og snýr SSA-
NNV. Hún er grjóthlaðin og er uppi á grónum hraunhól. Þurrir lækjarfarvegir eru allt umhverfis hólinn. 
Veggirnir eru einfaldir og 0,2 m á hæð, eitt umfar er í þeim. Það er opið til SSV. Hólf 2 er mun minna, 

2x1 m að innanmáli. Ekki er ljóst af hverju þessi skipting stafar, en það er ljóst að þetta svæði var ekki 
hentugt til beitar, það er sundurgrafið af mógröfum. Ekkert op sést þar inn.
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Móstæði ÁR-091:024 a og d.

Tóft ÁR-091:024d, horft til norðurs. Tóft ÁR-091:024c, horft til norðvesturs.

Tóft ÁR-091:024a, horft til norðurs.
Mógrafir ÁR-091:024b, horft til suðurs.
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Hættumat: engin hætta

ÁR-091:025     Selhólarimi     heimild    sel 63°48.651N     20°52.494V
“Engjasvæðið suður af Vesturrimum og austur af Grilluengjum heita Selhólarimar,” segir í örnefnalýsingu. 
Örnefnið Selhólarimar er sýnt á uppdrætti sem fylgir örefnaskrá, hann er ekki í réttum hlutföllum og 
afstaða ónákvæm. Ekki eru þekktar seltóftir eða aðrar minjar á þessu svæði eða sagnir um slíkt. Örnefnið 
bendir hins vegar til þess að sel hafi verið á Loftstöðum. Selhólarimi er um 950 m norðaustan við bæ 001 
og 90 m norðvestan við mógrafir 024, á milli þeirra er vélgrafinn skurður.
Slétt, framræst mýri. Flóðgarðar eru víða sem og stórt mótekjusvæði [036]. Víða eru lágir hólar og 
flestir þeirra höfðu einhvert örnefni sé tekið mið af uppdrættinum sem fylgdi skránni. Gallinn er sá 
að uppdrátturinn er ekki í réttum hlutföllum né afstaða þeirra rétt. Hnit var tekið á stærsta hólnum á 
þessum slóðum og á loftmynd frá 1975 er mögulega tóft sjáanleg. Hún sést ekki nú.  Hóllinn er ílangur, 
snýr austur-vestur og er 2 m á hæð. Hann er mun grónari en nánasta umhverfi en ekki sér til neinnar 
mannvistar á honum.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 2.

ÁR-091:026     Jónsstekkjarlækir     örnefni     stekkur
“Jónsstekkjarlækir eru þrír.  Vestasti-Jónsstekkjarlækurinn er úr Strympuflóði eystra og fram í Litluá.  
Mið-Jónsstekkjarlækur er úr Stilli, suðvestur í Litluá.  Austasti-Jónsstekkjarlækur liggur úr Langaflóði 
(sjá V.-Loftsst.örnefni) til suðurs,” segir í örnefnalýsingu. Ekki er þekkt tóft við þessa læki en þeir draga 
líklega nafn sitt af sama stekknum. Lækirnir eru norðan við bæ 001, norðan við tóft 092:018 sé tekið mið 
af örnefnalýsingum. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja stekkinn.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 3.

ÁR-091:027     Strokkhóll     huldufólksbústaður 63°48.476N     20°52.679V
“Um 400 m austur af túninu á Eystri Loftsstöðum 
ofan við veg eru fimm hólar frá útnorðri til 
suðausturs.  Þeir heita Stekkjarhólar [sjá 028]. Sá 
hæsti og næstsyðsti heitir Strokkhóll, og var talið, 
að huldufólk byggi í hólnum og heyrðist þaðan 
strokkhljóð,” segir í örnefnalýsingu. Strokkhóll er 
um 150 m norðvestan við stekk 028 og tæpum 800 m 
austan við bæ 001. Hólarnir eru líkt og segir hér ofar, 
fimm talsins og eru nánast í beinni röð.
Strokklaga hóll en umfag hans er ekki mikið. 
Gróinn, stórþýfður mói er umhverfis hann. Hóllinn 
er mosavaxinn og lágur, hann er 0,5 m á hæð þar sem 
hann er hæstur.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 3.

ÁR-091:028     Stekkur     tóft     beitarhús 
63°48.417N     20°52.564V
“Stekkur heitir hóll með grjóthleðslum um 150 m 
suðaustur af Strokkhól.  Þar var stekkur í núlifandi 
manna minnum. […] Í austurbæjarengjum er 
Stekkjarskurður,” segir í örnefnalýsingu. Um 910 m 
ASA við bæ 001 og 150 m suðaustan við Strokkhól 
eru tvær tóftir og garðlag. Þar var áður stekkur í 
hól, þeim syðsta af fimm hólum sem liggja í röð í 
mýrinni. Þjóðvegurinn er 70 m sunnan við tóftina.
Stórþýfð, framræst mýri. Hóllinn er fremur láreistur 
stendur upp úr flatlendi. Svæðið er grasi- og 
sinuvaxið.
Minjasvæðið er 32 x 25 að stærð og samanstendur 
af tveimur tóftum og garðlagi. Í lýsingu þessari er 

Strokkhóll ÁR-091-027, horft til norðurs.
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hverju mannvirki gefin bókstafur til aðgreiningar. Tóft A er syðst. Hún er 20 x 16 m að stærð og snýr 
norðvestur-suðaustur. Hún er opin til vesturs. Hæð veggja er 1 m að utan og 0,2 - 1 að innan. Tóftin er 
tvöföld. Hólf I er vestar. Það er 15 x 7 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Hólf II er austar og 
er 4 x 2 m að innanmáli. Tóftin er torf- og grjóthlaðin og sést í 2-3 umför af grjóti, aðallega í innanverðri 
tóftinni en einnig útveggjum. Þetta er beitarhús sem líklega var byggt á grunni stekkjarins sem var hér. 
Tóft B er 5 m norðar og er heystæði. Tóftin er 6 x 5 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er einföld og 
torfhlaðin. Innanmál hennar er 4 x 3 m og hæð veggja er 0,2  -0,3. Garðlag C liggur í sveig, til vesturs, 
frá tóft A.  Það er16 m á lengd og 1 m á breidd. Það er bogadregið og liggur frá enda norðurveggs til 
austurs og beygir til suðurs.
Hættumat: engin hætta
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 2-3.

ÁR-091:029     heimild    sjóbúð     63°48.429N     20°53.848V
Í Sunnlenskum byggðum II segir: „ […] og auk þeirra á Jón Egilsson frá Sviðugörðum búð austur við 
Fornufjós (Strympu).“ Hér er vísað í uppdrátt sem gerður var árið 1977 og sýnir mannvirki á Loftsstöðum 
um aldamótin 1900. Það er ljóst að hér er villa, Strympa er fyrir norðan Loftsstaðabæina en Fornufjós 
fyrir sunnan. Þessi búð var rúmum 50 m norðan við Fornufjós 017 og 290 m suðavestan við bæ 001.
Öll ummerki sjóbúðarinnar eru horfin af yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: SB II, 93

ÁR-091:030     heimild  sjóbúð
Í Sunnlenskum byggðum II segir: „Einar Hannesson frá Tungu á Nesbúð (á hlaði Eystri-Loftsstaða).” 
Hér er vísað í uppdrátt sem gerður var árið 1977 og sýnir mannvirki á Loftsstöðum um aldamótin 1900. 
Þar er Nesbúð sýnd skammt sunnan við bæinn, líklega innan kálgarðs 013. Þar er útihús á bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna 1906 og líklega um sama stað að ræða. Frekari heimildir þarf til þess að 
staðfesta það.
Grasivaxið, slétt svæði. 
Öll ummerki Nesbúðar eru horfin af yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: SB II, 93

ÁR-091:031     heimild    sjóbúð     63°48.522N     20°53.730V
Í Sunnlenskum byggðum II segir: «Jón Gíslason og Sveinn Sigurðsson í Hólmaseli [ÁR-084] eiga þar 
einnig búðir ásamt Þórði í Hala (þrjár samhliða) ….” Hér er vísað í uppdrátt sem gerður var árið 1977 
og sýnir mannvirki á Loftsstöðum um aldamótin 1900. Þessar þrjár sjóbúðir voru sambyggðar, um 20 m 
norðaustan við Grillu 008 og 100 m suðvestan  við bæ 001. Þær voru innan heimatúnsins en eru horfnar.
Slétt, gróið tún.
Engin ummerki um sjóbúðirnar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: SB II, 93-94

Tóft ÁR-091:028a, horft til norðausturs. Tóft ÁR-091:028b, horft til norðurs.
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ÁR-091:032     heimild    traðir        63°48.581N     20°53.593V
Á bæjateikningu danskra landmælingamanna sjást traðir liggja að bæ 001, úr norðaustri. Þær lágu í 
gegnum hlið á túngarði 011, milli útihúsa 004 og 045 og sveigðu svo til suðausturs að bænum. 
Grasivaxið, slétt svæði. Núverandi heimreið að bænum sem skammt austar.
Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði. 
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906

ÁR-091:033     náma     mógrafir 63°48.551N     20°52.688V
Mógrafir eru 780 m austan við bæ 001 og 50 m 
NNA við rétt 041. Þær eru í mýrinni norðaustan 
við Lækjarbakka, norðan við þjóðveginn. Þær eru 
20 m norðaustan við þriðja hólinn þar sem fimm 
hólar liggja í röð í mýrinni. Garðlag, líklega undan 
girðingu liggur þvert í gegnum svæðið.
Þýfð, framræst mýri. Þarna eru mýrarflóð, lækir og 
kjarrgróður á svæðum.
Mógrafasvæðið er 60x50 m að stærð og snýr norður-
suður. Erfitt er að áætla fjölda mógrafa þar, þær eru 
líklega á milli 20-30 talsins en renna saman. Þær eru 
grónar og þurrar. Þær eru hins vegar ekki djúpar, um 
0,2 m.
Hættumat: engin hætta

ÁR-091:034     tóft     fjárskýli 63°48.592N     20°51.403V
Tóft er um 1,8 km norðaustan við bæ 001 og 410 m SSV við Gömlu-Borg 022. Tóftin liggur sunnan við 
lágreist torfhlaðið garðlag, flóðgarð, með afstöðu austur-vestur. Tóftin er norðan við uppþornaða tjörn.
Tóftin er í framræstri mýri. Stórþýfður grasmói er umhverfis hana en svæðið er enn deiglent.

Tóftin er 13x5 m að stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Tóftin er grjót- og torfhlaðin og sjást 
mest 3 umför af grjóthleðslu þar. Veggjaþykkt er víðast hvar 1,5 m og 0,4 m á hæð. Þeir eru hæstir í 
norðausturhorni. Greina má op til suðurs. Tóftin verður ógreinilegri til norðvesturs. Innanmál hennar er 
3x8 m. Um 14 m sunnan við tóftina er gryfja. Hún er 2x1 m að stærð, 0,5 m á dýpt og fyllt með grjóti.
Hættumat: engin hætta

ÁR-091:035     náma     mógrafir 63°48.783N     20°53.262V
Mógrafir eru rúmum 520 m norðan við bæ 001, skammt austan við landamerki Eystri- og Vestari 
Loftsstaða ÁR-092. Lækur rennur að þeim úr norðaustri, í gegnum svæðið og áfram til suðurs.
Svæðið er 53x35 m að stærð og snýr norður-suður. Þarna eru margar mógrafir en þær renna saman 
og erfitt að áætla heildarfjölda þeirra. Þær eru líklega á milli 20-30 talsins. Þær virðast flestar snúa 

Mógrafir ÁR-091:033, horft til vesturs.

Tóft ÁR-091:034, horft til austurs.

0 2,5 5

    metrar

Teikning af tóft ÁR-091:034.
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norðaustur-suðvestur, eru þurrar og 0,2-0,3 m á dýpt.
Hættumat: engin hætta

ÁR-091:036     náma     mógrafir 63°48.771N     20°52.893V
Mógrafir eru rúmum 140 m norðaustan við 
Selhólarima 025 og rúmum 890 m NNA við bæ 001. 
Þær eru á svæði sem er um 10,7 ha og sjást vel úr 
lofti.
Gróinn, framræstur mói. Víða eru þurrar mýrardælur 
og lækjarfarvegir.
Mógrafirnar skipta hundruðum og engin leið er að 
greina nákvæman fjölda þeirra. Svæðið er rofið í 
miðju og vélgrafinn skurður liggur þvert þar í gegn. 
Fyrir vestan skurðinn er búið að gera ræktuð tún og 
fylla upp í mógrafirnar. Einnig gætu þær verið eldri 
en mógrafirnar austan við skurðinn. Fyrir austan 
skurðinn er mikið af mógröfum nyrst, þær virðast 
flestar liggja norðaustur-suðvestur. Þær voru þurrar 
er skrásetjari var á ferðinni. Þegar sunnar dregur 
fækkar mógröfunum og í jöðrum eru mógrafirnar 
stakar en stutt á milli þeirra. Það má segja að þar séu 

fjöldi af litlum svæðum en eftir því sem innar dregur verða mógrafirnar þéttari. Inn á milli mógrafanna 
eru mýrarflóð og -dælur. Hvergi sást til móstæða.
Hættumat: engin hætta

ÁR-091:037     þúst     útihús 63°48.523N     20°53.537V
Þúst er 100 m suðaustan við bæ 001 og 20 m austan við útihús 005. Hlutverk hennar er óþekkt en sé tekið 
mið af staðsetningu var þetta útihús.
Þústin er í vesturjaðri, ræktaðs túns. Túnið er við austur- og suðausturhlið þústarinnar. Landslagið 
einkennist af háu grasi og sinu á ósléttu svæði.

Þústin er 15x11 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er grasivaxin og slétt, 0,20 m á hæð og 
fjarar út til allra átta.  Ekki er hægt að greina mannvist á yfirborði.
Hættumat: engin hætta

ÁR-091:038     Kolbeinsgarður     heimild    kálgarður 63°48.602N     20°53.559V
“Um 30 m sunnan Strympuhóls eru túnmörkin milli E.- og V.-Loftsstaða. Koma þau þar í horn.  Í 
kverkinni fyrir sunnan mörkin og því í austurbæjartúni er gamalt garðbrot.  Þar heitir Kolbeinsgarður, 
gamall kálgarður,” segir í örnefnalýsingu. Kolbeinsgarður er horfinn. Hnit var tekið í túni, um 100 m 
norðaustan við bæ 001 og rúmum 170 m sunnan við Strympu ÁR-092:019.
Slétt, grasivaxið tún.
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði.

Mógrafir ÁR-091:036, horft til suðvesturs.

Þúst ÁR-091:037, horft til norðausturs.

0 2,5 5
    metrar

Teikning af þúst ÁR:091:037.
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 2.

ÁR-091:039     þúst     heystæði 63°48.570N     20°51.700V
Þúst er tæpum 250 m VSV við tóft 034 og rúman 1,5 km austan við bæ 001. Staðsetning hennar bendir 
til þess að um heystæði sé að ræða.

Þústin er í framræstri mýri. Umhverfis hana eru vélgrafnir skurðir, mýrarflóð og lækir. Flóðgarðar liggja 
að þústinni að norðan og áfram til suðvesturs.
Þústin er 9x6 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur Hún er 0,3 m á hæð og stórþýfð. Það sér ekki 
glitta í nein mannvirki á yfirborði en það er afar líklegt að svo sé. Hún er algróin og þýfð. Hún er á 
náttúrulegum hól, áberandi og hringlaga.
Hættumat: engin hætta

ÁR-091:040     tóft     hlaða 63°48.552N     20°53.589V
Um 40 m austan við bæ 001 er stórt fjárhús undir þaki með áfastri hlaðinni og niðurgrafinni hlöðu, nær 
bænum norðvestan megin. Hlaðan er að hluta til grafin niður í holtið sem bærinn er á. Þarna var eitt 
af húsunum sem tilheyra bænum á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, fjárhúsið er 
líklega gert á grunni þeirra. Hér er einungis verið að skrá hlöðuna vegna forns byggingarlags.

Grasi- og sinuvaxið holt. Allt umhverfis eru tún og 

byggingar sem ekki eru nýtt.
Hlaðan er 25 x 19 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún skiptist í tvenn hólf og  er niðurgrafin. 
Hólf I er 9 x 9 m að innanmáli og hæð veggja er um 3,5 m. Þar sjást 8-11 umför af grjóti en hlaðan er 
algróin að utan. Hæð veggja að utan er um 0,5 - 0,7 m. Tvö op eru inn í hólf II, til norðvesturs. Hólf 
II er 8 x 7 m að stærð. Suðvestur og suðausturveggir eru steyptir en annars er hólfið niðurgrafið. Ekki 
sést hvort einhverjar grjóthleðslur séu í til norðvesturs, hlaðar er full af steypuhruni. Lítil dæld er við 

metrar

50 10

Haystæði ÁR-091:039.Heystæði ÁR-091:039, horft til suðurs.

Hlaða ÁR-091:040, horft til suðurs.

Fjárhús

Hlaða

I

II

metrar

50 10

Hlaða ÁR-091:040.
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vesturhorn hólfs II í hólnum (bæjarhólnum) sem tóftin er grafin í. Dældin er hringlaga og 1,3 m í 
þvermál og 0,2 - 0,3 m djúp.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-091:041     tóft     rétt 63°48.526N     20°52.723V
Tóft er í vestasta Stekkjarhólnum, rúmum 100 m norðan við Strokkhól 027 og tæpum 750 m austan við 
bæ 001. Tóftin er byggð norðan í hólinn og sést einna best þegar að honum er komið.
Gróin, stórþýfð mýri. Víða eru blautar mýrartjarnir og áveitugarðar. Hér og þar eru hraunhólar og er 

tóftin á einum slíkum.
Tóftin er 10x7 m að stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er opin til norðvesturs og hlaðinn 
garði er við norðurhlið hennar. Garðinn er 0,3 m á hæð og gróinn. Tóftin er hlaðin úr torfi og grjóti en 
veggirnir eru 2-3 m á breidd og 0,2-1 m á hæð. Það glittir í 1-3 umför af grjóti í veggjum, inni í tóftinni. 
En að utan eru þeir algrónir og ekki sést glitta í neitt grjót. Tóftin er grafinn inn í hólinn til suðurs og þar 
eru veggirnir hæstir. Þar sjást þeir ekki að utan.
Hættumat: engin hætta

ÁR-091:042     tóft     heystæði 63°48.572N     20°52.051V
Tóft er um 1,3 km austan við bæ 001 og um 250 m austan við mógrafir 024. Hún er í engjum Loftsstaða 
og staðsetning og lag hennar bendir til þess að um heystæði sé að ræða.
Þýfð mýri. Hún er framræst en víða eru flóðgarðar og þurrar dælar.

Tóftin er 5x5 m að stærð, einföld og nánast 

skeifulaga. Veggirnir eru 0,3 m á hæð og algrónir. 
Hún er líklega torfhlaðin en er á lágum, þurrum rima í mýrinni. Það er op til austurs, að stóru flóði eða 
dæld sem er þar.
Hættumat: engin hætta

metrar

50 10

Tóft ÁR-091:041. Tóft ÁR-091:041, horft til suðurs.

Tóft ÁR-091:042, horft til NNA.

metrar

2,50 5

Teikning af heystæði ÁR-091:042.
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ÁR-091:043     tóft 63°48.404N     20°53.425V
Um 320 m suðaustan við bæ 001 er lítil tóft. Hún er utan í lágum rima, um 370 m austan við Fornufjós 
017. Vegslóði niður að Fornufjósum 017 og Loftstaðahól er 60 m norðvestan við tóftina og annar smáhóll 
er suð-suðvestan við hann.
Flatlendi með smáum hólum. Svæðið er sendið en það er gróið að mestu.

Tóftin er 4,5 x 3 m að stærð, er einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er grjóthlaðin og sést 1 umfar 
af grjóti í veggjum. Ekkert op er á yfirborði og veggjahæð er 0,2 m. Suðausturhluti tóftarinnar liggur upp 
á rimann sem hún er byggð við. Hlutverk tóftarinnar hennar er óþekkt.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-091:044     heimild    útihús 63°48.511N     20°53.654V
Útihús var um 100 m sunnan við bæ 001 og rúmum 110 m ASA við útihús 006 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Náttúruleg brún var skammt suðaustar, niður holtið sem bærinn 
var á. Á uppdrætti sem gerður var árið 1977 og sýnir mannvirki á Loftsstöðum um aldarmótin 1900 er 
sjóbúð Jóns Erlendssonar sýnd á sama stað.
Náttúruleg brún var skammt suðaustar, niður holtið sem bærinn var á.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-091:045     tóft     útihús 63°48.563N     20°53.644V 
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 16 m NNV við bæ 001, 
fast austan við  traðir 032. Útihúsið er horfið af yfirborði, þarna var líklega byggt útihús á síðustu öld 
sem hefur verið rifið.
Grasivaxið, óræktað tún.
Ferhyrnd hvilft eða dæld. Hún er um 40x30 m að 
stærð og snýr norðvestur-suðaustur og er 1-2 m á 
dýpt.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-091:046     garðlag     túngarður 
63°48.511N     20°53.570V
Tvenn garðlög eru innan heimatúnsins líkt og það 
var afmakað á túnakorti frá 1906. Það hefur verið 
stækkað síðan þá og líklega um þvergarð innan 
heimatúnsins að ræða.
Slétt, ræktað tún.
Garðlögin eru á svæði sem er 70x31 m að stærð og 
snýr norður-suður. Í lýsingu þessari er þeim gefin 
bókstafur til aðgreiningar. Garðlag 1 er vestar. Það 

metrar

50 10

Teikning af tóft ÁR-091:043. Tóft ÁR-091:043, horft til suðausturs.

Túngarður ÁR-091:046, horft til suðurs.
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er 55 m langt, 0,5-1 m á breidd og 0,2 m á hæð. Það er algróið og sést sem gróinn hryggur í túninu. Það 
liggur norður-suður fjarar út til beggja átta. Garðlag 2 er 20 m vestar. Það er 70 m að lengd og liggur 
NNA-SSV. Suðurendinn sveigir til vesturs, fer ungir garðlag 1 og hverfur. Það er líka gróinn, láreistur 
hryggur í túninu, 0,2 m á hæð og nánast útflattur.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
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ÁR-092     Loftsstaðir vestri

1686, 30 hdr., Skálholtsstósleign. 1708, jarðardýrleiki óviss, Skálholtsstólseign. JÁM II, 11. , 
14 2/3 hdr., bændaeign. JJ, 57. Strympa er hjáleiga frá bænum árið 1708. 
Um 1220: Loftstaða er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju frá um 1220, DI I, 403
1331: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. DI II, 671.
1397:  Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. DI IV, 57, 
Um 1500, Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. DI VII, 454-55.
1540: Jarðarinnar er getið í minnisgrein Gizurar biskups um að Eyjólfur Þorvaldsson hafi tekið 
staðinn í Villingaholti, DI X, 583 og í dómi vegna ranglegar meðferðar á hvölum sem drepnir 

gömul bygging sem stendur enn 

tóft
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voru á Loftsstöðum, DI XI, 504.
1570: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. DI XV, 656. 
1708: “Kirkja segja menn hjer hafi áður verið á Fornuloptsstöðum fyrir allra manna minni, en 
þess eru líkindi, að á því plátsi, sem menn ætla að kirkjan hafi staðið, finnast jafnlega mannabein, 
eftir það sjór og veður gjöra landbrot, og stendur skemmuhús heima í þá líking” JÁM II, 11.
1708: “Fóðrast kann iii kýr vi ær, vi lömb, iii hestar. Kvikfje, sem meira er, fóðrast á tilfengnum 
heyjum frá Gaulverjabæjar engjum og hagmýri og sumu kaupir ábðuandi fóður ... Afrjett ut 
supra. Torfrista lök og sendin, erfið til að sækja. Torfstúnga engin, og eru veggir bygðir af grjóti 
og andi. Móskurður til eldiviðar hefur verið, meinast eyddur og brúkast ei. Elt er taði og þángi. 
Selveiðivon lítil og mjög erfið ... Reka á jörðin fyrir heimalandi til helmínga við Gaulverjabæ ... 
Sölvafjara hefur næg verið ... Engjatak á jörðin í sjálfar sinnar landi nálægt Túngu ... Skógarhögg 
til kolgjörðar ut supra ... Túnið er ekkert, og er það eyðilagt af sandfoki ... Engjunum spillir 
sandfok til stórskaða ... Landþröng er ... Hætt er kvikfje á vetur fyrir stórviðrum, hraungjám og 
holgryfjulækjum ... Vatnsból mjög erfitt í jörð niður og verður fyrir kvikfje að ausa um vetur og 
spillist of af sandfjúki” JÁM II 12-13.
1918: “Stærð túnanna samtals [Vestri-Loftsstaða, Strympu og Loftsstaðahóls] 6.8 ha. Öll 
eru túnin sljett. Stærð matjurtagarða: 4080 [fer] metrar.” Túnakort 1918. Ekki er föst ábúð á 
Loftstöðum vestari né jörðin nýtt.

ÁR-092:001     Loftsstaðahóll     bæjarhóll     bústaður 63°48.422N     20°54.077V
“Loptstader. Þessi bær hefur verið fluttur einu sinni framan af sandinum, þar sem nú heita 
Fornuloptsstadir, fyrir meir en 40 árum, og er það pláts aldeilis eyðilagt af grjóti og sandi,” segir 
í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín. “Einnig er merkilegur svokallaður Loftsstaðahóll, 
eða Fornibærinn, mjög stór stök hæð niður við sjó, þar sem Loftur hinn gamli byggði bæ sinn 
fyrst, en lét síðan öðrum eftir.  Síðan hefur Loftsstaðabærinn verið færður lengra upp frá sjónum.  
En eftir því sem veður og vindar hafa sorfið úr hliðum hólsins hafa komið í ljós grjóthleðslur úr 

gömlum byggingum, og einnig eitthvað úr málmi, mjög tært, einna helst eir, brunnin viðarkol, 
eða eitthvað í þá áttina.  Þessi Loftsstaðahóll er líka notaður af landmælingamönnum sem 
stjarnfræðilegur punktur, af því að hann rís svo hátt yfir umhverfið.” segir í skýrslu Jakobs 
Árnasonar frá 1817. Í grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1905 
segir: “Eigi er unt að ákveða bæjarrúst á hólnum, því þar eru svo mörg hús og tóftir frá vorum 
tíma.” Í örnefnalýsingu Eystri-Loftsstaða segir: “Sjóbúðir voru í hólnum. Síðasta búðin þar var 
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notuð fram yfir 1890.  Sér enn fyrir rústum þriggja búða [sjá 041] , og eru nöfn á tveimur þeirra 
týnd en sú þriðja, sem stóð austan við hólinn, hét Gunnarsbúð.” Í örnefnalýsingu Loftsstaða 
vestari segir: “Aftur á móti hefir Eystri-Loftsstaðabær verið fluttur framan af sandinum laust 
eftir 1600. Var bærinn þá kallaður Syðri-Loftsstaðir (sbr. Sögu Eyrarb., bls. 64).  Hafa því bæði 
býlin verið þarna í hartnær 150 ár.” Loftsstaðahóll rís hátt og sést víða að í flötu landslaginu. 
Hann er gott kennileiti og ljóst að þarna er mikil mannvist undir sverði. Lofstaðahóll er rúmum 
420 m sunnan við bæ 002, fast vestan við landamerki Vestri- og Eystri-Loftsstaða ÁR-091.
Allt umhverfis hólinn er sandur, ógróinn að hluta. Landamerki jaðranna liggja eftir garðlagi að 
hluta, annars ræður girðingin. Hóllinn sjálfur er grasivaxinn, brattur en rof eru víða í honum.
Lofstaðahóll er gríðarstór, hann er 70x50 m að stærð, 10 m á hæð og snýr norðaustur-suðvestur. 
Efst á honum er sundvarða. Í lýsingu er þessari er hverju mannvirki gefin bókstafur til 

Varða ÁR-092:001a, horft til suðvesturs. Tóft ÁR-092:001b, horft til vesturs.

Tóft ÁR-092:001f, horft til austurs. Tóft ÁR-092:001e, horft til austurs.

Túngarður ÁR-092:001c, horft til ANA.
Tóftir ÁR-092:001g og h, horft til austurs.
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aðgreiningar. Sundvarða A er uppi á háhólnum. Landmælingapunktur D er fast sunnan hennar. 
Í bókinni Landið, fólkið og þjóðtrúin segir: „Fleiri sagnir eru til um Galdra-Ögmund þennan 
sem á meðal annars að hafa verið uppi þegar Tyrkir rændu landið og þá hrakið þá frá með 
því að hlaða vörðu uppi á Loftsstaðahól. Fylgja vörðunni þau ummæli að meðan hún stendur 
verði Gaulverjabær ekki rændur.“ Varðan er rúmlega 3 m á hæð og 5 m í þvermál. Hún er 
grjóthlaðin og það má greina um 20 umför af grjóti í henni. Rekaviður stendur uppúr vörðunni 
og hún er rúnuð á alla kanta. Það er líklega ekki langt síðan hún var lagfærð, hleðslurnar eru 
það heillegar. Tóft B er suðvestast í hólnum, á stalli eða stakstæðum hól fyrir neðan vörðu A. 
Hún er grafin niður í hólinn og bratt er til allra átta frá henni. Hún er 8x6 m að stærð, einföld og 
snýr VNV-ASA. Það mótar fyrir L-laga vegg til vesturs, þetta er hluti af vestur-skammhlið og 
norður-langhlið. Aðrar hliðar sjást sem niðurgröftur. Tóftin er opin til austurs, þar sést lág. Þar 
er jafnframt rask vegna uppblásturs. Veggirnir eru 0,2-0,3 m á hæð að utan en 1,1 m að innan. 
Veggirnir eru algrónir. Ekki er ólíklegt að kirkja gæti hafa verið á þessum stað en það er ekki 
vitað hver hún var né bærinn sjálfur. Tóft F er fast austan við vörðu A, uppi á hólnum. Hún er 
merkt Bjarnabúð á uppdrætti sem fylgir örnefnalýsingu. Hún er grafin inn í hólinn en í henni 
er rask vegna vindrofs og áfoks. Suður- og austurveggur eru horfnir. Ekki er hægt að greina 
op á yfirborði vegna þessa, líklega var það til austurs. Veggirnir eru 3 m breiðir, 0,3 m á hæð 
og algrónir. Til suðurs er rof en veggirnir eru álíka á hæð þar beggja vegna við. Það er búið að 

fylla tóftina af grjóti. Tóft E er rúmum 5 m austar. Hún er 9x6 m að stærð og norðurhlið hennar 
er röskuð. Tóftin afmarkast af einfaldri grjóthleðslu til austurs og þar er einnig grjóthrúga. Til 
norðurs er beinn bakki, líklega ekki forn. Þessi tóft var að öllum líkindum ekki mjög forn eða 
henni hefur verið raskað mikið. Túngarður C afmarkar svæði umhverfis Lofstaðahól. Hér er 
líklega um gamla heimatúnið að ræða að einhverjum hluta. Til austurs en annað tún, það er 
yngra. Hér fá túnin tölustaf til aðgreiningar. Tún 1 er eldra, Það er 130x80 m að stærð og snýr 
ANA-VSV. Túngarðurinn er grjóthlaðinn og er allur varðveittur, op er í norðausturhorni, yfir í 
yngra hólfið. Túngarðurinn er að mestu einföld hleðsla og þar má sjá 1-4 umför grjóti. Hann er 
0,1-0,2 m á hæð. Til suðvesturs er túngarðurinn alveg upp við hólinn, þar er hann á kafi í sandi. 
Ekki er ólíklegt að grjót hafi verið borðið úr túngarðinum í gegnum tíðina. Einnig gæti hann 
hafa verið gerður í tengslum við þurrabúðir og útgerð á svæðinu. Tún 2 er ANA við tún 1. Það 
er 80x50 m að stærð en mjókkar eftir því sem sunnar dregur. Þetta er einföld hleðsla, vírgirðing 
var líklega þarna ofan á. Tóft G er austan við Lofstaðahól, byggð fast innan við túngarð C. Hún 
er 6x6 m að stærð, einföld en austur- og norðurhluti eru raskaðir. Veggirnir eru 2 m á breidd, 
0,2-0,3 m á hæð og algrónir. Ekki er hægt að greina op á yfirborði. Tóft H er 2 m norðar. Hún 
er 8x7 m að stærð og snýr NNA-SSV. Hún skiptist í tvö hólf. Til suðurs er hólf 1. Það er 3x2 
m að innanmáli og ekkert op sést þar inn. Veggirnir eru 2 m á breidd og 0,2-0,3 m á hæð.  Hólf 
2 er sunnar. Það er 1x1 m að innanmáli og opið til norðurs. Austurveggurinn liggur áfram til 
norðurs, hólfið var líklega stærra. Þetta hólf var fyrir utan tóftina. Þúst I er 26 m norðan við tóft 
H. Hún er 7x3 m að stærð og snýr NNA-SSV. Hún er fast vestan við túngarð C, innan hans. Hún 
er 0,3 m á hæð og algróin. Það mótar fyrir opin til SSV, og þetta gæti hafa verið aðhald eða rétt. 
Suðvestast í hólnum sést rof, þar er hleðsla neðarlega í hólnum og ljóst að mikil uppsöfnun af 
sandi er hér yfir mannvirkjum.

Tóft ÁR-092:001i, horft til norðurs. Loftsstaðahóll ÁR-092:001, horft til vesturs.
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: FF, 194-200; JÁM II, 11; Ö-Vestri-Loftsstaðir, 2; Árbók 1905, 3; Ö-Eystri- 
Loftsstaðir, 1, Bjarni Harðarson, 102

ÁR-092:002     heimild    kirkja
“Kirkja segja menn hjer hafi áður verið á Fornuloptsstöðum fyrir allra manna minni, en þess eru 
líkindi, að á því plátsi, sem menn ætla að kirkjan hafi staðið, finnast jafnlega mannabein, eftir 
það sjór og veður gjöra landbrot, og stendur skemmuhús heima í þá líking,” segir í Jarðabók 
Árna Magnússonar og Páls Vídalín. Ekki er vitað hvar á hólnum kirkjan var staðsett en ekki 
hafa fundist mannabein í minni núverandi ábúanda. Sama ætt hefur búið hér síðan 1916. Ekki er 
vitað hvar bærinn var staðsettur á hólnum, en sjór hefur gengið að suðurhliðum hólsins. Frekari 
heimildir þarf til þess að staðsetja minjastaðinn. Í bókinni Landið, fólkið og þjóðtrúin segir: „Á 
bæjum þessum (Loftsstöðum eystri og vestri) eru geymdir lærleggir úr manni sem þjóðtrúin 
mælir fyrir um að skuli fá að vera á bæjum þessum. […] Leggir þessir eru 11 þumlungar á lengd 
og í gildara lagi. Þegar skýrsla var fyrst skrifuð um leggi þessa árið 1925 var komin brestur í 
þann legginn sem var á Eystri bænum […] Ein heimild um leggi þessa segir þá tilheyra Galdra-
Ögmundi sem lengi bjó á Loftsstöðum og var hauskúpa úr karli um aldir geymd í Tungu (ÁR-
093].“ Lærleggurinn er enn til á Loftstöðum eystri en hauskúpan í Tungu var í kofa em hrundi 
um 1960.  Ekki náðist í eigendur þessarar jarðar til að spyrja um lærlegginn. Ekki er vitað 
hvaðan þessi bein eru, ein tilgátan segir að þau séu úr kirkjugarðinum á Loftstöðum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: JÁM II, 11, Bjarni Harðarson, 101-103

ÁR-092:003     Vestri-Loftsstaðir     bæjarhóll     bústaður 63°48.628N     20°53.846V
Fimm hús eru merkt á bæjarhól Vestri-Loftsstaða 
á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Steyptur grunnur súrheysturns er í 
norðausturhluta bæjarhólsins og uppistandandi 
útihús að norðvestan. Núverandi íbúðarhús er 
byggt rétt sunnan við bæjarhólinn í kálgarði 015. 
Töluvert rask er á bæjarhólnum vegna bygginga 
á 20. öld. Ekki er föst ábúð á jörðinni og hún 
í eigu margra aðila. Íbúðarhúsið er nýtt sem 
heilsárshús.
Ósleginn grasi- og mosavaxinn hóll með grónum 
túnum allt um kring.
Bæjarhólinn er 50x30 m að stærð og snýr 
norðvestur-suðaustur. Í lýsingu þessari er hverju 
mannvirki þar gefin bókstafur til aðgreiningar. 
Súrheysturn A er 4x4 m að stærð og opinn til 
suðurs. Hann er fallinn, einungis grunnurinn er 
eftir.  Tóft B er hluti af bæjarhúsunum og er á miðjum bæjarhólnum. Hún er 16x10 m að 

stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Tóftin 
skiptast í þrjú hólf (I, II, III) og afstaða þeirra 
er NNA-SSV. Hólf I er austast. Hún er 11x4,5 
m að stærð og snýr austur-vestur. Hólf I er 4 m 
vestar. Það er 3x3 m að stærð og óljóst. Hólf 
C um 4 m norðvestar. Það er 6x3 m að stærð 
og snýr norður-suður. Meðalhæð veggja er 0,2 
m. Tóft C er fjárhús sem grafið er í hólinn, til 
suðausturs. Hleðslur sjást á innanverðri tóftinni 
og telja má 7 umför og er hún haganlega hlaðinn. 
Fjárhúsið er 10x5 m að stærð. Þykkt veggja er 
um 1,5 m. Hæð er 1,60 m og op er í norðaustur. 
Tveir trjástaurar eru ofan í jörð við innganginn. 
Afstaða fjárhússins er NA-SV. Minjar D er 
steypt mosavaxin plata á hlöðnum grunni með 
afstöðu NA-SV. Grasivaxinn dæld um 10x6 m 

Bæjarhóll ÁR:092:003, horft til norðurs.

A

B C

II
I 

III

IV

V

metrar

100 20

Bæjarhóll ÁR-092:003.



196

að flatarmáli er við norðausturhluta steyptrar plötu.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918

ÁR-092:004     þúst     útihús 63°48.653N     20°53.764V
Útihús var um 80 m norðaustan við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Það var norðarlega í heimatúninu, skammt sunnan við núverandi þjóðveg. Þar er hóll 
með tveimur þústum á.
Túnið er slétt og grasivaxið.

Hóll er í túninu, á þeim slóðum sem útihúsið er sýnt á bæjarteikningunni. Hann er 12x6 m að 
stærð og snýr NNA-SSV. Þúst A er vestar. Hún er 9x6 m að stærð og snýr norður-suður. Hún er 
0,5-0,7 m á hæð, létt og grasivaxin. Óljós lægð er í miðju hennar. Til austurs er hólbarð B, það 
er mögulega eldri tóft. Þarna eru að öllum líkindum ummerki um tvö byggingarstig útihússins 
varðveitt, þrátt fyrir sléttun. Annar enn minni hóll er skammt til vesturs en hann er líklega 
náttúrulegur.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-092:005     tóft     útihús 63°48.615N     20°53.820V
Útihús er um 20 m ASA við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Það er fast norðvestan við traðir 014, í rótum lítils hóls, suðvestan við túnið. Núverandi 
íbúðarhús er 30 m vestar.

Grasi- og sinuvaxið lágt holt, það sama og bæjarhólinn stendur á.
Tóftin er 7 x 5 m að stærð, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Veggirnir eru hlaðnir úr torfi- 
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og grjóti, þeir eru 0,5 m á hæð að utan en aðeins 0,1-0,2 m að innan. Það er 4x1,5 m að 
innanmáli og opið til suðvesturs. Tóftin er algróin og hleðslur mjög signar. Innan hennar, við 
norðurvegginn, er 1 m djúp hringlaga hola um 0,3 m í þvermál.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-092:006     tóft     útihús 63°48.557N     20°53.956V
Rétt fyrir suðvestan heimatúnið, á grónu svæði, er tóft. Hún er um 270 m vestan við bæ 003 og 
rúmum 110 m sunnan Ólabúð 025.

Mólendi, mosavaxið og smáþýft. Norðan við tóftina er sandur, grasi- og mosavaxinn. Fast 
norðar er nýlegur kálgarður sem ekki var talinn til fornleifa.
Tóftin er 5x4 m að stærð, einföld og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er 1,5x1,5 m að innanmáli, 
op er til norðausturs. Tóftin er hlaðin úr grjóti að innan og torfi að utan. Veggirnir eru 1,4 m 
og hæstir til norðausturs. Það sjást 4 umferðir af grjóthleðslu í þeim og víða glittir í bárujárn í 
grasinu ofan á þeim. Vestan við tóftina stendur timbur uppúr grassverðinum, gæti verið hluti af 
hliði eða girðingu.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-092:007     heimild    útihús 63°48.600N     20°53.937V
Útihús var um 90 m suðvestan við bæ 003 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Stór kálgarður (sjá 020) var fyrir sunnan húsið en er ekki sýndur á túnakorti frá 1918. 
Vegslóði er nú fast vestan við áætlaða staðsetningu útihússins.
Slétt, ræktað tún er þarna nú.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-092:008     heimild    útihús 63°48.595N     20°53.928V
Útihús var um 90 m suðvestan við bæ 003 og um 10 m suðaustan við útihús 007, samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Það er horfið en var á náttúrulegri hólbrún 
sem þarna sést enn. Það var uppi á brúninni.
Slétt, ræktað tún.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-092:009     heimild    útihús 63°48.593N     20°53.903V
Útihús var um 80 m sunnan við bæ 003 og rúmum 20 m austan við útihús 008  samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Samkvæmt bæjarteikningunni lækkar 
hólinn/holtið sem bærinn er á í tveimur „stöllum“, útihús 007-011 eru á milli þeirra. Hóllinn fer 
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lækkandi en lágir hólar sjást í túninu.
Slétt, ræktað tún.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-092:010     heimild    útihús 63°48.591N     20°53.874V
Útihús var um 70 m SSA við bæ 003 m og um 25 m austan við útihús 009 samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Útihúsið er horfið en lágir hólar eru í 
túninu.
Slétt, ræktað tún.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-092:011     heimild    útihús 63°48.593N     20°53.842V
Útihús var um 60 m SSA við bæ 003 og um 30 m austan við útihús 010 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1918.
Slétt, ræktað tún.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918

ÁR-092:012     heimild    útihús 63°48.594N     20°53.808V
Útihús var um 70 m suðaustan við bæ 003 og 30 m austan við útihús 011 samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Það er ekki sýnt á túnakorti frá 1918 og 
ljóst að miklar breytingar hafa átt sér stað á túninu.
Slétt, ræktað tún.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-092:013     hús     útihús 63°48.638N     20°54.016V
Útihús var um 120 m VNV við bæ 003 samkvæmt túnakorti frá 1918. Það er ekki sýnt á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna 1906. Fjárhús eru enn á þessum stað, þau eru á 
grunni eldri húsanna að öllum líkindum.

Fjárhúsin eru við endamörk holts sem liggur í vestur frá bæjarhólnum, innan heimatúnsins. Það 
er gróið en komið í órækt.
Fjárhúsin eru 17x14 m að stærð, skiptast í þrjú hólf og snúa norður-suður. Þau eru 13 x 5 m 
að innanmáli, dyr eru á norðurgafli. Húsið er undir þaki með viðarþiljum á báðum göflum og 
moldargólfi. Veggirnir eru grjóthlaðnir að innan og torfhlaðnir að utan og hleðslan er ekki mjög 

Hús ÁR-092:013, horft til suðurs.

TorfhrunÞak

metrar

50 10

Hús ÁR-092:013.



199

vönduð. Það eru 5-9 umför af grjóthleðslu í veggjunum og þeir eru 1,7 m á hæð. Jata er í miðju 
húsinu. Hún er 1x7 m að stærð og gert úr grjóti, steypu og timbri. Lítið herbergi er vinstra megin 
í húsinu, það er 3x2 m að stærð. Hlaða er í suðurenda hússins, hún er 5x5 m að stærð. Þetta hús 
er gert um miðja síðustu öld.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-092:014     gata     traðir 63°48.611N     20°53.815V
Traðir eru merktar að bæ 003 úr suðaustri á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906, þær liggja í átt að Eystri Loftstöðum. 
Traðirnar eru einnig merktar á túnakort frá 1918 
og þar liggja þær þvert yfir túnið. Traðirnar sjást 
enn, um 20 m suðaustan frá núverandi íbúðarhúsi. 
Stórir viðardrumbar liggja innan traðanna.
Grasigróið tún og mosavaxnir rekaviðadrumbar 
eru nú innan traðanna. Flatlendi.
Traðirnar eru 61x7 m að stærð og liggja 
suðaustur-norðvestur. Hæð veggjanna er 0,2-0,5 
m og hleðslurnar eru algrónar. Þær eru torf- og 
grjóthlaðnar. Í suðausturenda traðanna, þar sem 
túngarður 028 mætir þeim, sést í grjóthleðslur í 
suðausturveggnum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-092:015     heimild   kálgarður 63°48.617N     20°53.851V
Kálgarður er merktur fast suðvestan við bæ 003 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906 og á túnakort frá 1918. Kálgarðurinn var þar sem núverandi íbúðarhús stendur. Engin 
ummerki sjást um hann lengur.
Grasi -og sinuvaxið, lágt holt.
Engin ummerki sjást um kálgarðinn á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-092:016     tóft     útihús 63°48.608N     20°53.948V
Útihús er um 90 m suðvestan við bæ 003, fast norðan við traðir 014, samkvæmt túnakorti 
frá 1918 og bæjarteikningu danskra landmælingarmanna 1906. Útihúsið er í brekkurótum, í 
suðvesturenda túnsins.
Grasivaxið tún. Túninu hallar til suðvesturs og suðurs, til sjávar. Túnið liggur upp á litlu holti.
Tóftin er 15x12 m að stærð, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er opin til norðausturs. 

Traðir ÁR-092:014, horft til suðausturs.

Tóft ÁR-092:016, horft til suðvesturs.
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Veggirnir eru 1 m á hæð að utan en 1,5 m að innan. Tóftin er torf- og grjóthlaðin og hægt að 
greina  2 - 4 umför af grjóthleðslu innan hennar. Vesturveggurinn er hins vegar algróinn sem og 
tóftin öll að utan. Við vesturvegginn er lítil þúst, 5 x 4 m, mögulega annað hólf.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikning danskra landmælingamanna 1906; Túnakort 1918.

ÁR-092:017     heimild    útihús 63°48.582N     20°53.851V
Útihús var tæpum 80 m sunnan við bæ 003 samkvæmt túnakorti frá 1918. Það er ekki sýnt á 
bæjarteikningu danskra landmælinganna frá 1906. Útihúsið var innan kálgarðs 049, hann er 
ekki sýndur á túnakortinu og ljóst að breytingar urðu á svæðinu á þessum árum. Útihúsið var 
þrískipt, skammt sunnan við hólinn/holtið sem bærinn er á.
Slétt, ræktað tún.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Túnakort 1918.

ÁR-092:018     tóft     stekkur 63°48.776N     20°53.355V
Tóft er tæpum 490 m norðaustan við bæ 003 og rúmum 190 m norðaustan við Strympu 
019. Hér er líklega um fjárhús eða stekk að ræða en í örnefnaskrá Loftsstaða eystri segir: 

“Jónsstekkjarlækir eru þrír. Vestasti-Jónsstekkjarlækurinn er úr Strympuflóði eystra og fram í 
Litluá.  Mið-Jónsstekkjarlækur er úr Stilli, suðvestur í Litluá.  Austasti-Jónsstekkjarlækur liggur 
úr Langaflóði (sjá V.-Loftsst.örnefni) til suðurs.” Örnefnin í lýsinguni er flest norðan við tóftina. 
Tóftin er skammt vestan við landamerki milli vestri- og Eystri Loftsstaða.
Gróið svæði, mikið um lága, gróna hraunhóla og þurrar mýrardælar á þessu svæði.
Tóftin er 12x7 m að stærð, einföld og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 0,3-0,4 m áhæð, mun 
hærri að utan en innan. Það eru þeir einungis 0,2 m. Þeir eru 2 m á breidd. Tóftin er vaxin sinu 
og ekkert sem bendir til hólfaskiptingar inni í henni.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Loftsstaðir, 3.

ÁR-092:019     Strympa     bæjarhóll     býli 63°48.698N     20°53.508V
Strympa var hjáleiga frá Vestri-Loftsstöðum árið 1708 samkvæmt Jarðarbók Árna Magnússonar 
og Páls Vídalín. “Tvær hjáleigur frá Loftsstöðum voru þá, þar sem nú eru Loftsstaðabæir.  Grilla 
[091:008] þar sem nú eru Eystri-Loftsstaðir en Strympa skammt norðaustar en Vestri-Loftsstaðir 
eru nú ... Í landnorður af Gulhólstúni er Strymputún og er Strympuhóll stór sléttur hóll á túninu.  
Þar stóð bærinn Strympa” segir í örnefnalýsingu. Strympa er merkt á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906, um 500 m norðaustan við bæ 003. Í grein Brynjúlfs Jónssonar 
í Árbók hins íslenska fornleifafélags árið 1905 segir: “Þá er bærinn var þar [á Loftsstaðahól 
092:001], voru tvær hjáleigur þar, sem Loftsstaðabæirnir eru nú ... hét Strympa ….”. Heimatún 
Strympu er sýnt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 1918, það 
er stakstætt. Strympa er rúmum 300 m suðvestan við bæ 003 og 180 m norðvestan við þjóðveg 

Tóft ÁR-092:018, horft til austurs.
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305. Túngarður Strympu liggur umhverfis 
bæjarhólinn og afmarkar lítið heimatún. Girðing 
liggur ofan á túngarðinum að stórum hluta.
Gróið, slétt tún sem komið er í órækt. Það er 
afgirt með vírgirðingum til allra átta, og er mun 
stærra en heimatún Strympu.
Minjasvæðið er 1,2 ha og stamanstendur af 
bæjarhól, túngarði og kálgörðum. Í lýsingu 
þessari er þeim gefin bókstafur til aðgreiningar. 
Bæjarhóll A er í sunnarlega, í miðju túninu. Hann 
er grasigróinn, 35x14 m að stærð, 1,5 m á hæð 
og snýr norðaustur-suðvestur. Hann er sléttur en 
óljós veggjarbrot eru í yst á honum.  Ennfremur er 
óljóst op suðvestarlega, en ekki er vitað hvernig 
húsin lágu. Túngarður B afmarkaði heimatúnið 
til allra átta, hann er horfinn til vesturs. Túnið var 
stækkað í þá átt og túngarðurinn sléttaður við þá 
framkvæmd, líklega þegar nátthafi 022 var gerður. Túngarðurinn er 300 m langur, 1 m á breidd 
og 0,7 - 1 m á hæð. Hann er algróinn og vírgirðing er ofan á honum. Kálgarður C eru innan 
heimatúnsins, NNV við bæjarhólinn. Hann er 22x5 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og 
skiptist í fjögur hólf. Veggirnir eru 0,5-1 m á hæð og algrónir. Hólf I er suðvestast og svo koma 

þau koll af kolli. Hólf I 3x2 m að innanmáli, hólf 
II er 4x2,5 m að innanmáli, hólf III er 2,5x2 m 
að innanmáli og hólf VI er 4x2 m að innanmáli. 
Ekki sjást nein augljós op inn í þau. Kálgarður 
D eru í norðausturhorni heimatúnsins, innan 
þess. Hann eru byggður upp að túngarði B en 
eru líklega yngri. Kálgarðurinn er 16x4 m að 
stærð og snýr VNV-ASA. Hann skiptist í fjögur 
hólf og hefst lýsingin til vesturs, í hólfi 1. Það er 
3x1 m að innanmáli og snýr norður-suður. Op 
er á vesturhlið en veggirnir eru algrónir. Hólf 
2 er austar, Það er 3x2 m að innanmáli og snýr 
norður-suður. Op er á suðurhlið. Hólf 3 er austar. 
Það er 3x3 m að innanmáli, op í suðausturhorni. 
Hólf 4 er austast, það er 4x4 m að innanmáli og 
snýr austur-vestur. Veggirnir eru algrónir, 0,2-
0,4 m á hæð og 1-1,5 m á hæð. Þeir eru líklega úr grjóti en algróið yfir hleðslur. Kálgarður E 
var fast sunnan við túngarð B, utan túnsins. Hann er sýndur á bæjarteikningunni en er horfinn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: JÁM II, 13; Ö-Vestri-Loftsstaðir, 1,2; Bæjarteikning danskra landmælingamanna 
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Bæjarhóll ÁR-092:019, horf  til norðvesturs.

Kálgarðar ÁR-092:001, horft til vesturs.
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1906; Túnakort 1918; Árbók 1905, 3.

ÁR-092:020     heimild    kálgarður 63°48.583N     20°53.931V
Stór kálgarður er sýndur sunnan við bæ 003 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Útihús 007-012 voru fast norðan hans auk þess sem einn þvergarður var austast í honum. 
Hér er eflaust um sama kálgarð að ræða og lýst er í örnefnalýsingu. Þar segir: “Kálgarðar 
voru sunnan við bæinn, en hafa nú verið gerðir að túni og sést ekki móta fyrir þeim lengur.  
Nöfnin á þeim voru þessi: Austasti garðurinn var suðaustur af bænum, ca 60-70 m.  Hann 
hét Þríhyrna.  Vestan við hann var Þanggarður.  Vestan við hann Brunngarður [sjá 021] og 
þar næst Stelpnagarður sunnan við Brunngarð. Vestan við Brunngarð var Nýlenda, aflangur 
frá austri til vesturs.  Neðan við Brunngarð var Jóagarður, jafnlangur.  Þversum vestan við 
Nýlendu var Skipagarður, var hann að sjá frá Loftsstaðabæ í hólinn.  Í garðinum voru sett skip 
þau, sem róið var frá Lofts-staðasandi, meðan útræði var þar.  Fyrir norðvestan Skipagarð var 
Sauðakofagarður  og dró nafn af sauðakofa [lsjá 022], sem stóð norðan við garðinn.  Fyrir 
neðan Sauðakofagarð var Grjótgarður.  Allir þessir garðar mynduðu nokkurs konar bogadregna 
umgjörð um bæinn að sunnanverðu,” segir í örnefnalýsingu. Kálgarðurinn var um 80 m sunnan 
við bæ 003, í brekkunni niður holtið sem bærinn var á. Hann er horfinn en var 0,5 ha að stærð 
og sneri austur-vestur.
Sléttað ræktað tún, og graslendi.
Engin ummerki kálgarðsins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906;Ö-Vestri-Loftsstaðir, 1

ÁR-092:021     Brunngarður     heimild    brunnur 63°48.567N     20°53.808V
“Vestan við hann [Þanggarð] Brunngarður og þar næst Stelpnagarður sunnan við Brunngarð,” 
segir í örnefnalýsingu. Brunnurinn var 80 m suður af bæ 003, þar er smávegis dæld í túninu 
neðan við holtið sem bærinn er á. Staðsetning hans er sýnd á uppdrætti sem fylgir örnefnaskrá. 
Brunnurinn sést ekki lengur og fyllt upp í hann.
Sléttað tún, slegið.
Ekki sjást ummerki um brunninn á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 1.

ÁR-092:022     heimild    fjárhús
“Fyrir norðvestan Skipagarð var Sauðakofagarður og dró nafn af sauðakofa, sem stóð 
norðan við garðinn,” segir í örnefnalýsingu. Skipagarður var hluti af kálgarði 020 og var að 
öllum líkindum vestarlega í honum. Þetta örnefni er týnt og ekki vitað hvar það var staðsett 
nákvæmlega. Sauðakofinn var líklega eitt af útihúsum 007-009, norðan við kálgarðinn að sögn 
heimildamanna. Frekari upplýsingar þarf til þess að staðsetja sauðahúsið.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 1.

ÁR-092:023     Bjarnabúð     heimild    sjóbúð 63°48.644N     20°53.990V
“Þar sem fjárhúsin eru nú (1956) fyrir vestan bæinn í túninu, voru áður sjóbúðir.  Fjárhúsin voru 
byggð á rústum tveggja búða, sem hétu Bjarnabúð og Gvendarbúð,” segir í örnefnalýsingu. 
Bjarnabúð var um 120 m vestan við bæ 003 og fast sunnan við Gvendarbúð 024.
Grasivaxin, slétt tún. Á svæðinu er fjárhús sem stendur í litlum halla.
Engin ummerki sjóbúðarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 1.

ÁR-092:024     Gvendarbúð     heimild    sjóbúð 63°48.646N     20°53.988V
“Þar sem fjárhúsin eru nú (1956) fyrir vestan bæinn í túninu, voru áður sjóbúðir.  Fjárhúsin voru 
byggð á rústum tveggja búða, sem hétu Bjarnabúð og Gvendarbúð,” segir í örnefnalýsingu. 
Gvendarbúð var um 120 m vestan við bæ 003 og fast norðan við Bjarnabúð 023.
Grasivaxin, slétt tún. Á svæðinu er fjárhús sem stendur í litlum halla.
Engin ummerki sjóbúðarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
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Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 1.

ÁR-092:025     Ólabúð     heimild    sjóbúð 63°48.617N     20°53.994V
“Sunnan við þær [Bjarnabúð 023 og Gvendarbúð 024] var ein stök búð, Ólabúð. Ekkert sér nú 
móta fyrir henni,” segir í örnefnalýsingu. Tóftin var um 50 m sunnan við Bjarnabúð 023 og er 
sýnd á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906.  Tóftin var fast norðan við túngarð 
028 en allar minjar eru horfnar á þessu svæði.
Grasivaxið holt. Þarna eru slétt tún sem komin eru í órækt.
Engin ummerki Ólabúðar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 1-2.

ÁR-092:026     Þórðarbúð     heimild    sjóbúð 63°48.608N     20°53.960V
“Suðaustan við hana [Ólabúð 025] sér enn greinilega móta fyrir Þórðarbúð,” segir í 
örnefnalýsingu. Þórðarbúð var 30 m sunnan við Ólabúð 025 og 100 m suðvestan við bæ 003.  
Ekki er ljóst hvort að hér er um sama stað að ræða og útihús 016. Ekki fannst heimildamaður 
sem gat staðfest það.
Grasivaxið holt. Þarna eru slétt tún sem komin eru í órækt.
Engin ummerki Þórðarbúðar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 2.

ÁR-092:027     Nátthagi     tóft+garðlag     nátthagi 63°48.715N     20°53.715V

“Fyrir norðan þjóðveginn er túnblettur, að sjá í stefnu á Gaulverjabæ frá Loftsstöðum.  Hann 
heitir Nátthagi,” segir í örnefnalýsingu. Nátthagi er túnið fyrir norðan bæ 003 og vestan við 
Strympu 019.  Innan þess er tóft, um 200 m 
norðvestan við bæ 003. Þjóðvegur 305 liggur 
á milli bæjarins og nátthagans. Suðausturhluti 
túnsins var hluti af gamla heimatúni bæjarins. 
Túnið var stækkað til norðausturs og austurs að 
Strympu við gerð nátthagans.
Smáþýft graslendi, mikil sina. Gamalt tún sem 
ekki er slegið. Flatlendi.
Minjasvæðið er 300 x 75 m að stærð og snýr 
norðvestur- suðaustur. Það samanstendur af tóft, 
garðlagi og háum hrygg. Tóft A er í miðju túninu 
og var í gamla heimatúninu. Hún er ekki sýnd 
á bæjarteikningu danskra landmælingamanna. 
Hún er 7,5 x 6 m að stærð, einföld og snýr austur-
vestur. Hún er opin til austurs. Veggirnir eru 0,2 
- 0,4 m á hæð og algrónir. Tóftin er lágreist og 

Tóft ÁR-092:027a, horft til vesturs. Túngarður ÁR-092:027b, horft til suðvesturs,
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líklega var þetta útihús. Túngarður B  er norðan og vestan við túnið. Hluti hans, fyrir miðju, 
var hluti af túngarði 028, en sá afmarkaði allt heimatún Loftsstaða. Túngarðurinn er 350 m að 
lengd og 0,7 m á breidd. Hann er 0,4-0,6 m á hæð og algróinn. Hár hryggur C sést í túninu, um 
40 m suðaustan við tóft A. Hann er  30 m langur og 1 m á breidd. Hryggurinn liggur suðvestur-
norðaustur og líkist útflöttu garðlagi.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 2.

ÁR-092:028     garðlag     túngarður 63°48.567N     20°53.850V
“Milli bæjanna er gamall túngarður í mörkum 
sunnan við veginn,” segir í örnefnalýsingu. Þessi 
túngarður er sýndur á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 og túnakorti frá 
1918. Túngarðurinn er allur horfin fyrir utan 
þennan part sem hér er lýst.
Slétt, ræktað tún.
Á bæjarteikningunni afmarkaði túngarðurinn 
tæplega 7 ha svæði. Núverandi þjóðvegur liggur 
þvert í gegnum það. Bærinn var nánast í miðju 
túninu. Túngarðurinn er horfinn en tveir hlutar 
sjást enn. Hluti af norðurhliðinni var skráður 
með nátthaga 027b, en þar hefur túngarðinum 
verið breytt og erfitt aðskilja eldri hlutann frá 
nátthaganum. Suðausturhorn túngarðsins er enn 
varðveitt og liggur norðaustur og suðvesturs frá 
tröðum 014. Vírgirðing er ofan á túngarðinum á 

merkjum. Hann er 2 m á breidd, 0,4 m á hæð og grjóthlaðinn. Hann er gróinn en þar glittir í 
hleðslur hér og þar. Aðrir hlutar túngarðsins eru undir grónu túni og sjást ekki á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 2.

ÁR-092:029     Spottatré     mannvirki     samgöngubót 63°48.452N     20°54.733V
“Sandaldan vestur frá árkjaftinum og vestur að 
Lofsstaðalendingu heitir Spotti. Á Spottanum 
er sundmerki, Spottatré” segir í örnefnalýsingu. 
Spottatré var tæpum 800 m suðvestan við bæ 
003 og 26 m SSA við skemmu 031.
Melgresi, sandhólar og sandar.
Spottatré er tréstaur. Hann er 1,30-1,40 m á 
hæð og 0,2 m í þvermál. Siglingamerki var á 
staurnum en það er horfið.
Hættumat: hætta, vegna landbrots
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 2.

ÁR-092:030     heimild    lending 63°48.728N     20°55.642V
“Um 500 m vestan við hana [Loftsstaðasandslendingu 032] er önnur lending nafnlaus, sem 
notuð var þegar ekki var hægt að lenda í Tunguósi,” segir í örnefnalýsingu. Ekki er vitað hvar 
nákvæmlega lendingin var staðsett eða hvar var komið að landi. Fyrir utan sandfjöruna er 
skerjagarður sem þræða þurfti sig í gegnum en öll þekking um það er horfin. Lendingin var 
rúmum 500 m vestan við lendingu 091:036 og um 1,5 km VSV við bæ 003.
Á þessu svæði er perlusandsfjara og sker.
Engin ummerki um lendinguna sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta

Túngarður ÁR-092:028, horft til austurs.

Spottatré ÁR-092:029, horft til suðvesturs.
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Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 3.

ÁR-092:031     heimild    sjóbúð
Á uppdrætti sem gerður var árið 1977 að áeggjan Kristínar Jónsdóttur og sýnir mannvirki á 
Loftsstöðum um aldamótin 1900, eru 11 beitukofar merktir inn. Þeir voru um 850 m vestan við 
bæ 001 og 270 m NNV við Spottatré 029. Á uppdrættinum kemur fram hverjir áttu kofana og 
frá hvað bæjum þeir voru. 
Melgresi, sandhólar og sandar.
Engin ummerki um sjóbúðirnar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Kristín Jóndóttir, uppdráttur. Í einkaeigu.

ÁR-092:032     Loftsstaðasandslending     heimild    lending 63°48.574N     30°55.098V
“Heimræði er hjer ár um kríng, en aflast þó lítt, 
nema um vertíð, sem byrjast um kyndilmessu, 
en endast á Hallvarðsmessu, og mega ábúendur 
láta so mörg skip gánga, sem þeir hafa meiníng 
til,” segir í Jarðabók Árna Magnússonar og 
Páls Vídalín. Lendingunni er lýst ítarlega í 
örnefnalýsingu Loftsstaðasunds eftir Andrés 
Markússon frá 1926. Í örnefnalýsingu Vestari-
Loftsstaða segir: “Fyrir neðan Lágarspýtu 
[Lágarvörðu 032] er Loftsstaðasandslending.” Í 
Sunnlenskum byggðum II segir: «Ein af þessum 
rásum er Loftsstaðasund, sem hefur það til síns 
ágætis að ná alla leið inn í sand, en er krókótt 
að innanverðu, og er því nokkuð vandratað. 
(…) Lendingin er ekki mjög brött og því ekki 
svo erfitt að setja skipin.» Lendingin er 1,2 km 
vestan við bæ 001 og 45 m sunnan við tóft 039. 
Útgerð var lengi stunduð frá Loftstöðum, eða allt til 1960.
Sandfjara, kamburinn er um 6 m hár og aflíðandi. Sker eru úti fyrir ströndinni en þræða varð á 
milli þeirra. Melgresi vex í fjörunni.
Engin ummerki lendingarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: JÁM II, 14; Ö-Loftsstaðasund, 1; Ö-Vestri-Loftsstaðir, 3; SB II, 94

ÁR-092:033     tóft     naust 63°48.598N     20°55.074V
Rúmum 1,1 km vestan við bæ 001 og rúmum 50 m ASA við Lágarvörðu 046 er naust. Tóftin er 
í sandi, um 5 m vestan við vegslóða sem liggur að ströndinni.
Sandblásinn melur og mikið rof. Gróðurþekja er meiri en víða annarstaðar á sandinum. Þarna 
er svæði sem er hálfgróið grasi, mosa og einstaka túnfíflum. Mikið af hálfgrónum sandhólum 

Loftsstaðalending ÁR-092:032, horft til SSA.

Naust ÁR-092:033, horft til VNV.

metrar

50 10

Teikning af nausti ÁR-092:033.
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er nálægt.
Tóftin er 11x7,5 að stærð, einföld og snýr norðaustur-suðvestur. Hún er opin í báða enda og 
hefur aðeins langveggi. Veggirnir eru 0,1 - 0,3 m á hæð og eru grjóthlaðnir. Það sést í 1-2 umför 
af grjóti í þeim.
Hættumat: stórhætta, vegna rofs

ÁR-092:034     Gaptré     mannvirki     samgöngubót 63°48.797N     20°55.360V
“Talsvert vestar á öldunni er tré, sem er nokkru 
minna en Sundtréð, það köllum við Gaptré,” 
segir í örnefnalýsingu. Gaptré er 1,5 km vestan 
við bæ 001 og 380 m norðvestan við Klaufavörðu 
030. Vegslóði liggur um 60 m suðvestan við 
minjarnar.
Sandblásinn melur, mikið rof. Litlar gras eða 
melgresisþúfur á stangli.
Gaptré er siglingatré, notað sem mið fyrir 
lendingar á svæðinu. Það er brotið og er um 2,2 
m á hæð.
Hættumat: stórhætta, vegna rofs
Heimildir: Ö-Loftsstaðasund, 1.

ÁR-092:035     Gapvarða     varða     samgöngubót 63°48.735N     20°55.380V
“Talsvert vestar á öldunni er tré, sem er nokkru 
minna en Sundtréð, það köllum við Gaptré 
[034]. Þar er einnig nær sjónum lítil varða, sem 
við köllum Gapvörðu,” segir í örnefnalýsingu. 
Varðan er á sandöldu, tæpum 1,5 km vestan við 
bæ 001 og 700 - 740 m norðvestan við Spottatré 
029. Gapvarða er sýnd á Herforingjaráðskorti frá 
1908.
Varðan liggur á sandöldu og sandur og melgresi 
einkenna svæðið.
Varðan er 4x2 m að stærð og 0,4 m á hæð, 
grjóthlaðin og sjást 4 umför í henni. Varðan er 
slétt að ofan og grasigróinn. Við hlið vörðunnar 
er hóll með mannvistarleifum sem er merktur 
inn á uppdrátt sem þúst B og C.
Hættumat: hætta, vegna rofs
Heimildir: Ö-Loftsstaðasund, 1; Hkort 38 

Gaptré ÁR-092:034, horft til norðvesturs.

A B

0 2,5 5

    metrar

Þústir og óljósar hleðslur við Gapvörðu ÁR-092:034.

Hleðslur ÁR-092:035b, horft til austurs. Óljos þúst ÁR-092:035a, horft til suðvesturs.
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1:50000

ÁR-092:036     Klöpp     heimild    býli 63°49.255N     20°55.154V
“Þar sem Loftsstaða-, Stokkseyrar- og Gaulverjabæjarvegur mætast, heitir Klöpp. Spildan austur 
af Klöpp er Sléttaból.  Þar var áður býli, sem Klöpp hét.  Það var í eyði um tíma en byggt upp aftur og 
skírt Sléttaból,” segir í örnefnalýsingu. “Klöpp: síðan Sléttaból: Býli úr Vestari Loftsstaðalandi- 
nyrst í landinu. Klöpp stóð skammt norðaustan við vegamót Gaulverjabæjarvegar og vegarins 
austur að Loftsstöðum-við lækinn Vellandkötlu. Eftir að Klöpp hafði verið í eyði um tíma var 
búseta tekin upp aftur og býlið nefnt Sléttaból. […] Um búsetutíma á þessum stað hefi ég ekki 
heimildir en bær ekki nefndur í jarðabók 1703 og manntali 1801. Ljóst er þó að þarna hefur 
verið búið eitthvað fram á síðustu öld. Á bæjarstæðinu stóð lengi steinsteyt hlaða frá Vestari-
Loftsstöðum […].“ segir í handriti Sigurjóns Erlingssonar. Klöpp var 1,6 km norðvestan við bæ 
003 og 340 m vestan við Sléttaból 037. Þessi bær var ekki á sama stað og Sléttaból samkvæmt 
örnefnauppdrætti sem fylgir örnefnaskrá.
Slétt, gróið tún. Það er komið í órækt og ekki nýtt.
Engin ummerki um bæinn sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 4; Sigurjón Erlingsson, handrit

ÁR-092:037     Sléttaból     bæjarstæði     býli 63°49.201N     20°54.752V
“Þar sem Loftsstaða-, Stokkseyrar- og Gaulverjabæjarvegur mætast, heitir Klöpp [036]. Spildan 
austur af Klöpp er Sléttaból.  Þar var áður býli, sem Klöpp hét.  Það var í eyði um tíma en 
byggt upp aftur og skírt Sléttaból,” segir í örnefnalýsingu. Hesthús, hlaða og verslun voru á 
einhverjum tímapunkti á Sléttabóli. Samkvæmt heimildamanni var Sléttaból sléttað út fyrir 
nokkrum árum (2016) og var ekki á sama stað og Klöpp 036.  Sléttaból er 1,3 km norðvestur frá 
bæ 003 og 340 m austan við Klöpp 036. Þjóðvegur 305 er 60 m fyrir suðvestan við það.
Þýft graslendi, mikil sina. Lágur hóll þar sem bæjarstæðið var en annars flatlent.
Minjasvæðið samanstendur af bæjarhól og túngarði og er 190x30 m að stærð. Bæjarhóllinn er 
30 x 26 m á stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Á honum eru engar sýnilegar tóftir. Þar eru þó 
tvær dældir og  þúst. Dæld I er 3 x 2 m að stærð og er norðaustarlega á hólnum. Hún er 0,2 - 0,3 
m á dýpt og snýr norður-suður. Hún er einföld og á henni sést ekkert op. Dæld II sunnarlega á 
hólum sem er  2 x 1,5 m að stærð og 0,4 m djúp. Hún snýr norðaustur-suðvestur og á henni er 
ekkert op. Svæðið ofan á hólnum, nyrst, er mun grænna en annarstaðar og þar sést móta fyrir 
kanti og óljósri þúst.  Fleiri kantar eru á hólnum en ekki er hægt að sjá greinileg mannvirki.  
Garðlag B er grasivaxið og liggur frá þjóðvegi 305 til norðvesturs og alveg upp að girðingu á 

landamerkjum Vestri-Hellna ÁR-094b. Garðlagið er um 190 m langt, 1,5 m á breidd og 0,40-
0,50 m á hæð. Afstaða garðlags er norðaustur-suðvestur. Fyrir miðja vegu garðlagsins er 2,5 m 
breitt op. Þar er stendur tréstaur 1,4 m upp úr jörðu.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 4.

Bæjarhóll ÁR-092:037, horft til norðurs.

II

I
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Teikning af Sléttabóli.
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ÁR-092:038     Loftshóll     garðlag     legstaður 63°48.594N     20°54.167V
“Loftshóll heitir grýttur melhóll á Runu um 270 m vestur af bænum, og er hann talinn bera nafn 

Lofts Ormssonar, og eru munnmæli um, að Loftur 
hafi heygt þar skip sitt,” segir í örnefnalýsingu. 
Hóllinn er upp við malarvegslóða sem liggur 
austur-vestur framhjá honum og beygir svo í 
suðvestur niður að sjó. Þetta er hóll í söndunum 
sem er aflangur.
Hálfgróinn sandmelur, vaxinn mosa, lyngi, sinu 
og melgresi. Mikið af hólum er á svæðinu.
Loftshóll er ílangur og snýr NNV-SSA. Hann er 
um 30 m á lengd. Yfir hólinn endilangan liggur 
grjóthlaðið garðlag. Það er 23 m á lengd en er  
rofið í miðju. Það er ein hleðsluröð af grjóti, 0,3 
-0,4 m á hæð. Þegar horft er eftir hleðslunni til 
SSV þá stefnir það beint í vörðuna á Loftsstaðahól 
001.
Hættumat: hætta, vegna rofs
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 4.

ÁR-092:039     Skjólgarðar     þúst     heygarður 63°19.102N     20°53.868V
“Í ofanverðri skákinni eru hólar tveir með u. 
þ. b. 50 m millibili frá útnorðri til suðausturs. 
Þeir heita Skjólgarðar,” segir í örnefnalýsingu. 
Skjólhólar eru um 900 m norðan við bæ 003 og 
rúmum 570 m vestan við Orustuhól 040. Þeir 
eru norðarlega í landi Vestari-Loftsstaða, þarna 
er nú gróin heiði.
Gróin, þýfð heiði eða mói. Þarna vex nokkuð af 
víðitegundum og mosi er áberandi. Inn á milli 
mosans og gróinna hraunhóla eru dælar. Þær 
voru þurrar þegar skrásetjari var á ferðinni.
Tveir hólar eru á svæði sem er 50x25 m að stærð 
og snýr norðvestur-suðaustur. Hóll A er sunnar. 
Hann er  20 m í þvermál og nánast hringlaga. 
Hóllinn er stórþýfður, mosavaxinn og óljóst 
mótar fyrir efsistöku fast vestan og sunnan hans. 
Hliðarnar eru einnig brattar. Með góðum vilja er 

hægt sjá innri brún veggja á hólnum. Hann er 0,5 m á hæð, hæstur í miðju. Hóll B er norðvestar. 
Hann er minni og líklega náttúrulegur. Norðausturhlið hans er þó brött en hvergi sjást ummerki 
um mannvist. Hann er 9x5 m að stærð, 0,2-0,4 m á hæð og algróin mosa. Hóllinn er þýfður.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 4.

ÁR-092:040     Orrustuhóll     þjóðsaga     legstaður 63°49.073N     20°53.171V
“Um 100 m austan við Rifshaus upp við Gaulverjabæjarmörk er lítill lágur hóll, Orrustuhóll. 
Um hann er sú sögn, að þrælar Lofts landnámsmanns og Hærings á Hæringsstöðum áttu að hafa 
barizt og verið heygðir í hólnum.  Mannaverk sjást í hólnum, mótar þar fyrir hleðslum,” segir í 
örnefnalýsingu. Orrustuhóll  er 1 km norðaustan við bæ 003, upp við landamerki Gaulverjabæjar. 
Hann sést ekki lengur en staðsetning hans er sýnd á uppdrætti sem fylgir örnefnalýsingu.
Þýfð, framræst mýri. Mikil sina og smávegis kjarrgróður er á þessu svæði en það er ekki nýtt.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 5.

ÁR-092:041     heimild    sjóbúð
Á uppdrætti sem gerður var árið 1977 að áeggjan Kristínar Jónsdóttur og sýnir mannvirki á 
Loftsstöðum um aldamótin 1900 eru beitukofar Ara Andréssonar á Ragnheiðarstöðum og Jóns 
Jónssonar á V-Loftsstöðum merktir fyrir sunnan bæinn. Ekki var hægt að staðsetja sjóbúðirnar 

Loftshóll Ár-092:038, horft til norðurs.

Skjólgarðar ÁR-092:039, horft til austurs.
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með innan við 50 m skekkju.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Kristín Jóndóttir, uppdráttur. Í einkaeigu.

ÁR-092:042     náma     mógrafir 63°48.864N     20°53.298V
Um 620 m norðaustan við bæ 003 og rúmum 150 m norðan við tóft 018 eru mógrafir. Þær 
eru sunnan við mýrarflóð en þau virðast hafa afmarkað svæðið. Til suðurs ná mógrafirnar að 
vélgröfnum skurði.
Þýfð, framræst mýri. Þar eru víða mýrardælur.
Mógrafasvæðið er 380x145 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Þar eru fjölmargar 
mógrafir en erfitt er að áætla fjölda þeirra, þær eru eflaust um 200 talsins. Mógrafirnar eru þurrar 
en mold er í botni þeirra sumra meðan aðrar eru grónar. Þær eru 0,3-0,5 m á dýpt og áttahorf 
þeirra er misjafnt.
Hættumat: engin hætta

ÁR-092:043     heimild    brú 63°49.061N     20°54.651V
Gangbrú er merkt á Herforingjaráðskort frá 1908, yfir Vellandkötlu, læk sem rennur úr 
Bæjarvatni. Það er ekki vitað á hvaða leið brúin var notuð né er hún sýnd á kortinu.
Núverandi þjóðvegur, Villingaholtsvegur 305 liggur yfir lækinn núna á sama stað og brúin var. 
Gerð hans raskaði henni að öllum líkindum.
Engin ummerki um brúnna sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Hkort 1:50000

ÁR-092:044     Klaufavarða     varða     samgöngubót 63°48.639N     20°55.074V
“Sundmerki eru 3 vörður á öldunni fyrir vestan 
og norðan lendinguna; austustu vörðuna köllum 
við Klaufarvörðu,” segir í örnefnalýsingu. 
Klaufavarða er sýnd á Herforingjaráðskorti frá 
1908. Varðan var tæpum 1,2 km vestan við bæ 
001 og 80 m norðan við naust 039. Hún vestan 
við vegslóða sem liggur suðaustur-norðvestur, 
að lendingu 032. Varðan er horfin, brotið 
siglingamerki eða tré ber henni nú vitni.
Varðan er horfin, brotið siglingamerki eða tré ber 
henni nú vitni.
Ekki sést til minja á yfirborði.
Hættumat: stórhætta, vegna rofs
Heimildir: Ö-Loftsstaðasund, 1: Hkort  38 
1:50000

ÁR-092:045     Sundvarða     heimild    samgöngubót 63°48.671N     20°55.048V
“Sundmerki eru 3 vörður á öldunni fyrir vestan 
og norðan lendinguna; austustu vörðuna köllum 
við Klaufarvörðu [030], miðvarðan er talsvert 
stærri, hana köllum við Sundvörðu,” segir í 
örnefnalýsingu. Sundvarða er tæpa 1,2 km vestan 
við bæ 001 og tæpa 200 m norðan við lendingu 
036. Sundvarða er sýnd á Herforingjaráðskorti 
frá 1908.
Sandur er ríkjandi við ströndina. Hér og þar eru 
melhólar en ekki er að sjá mikið grjót í jarðvegi, 
það er líklega allt aðflutt.
Varðan er 4x4 m á kant, grjóthlaðin, 2 m á 
hæð og strýtumynduð. Það má sjá 4 umför af 
grjóthleðslu í henni en þau verða óreglulegri eftir 
því sem ofar dregur. Grjótið er einnig smærra. 
Suðurhlið vörðunnar er gróin en hluti hennar er 

Klaufavarða ÁR-092:044, horft til vesturs.

Sundvarða ÁR-092:045, horft til SSA.
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hruninn. Hún var ferköntuð.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Loftsstaðasund, 1; Hkort 38 1:50000

ÁR-092:046     Lágarvarða     varða     samgöngubót 63°48.612N     20°55.128V
“Sundmerki eru 3 vörður á öldunni fyrir vestan og 
norðan lendinguna; austustu vörðuna köllum við 
Klaufarvörðu [030], miðvarðan er talsvert stærri, 
hana köllum við Sundvörðu [031], þá vestustu 
köllum við Lágarvörðu,” segir í örnefnalýsingu. 
Lágarvarða er 75 m norðan við lendingu 036 og 
rúmum 1,2 km vestan við bæ 001. Hún er uppi 
á sjávarkambinum, melgresi er umhverfis hana.
Varðan er horfin, nú er þar eingöngu brotinn 
staur.
Engin ummerki vörðunnar sjást  á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Loftsstaðasund, 1.

ÁR-092:047     Sundtré     varða     samgöngubót 63°48.698N     20°55.023V
“Ennfremur er hátt tré með grind á efri enda á 
bak við þessar vörður, en er nokkru norðar, sem 
vér köllum Sundtré,” segir í örnefnalýsingu. 
Sundtré er rúmum 50 m norðan við Sundvörðu 
031 og um 1,2 km vestan við bæ 001. Það sést 
enn ásamt hlöðnum undirstöðum eða vörðu.
Sandur er ríkjandi við ströndina. Hér og þar eru 
melhólar en ekki er að sjá mikið grjót í jarðvegi, 
það er líklega allt aðflutt.
Varðan er 4x3 m að stærð og snýr austur-vestur. 
Hún er 0,5 m á hæð og það má sjá 5 umför 
af grjóthleðslu sem er á kafi í sandi. Upp úr 
vörðunni stendur tré en merkið er horfið.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Loftsstaðasund, 1.

ÁR-092:048     heimild    skemma
Í Sunnlenskum byggðum II segir: «Fiskurinn var eingöngu saltaður og hafði Lefolii-verslun 
saltgeymslur bæði á Loftstöðum og Þembu (sjá 093:023).» Á uppdrætti sem gerður var árið 
1977 að áeggjan Kristínar Jónsdóttur og sýnir mannvirki á Loftsstöðum um aldamótin 1900 er 
saltgeymslan sýnd fast austan við sjóbúð 026, á svipuðum stað og útihús 016. Frekari heimildir 
þarf til þess að staðfesta að um sama stað sé að ræða. 
Hættumat: engin hætta
Heimildir: SB II, 94

ÁR-092:049     heimild    sjóbúð
Á uppdrætti sem gerður var árið 1977 að áeggjan Kristínar Jónsdóttur og sýnir mannvirki á 
Loftsstöðum um aldamótin 1900 er sjóbúð Bjarna Jónssonar, á V-Loftsstöðum, sýnd skammt 
ANA við bæ 001. Ekki er vitað hvar nákæmega sjóbúðin var, hún var um 40 m norðan við bæ 
003, fast austan við núverandi heimreið að bænum.
Slétt, gróið tún.
Engin ummerki um sjóbúðina sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Kristín Jóndóttir, uppdráttur. Í einkaeigu

Lágarvarða ÁR-092:046, horft til suðvesturs.

Sundtré ÁR-092:047, horft til norðurs.
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ÁR-093     Tunga

1708, jarðardýrleiki óviss, Skálholtsstólseign. JÁM II, 38. 1847, 17 2/3 hdr., bændaeign. JJ, 57.
1708: “Þetta er sú jörð, sem bókin áður segir að Loftsstaðamenn meini bygð í þeirrar jarðar 
landi, en hefur þó verið haldið lögbýli í allra manna minni.” JÁM II, 38.
“Árlundur er nafn á grasbýli, sem byggt var í landi Tungu fyrir nokkrum áratugum [1996] og er 
nú í byggð; því fylgir dálítil landspilda umhverfis húsin.” Ö-Tunga, 2.
1708: “Fóðrast kann iiii kýr, xv ær, viii lömb, iiii hestar. Það sem meira er af kvikfje fóðrast á 
tilfengnum heyjum og högum. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga er öll tilfengin. Móskurður 
til eldiviðar hefur verið og brúkast ekki um lángan aldur. Elt er taði. Sölvafjara hefur næg 
verið fyrir heimamenn, en brugðist í mokkur ár og verið að litlu gagni. Skógarhögg ut supra á 
öðrum stólsins jörðum. Engjunum granda lækir, sem bera leir á engið, og jetur vatn úr rótina. 

gömul bygging sem stendur enn 
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Landþröng er mikil ... Hætt er kvikfje fyrir holgryfjulækjum og verður oft mein að.” JÁM II, 
39.

ÁR-093:001     Tunga     bæjarhóll     bústaður 63°49.493N     20°55.736V
Fimm hús eru merkt á bæjarhól Tungu á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 

“Sumarið 1955 var grafið fyrir votheysgryfju 
norðan við gamla íbúðarhúsið í Tungu. Á ca. 1,5-
2 m dýpi var komið niður á þró úr hellum. Var 
ein hella í hverri hlið, að mig minnir, úr aðfluttu 
grjóti. Komu þær hornrétt hver á aðra. Þróin var 
lítil að innanmáli, ca. 1x1-2 fet, dýpi álíka. Öll 
er þessi frásögn með fyrirvara, þar sem þróin var 
hvorki mæld eða mynduð, og var henni sundrað, 
þar sem hún var fyrir verkinu. Nokkuð líktist 
hún eldstæðum, sem sjást í fornum skálarústum. 
Gamla íbúðarhúsið í Tungu, sem var rifið fyrir 
fáum árum, mun hafa verið byggt um aldamótin 
1900 og var þá talið eitthvert glæsilegasta 
íbúðarhús í Flóanum. Það lét byggja Guðmundur 
Hannesson (1859-1938) bóndi í Tungu,” segir í 
örnefnalýsingu. Bæjarhóllinn er norðan við stórt 
fjárhús, hlöðu og vélageymslu. Girðing liggur 

yfir hann (norður-suður) og á háhólnum er niðurgrafið, steypt hús. Þar var einnig braggi sem 
var rifinn árið 2015. Enn sést stór dæld í hólnum þar sem bragginn var.
Grasivaxinn hóll með rofabörðum. Túnið er nýtt sem beitarhólf með hestum og kindum.
Hóllinn er 65 x 53 m að stærð og snýr norður-suður. Hann er 3-4 m hár og á honum er ein 
niðurgrafin bygging sem er steypt að hluta. Stafnar bæjarins snéru til suður. Vestan við 
bygginguna er mikið rof í hólnum. Þar er dæld, bragginn var árið rifinn 2015. Hann hefur verið 
niðurgrafinn. Ekki sést móta fyrri neinum tóftum eða annarri mannvist á hólnum. Hrossum og 
sauðfé er beitt í hólinn. Í hólnum austanverðum eru kindagötur.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Ö-Tunga  3

ÁR-093:002     heimild   kálgarður 62°49.486N     20°55.724V
Kálgarður er merktur fast sunnan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Þar er stórt fjárhús, hlaða og vélageymsla. Girðing liggur frá húsunum að bæjarhólnum. 
Ekkert sést lengur til kálgarðsins.
Grasivaxinn hóll með rofabörðum. Túnið er nýtt sem beitarhólf með hestum og kindum.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-093:003     heimild    útihús 63°49.560N     20°55.617V
Útihús var um 150 m norðaustan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Útihúsið var nokkru norðan við stóra tjörn sem þornar upp á 
sumrin og norðvestan við er önnur uppþornuð tjörn sem er mun minni. Útihúsið var í hólnum 
á milli tjarnanna tveggja.
Grasivaxið tún, mikið er um hóla og uppþornaðar tjarnir.
Ekki sjást ummerki fornleifar á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-093:004     heimild    útihús 63°49.555N     20°55.633V
Útihús var um 15 m vestan við útihús 003 og um 140 m norðaustan við bæ 001 samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Útihúsið var skammt norðan við stóra 
tjörn sem þornar up á sumrin og norðvestan við er önnur uppþornuð tjörn sem er mun minni.  
Útihúsið var í hólnum á milli tjarnanna tveggja
Grasivaxið tún, mikið er um hóla og uppþornaðar tjarnir.

Bæjarhóll ÁR-093:001, horft til suðausturs.
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Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-093:005     heimild    útihús 63°49.544N     20°55.673V
Útihús var um 100 m norðan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Það var 20 m norðan við uppþornaða tjörn í túninu. Vírgirðing er á norðurbrún 
tjarnarinnar, útihúsið var við norðvesturhorn hennar, í túni sem nýtt er til beitar og sláttar.
Grasivaxið tún, mikið um hóla og uppþornaðar tjarnir.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-093:006     heimild    útihús 63°49.544N     20°55.778V
Útihús var um 100 m NNV við bæ 001, utan túns, samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Það var 80 m vestan við útihús 005. Heimreiðin upp að Hólum, 
næsta bæ við Tungu, er 25 m vestan við útihúsið. Það var í túni sem er nýtt til beitar. Austan við 
útihúsið eru nokkrar litlar uppþornaðar tjarnir.
Grasivaxið tún, nýtt til beitar. Nokkuð er um hóla til austurs en flatlendara vestan til. Uppþornaðar 
tjarnir víða á flatlendinu.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-093:007     Kvíahóll     heimild    kvíar 63°49.447N     20°55.567V
“Í túninu suðaustur af bænum er Kvíahóll ...  Örnefnin Kvíahóll og Hlöðuhóll [008] verða nú 
ekki staðsett með vissu sökum sléttunar og stækkunar túnsins” segir í örnefnalýsingu. Kvíahóll 
er lítill hóll um 160 m suðaustan við bæ 001, nokkru sunnan við stóra uppþornaða tjörn í túninu. 
Girðing liggur upp á og yfir hólinn sunnanverðan. Sunnan við hólinn er sléttað tún, Kvíahól var 
án efa sléttaður í túnið og umfang hans mun meira.
Grasi vaxinn, smáþýður hóll, gróðurþekja víða rofin.
Ekki sjást ummerki fornleifa á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Tunga, 1.

ÁR-093:008     Hlöðuhóll     heimild    hlaða 63°49.447N     20°55.495V
“Í túninu suðaustur af bænum er Kvíahóll [007] og austur af honum Hlöðuhóll. Örnefnin 
Kvíahóll og Hlöðuhóll verða nú ekki staðsett með vissu sökum sléttunar og stækkunar túnsins,” 
segir í örnefnalýsingu. Líklega er Hlöðuhóll hóll um 210 m suðaustan við bæ 001 og 50 m 
austan við Kvíahól 007.
Smáþýfður, aflangur hóll. Slétt tún er sunnan við hólinn en smáþýft til norðurs. Til austurs er 
mólendi.
Ekki sjást ummerki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Tunga, 1.

ÁR-093:009     Klémusarvað     heimild    vað 63°49.406N     20°55.449V
“Á honum [Tungulæk] var forðum vað suðaustur af bænum, Klémusarvað,” segir í örnefnalýsingu. 
Vaðið  er 280 m suðaustan við bæ 001 og er í uppþornuðum mýrarlæk 5 m austan við girðingu 
heimatúnsins. Litlu sunnar er framræstur skurður, sem liggur norðaustur-suðvestur, merkjum 
við Hellur vestari ÁR-094b.
Stórþýfð, framræst mýri sem vaxin grasi, sinu og blómum. Svæðið er flatlent.
Þetta er eini staðurinn á læknum þar sem auðveldlega var farið yfir. Nú er hann uppþornaður og 
því hægt að komast yfir hann á fleiri stöðum, sunnan við skurðinn.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Tunga, 1.
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ÁR-093:010     tóft     fjárhús 63°49.662N     20°55.880V
“Rústin við Hólaveg er af fjárhúsi, sem Guðmundur Oddsson (1922-1996) bóndi í Tungu byggði 
um 1950. Veggina hlóð Sigurður Hannesson (1894-1968) í Hólum,” segir í örnefnalýsingu. 
Tóftin er rúma 330 m norðan við bæ 001, milli malarvegar og Skollhóls 011.
Tóftin er í óræktuðu en beittu graslendi. Það er þýft. Stakstæðir hólar eru til norðurs og 
norðausturs en ræktað tún til suðurs. Malarvegur er fast vestan við tóftina.
Tóftin er 18x15 m á stærð og snýr suðvestur-norðaustur. Tóftin er hlaðin úr torfi og grjóti, 

grasigróin að utan en hleðslur sjást vel að innan. Breidd veggja er um 1,0-1,2 m og er tóftin að 
hluta til grafin inn í hól til norðausturs. Tóftin skiptist í þrjú hólf, talið frá norðvestri: Hólf I er 
7x3 m að innanmáli og snýr suðvestur-norðaustur. Hæð veggja er um 0,5-1,5 að utan en um 
0,8-1,5 að innan. Hólfið er opið að suðvesturs en inni í hólfinu eru leifar af timbri, járnbraki, 
bárujárni og torfþökum. Net hefur verið lagt undir torfþökur. Hólf II er norðvestar. Það er 
6,5x3 m að innanmáli en fullt af grjóti og grasivaxið. Hólf III er norðvestar. Þar er 15,5x5 m 
að innanmáli, með inngang á suðvesturhlið. Hæð veggja er um 1,0-1,5 m að utan en 1,5-1,8 að 
innan. Í miðju hólfinu er um 8 m langur, 1 m breiður og 50 cm hár steyptur garði, með fjárbaði 
í suðvesturenda. Baðið er um 1,5 m langt og hálffullt af vatni.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Tunga, 1.

ÁR-093:011     Skollhóll     örnefni     draugur 63°49.670N     20°55.841V
“Stóri hóllinn bak við rústina [010] heitir Skollhóll,” segir í örnefnalýsingu. Hóllinn er um 340 
m norðan við bæ 001 og rúmum 30 m norðaustan við fjárhús 010.
Þýfður hóll í óræktuðu en beittu graslendi, um 8-10 m hár. Aðrir minni hólar eru í kring.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Tunga, 1.

ÁR-093:012     heimild    áveita 63°49.419N     20°56.427V
“... Tunguengjar og var áður grasgefið og greiðfært áveituengi, sem fékk vatn úr læknum, en í 
honum var timburstífla nokkuð fyrir ofan brúna,” segir í örnefnalýsingu. Stíflan var um 580 m 
vestan við bæ 001 og rúma 90 m VNV við Síkisbrú 013. Þetta var líklega hluti af Flóaáveitu en 
stíflan er horfin. Til eru gamlar ljósmyndir af henni og börn syntu í læknum, við stífluna.
Lækurinn er um 5 m breiður og djúpur á þessu svæði. Stíflan var skammt ofan við 
Gaulverjabæjarveg 33 og norðurbakki lækjarins var hækkaður. Á veturna var farið á skautum 
um alla Tunguengjarnar. Þarna er nú framræst mýri sem nýtt er til beitar.
Engin ummerki stíflunnar sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Tunga, 1.

ÁR-093:013     Síkisbrú     brú     brú 63°49.401N     20°56.321V
“Fyrir neðan brúna heitir hann [Stórilækur] Baugsstaðasíki og brúin Síkisbrú,” segir í 
örnefnalýsingu. Síkisbrú er 500 m vestan við bæ 001 og 100 m austan við stíflu 012. Ekki 

Fjárhús ÁR-093:010, horft til NNA.
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er ljóst á hvaða leið brúin var notuð og allt eins 
líklegt að hún hafi verið gerð í tengslum við 
fyrsta akfæra veginn, Gaulverjabæjarvegur 33 er 
10 m sunnar.
Fyrir austan og vestan brúnna eru grasivaxin tún 
sem nýtt eru til beitar. Tveir vélgrafnir skurðir 
koma saman skammt norðan við brúnna.
Brúin er gömul að sögn ábúenda á Tungu. 
Lækurinn rennur í bug til suðurs fyrir norðan 
þjóðveginn og er um 5-7 m á breidd og mjög 
djúpur. Undirstöðurnar eru bæði steyptar og 
hlaðnar og hún er einbreið. Hún er að öllum 
líkindum akfær og eingöngu nýtt til að komast 
á tún vestan við Baugstaðasíki. Brúin er 7 m á 
lengd og 2,5 m á breidd.
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar
Heimildir: Ö-Tunga, 1.

ÁR-093:014     tóft     sjóbúð 63°49.260N     20°55.796V
“... rásin þar suðvestan við [Þembutún] þekkist undir nafninu Kelda. Þarna eru vel grónar 
rústir af húsum, sem Hannes Magnússon í Hólum (1858-1937) byggði vegna útgerðar sinnar 
frá Tunguósi [092:033]. Seinna notaði Guðmundur Hannesson í Tungu húsin í sama tilgangi. 
Munu hús þessi byggð um eða nokkru fyrir 1900,” segir í örnefnalýsingu. Tóftin er um 430 m 

sunnan við bæ 001 og rúma 500 m suðaustan við Síkisbrú 013. Hún er tæpum 20 m norðan við 
Gaulverjabæjarveg 33 og sést vel. Fyrrnefnd rás er 10 m austar.
Slétt ræktað tún er norðan við tóftina. Óræktað svæði er fyrir sunnan hana, að þjóðveginum.
Tóftin er 13x8 m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og skiptist í tvö hólf. Hólf 1 er norðaustar. 
Það er 8x3 m að innanmáli og snýr norðaustur-suðvestur. Veggirnir eru hlaðnir úr torfi og gjóti 
og eru 0,3-0,8 m á hæð. Það sjást 4 umför af grjóthleðslu í þeim, bæði að utan og innan. Op 
er til norðausturs, inn í hólfið en annað op er til suðvesturs, yfir í hólf 2. Víða er rof í veggjum 
vegna hruns og ágangs. Hólf 2 er suðvestar. Það er 5x2 m að innanmáli og snýr norðvestur-
suðaustur. Veggirnir eru 0,5 m á hæð og í þeim má sjá 2-4 umföraf grjóthleðslu. Hólfið er opið 
til suðausturs og annað til norðausturs, sem áður var lýst.
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar
Heimildir: Ö-Tunga, 2.

ÁR-093:015     Prestsvað     heimild    vað 63°49.333N     20°36.249V
“Á Baugsstaðasíki eða Stóralæk voru tvö vöð. Það efra á móts við Árlund rétt framan við 
brúna, hitt frammi við beygjuna; heita bæði Prestsvað,” segir í örnefnalýsingu. Vaðið er 530 m 
suðvestan við bæ 001, á móts við  nýbýlið Árlund, um 40 metra frá Þjóðveginum. Þar er lítill 
trjálundur vestan við og sumarhús austan við. Á herforingjaráðskorti 38 sem gert er 1908 er 

Síkisbrú ÁR-093:013, horft til suðvesturs.

Sjóbúð ÁR-093:014, horft til norðvesturs.
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merkt gangbrú þarna yfir.
Sendið tún er beggja vegna við Baugsstaðasíki og veiðikofi á austurbakkanun. Smávegis kjarr.
Ekki sést til vaðsins
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Tunga, 2; Hkort 38 1:50000

ÁR-093:016     Prestsvað     heimild    vað 63°49.170N     20°56.001V
“Á Baugsstaðasíki eða Stóralæk voru tvö vöð. Það efra á móts við Árlund rétt framan við brúna, 
hitt frammi við beygjuna; heita bæði Prestsvað,” segir í örnefnalýsingu. Vaðið er 650 m sunnan  
við bæ 001 og 360 m suðaustan við vað 015. Það er við bug á síkinu, það beygir frá norðvestri 
til suðurs. Vaðið var einnig notað á leið 631:001, hún er sýnd á Herforingjaráðskorti frá 1908.
Graslendi, víða kjarrgróður. Sandmelur fyrir austan við ána.
Ekki sést til vaðsins.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Tunga, 2; Hkort 38 1:50000

ÁR-093:017     heimild    túngarður 63°49.442N     20°55.787V
Túngarður lá frá bæ 001 til suðurs, frá vesturhlið bæjarhúsanna, samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingarmanna 1906. Hann var um 200 m að lengd. Þarna eru nú fjárhús, hlaða og 
vélageymsla, rétt sunnan bæjarhólsins. Túngarðurinn fór framhjá núverandi íbúðarhúsi og náði 
um 60 m lengra til suðurs. Túngarðurinn er með öllu horfinn og ekki er ljóst hvað afmarkaði 
aðrar hliðar túnsins.
Grasivaxið tún, steypt hús og steyptur grunnur. Svæðið er flatt.
Ekki sjást ummerki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

ÁR-093:018     heimild    útihús 63°49.405N     20°55.475V
Fjárhús eru sýnd á herforingjaráðskorti frá 1908, um 260 m suðaustan við bæ 001. Þar er lítill 
hóll í túninu, 5 m austan við landamerkjagarð 028. Fjárhúsin voru sléttuð og eru með öllu horfin 
af yfirborði.
Slétt, grasivaxið tún. Lítill hóll er í túninu.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Hkort 1:50000

ÁR-093:019     heimild    fjárhús 63°49.221N     20°55.811V
Hús, líklega fjárhús, er sýnt 50-60 m sunnan við tóft 014 á Heforingjaráðskorti 38 sem gert er 
1908. Fjárhúsin voru tæpum 480 m sunnan við bæ 001. Það var sunnan við Gaulverjabæjarveg 
33 en mögulega voru þau rifin og efnið notað við lagningu hans.
Slétt, ræktað tún.
Engin ummerki hússins sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Hkort 1:50000

ÁR-093:020     Gola     álagablettur 63°49.776N     20°56.011V
“Fremst í túninu og fast vestan við heimreiðina er lítil kringlótt seftjörn, sem heitir Gola. Er hún 
í mörkum milli Hóla og Tungu. Tjörnin er álagablettur, sem ekki mátti slá, því þá ferst bezti 
gripur bóndans í Hólum,” segir í örnefnaskrá Hóla. Tjörnin er rúma 560 m norðvestan við bæ 
001, við rörahlið milli á milli Tungu og Hóla.
Hálfþurr tjörn með smáþýfðu, beittu graslendi umhverfis. Smáhólar til norðurs en malarvegur 
til austurs.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Hólar (a), 3

ÁR-093:021     heimild    mógrafir
Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín segir: «Móskurður til eldiviðar hefur verið og 
brúkast ekki um langan aldur.» Ekki eru þekktar mógrafir í landi Tungu né er hægt að greina 
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við yfirferð loftmynda. Einna líklegasti staðurinn er norðan við heimatúnið, við svokallaða 
Lækjartjörn. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja mógrafirnar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: JÁM II,39.

ÁR-093:022     heimild    fjárhús 63°49.259N     20°55.856V
Samkvæmt herforingjaráðskorti 38 sem gert er 1908 var hús, líklega fjárhús, rúma 40 m vestan 
við tóft 014. Hér gæti allt eins verið um þurrabúð að ræða. Fjárhúsin voru rúma 430 m sunnan 
við bæ 001, þar er nú vegöxl Gaulverjabæjarvegar 33 og þau að öllum líkindum horfið við 
lagningu hans. Ekki eru til aðrar heimildir sem geta þessa húss, örnefni eða sagnir.
Beggja vegna við Gaulverjabæjarveg eru ræktuð tún sem nýtt eru til beitar.
Engin ummerki fjárhússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar
Heimildir: Hkort 1:50000

ÁR-093:023         heimild    skemma 63°49.210N     20°55.747V
Í Sunnlenskum byggðum II segir: «Fiskurinn var eingöngu saltaður og hafði Lefolii-verslun 
saltgeymslur bæði á Loftstöðum [sjá ÁR-091:032] og Þembu.» Þemba er stakstæður hóll, 
sunnan við þjóðveg 33. Ekki er vitað hvar saltgeymslan var, líklega nærri sjóbúðum 024. Frekari 
heimildir þarf til þess að staðfesta það. 
Engin ummerki um mannvirki sjást við Þembu.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: SB II, 94

ÁR-093:024     heimild    sjóbúð 63°49.159N     20°55.785V
Á uppdrætti sem gerður var árið 1977, að áeggjan Kristínar Jónsdóttur, og sýnir mannvirki 
á Loftsstaðasandi um 1900, eru sýndir þrír beiturkofar sunnan við Þembu. Að sögn Sigurðar 
Pálssonar, heimildamanns, þá vann amma hans við beitingar í þessum sjóbúðum árið 1906. 
Sigurður er fæddur árið 1928 á Baugstöðum, og búið hefur þar alla tíð en man ekki eftir þessum 
mannvirkjum. Sjóbúðirnar voru um 620 m sunnan við bæ 001, á tungu milli Litlasíkis að austan 
og Stórasíkis að vestan.
Engin ummerki um sjóbúðirnar sjást á yfirborði.

ÁR-093:025     frásögn     útihús 63°49.633N     20°55.732V
Samkvæmt Sóleyju Andrésdóttur, heimildamanni, heyrði kona sem dvaldi mikið á bænum sem 
barn, sagnir um hella norður af bænum í sandsteinshólum. Hólarnir eru um 250 m norðan við 
bæ 001 en engin ummerki sjást um hella á yfirborði.
Hólahryggur í sléttu ræktuðu túni.
Ekki sést til hella á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-093:026     garðlag     vörslugarður 
63°49.649N     20°55.766V
Garðlag liggur frá holti, tæplega 290 m norðan við bæ 
001, til austurs að skurði. Garðlagið er rétt norðan við 
gaddavírsgirðingu og fylgir sömu stefnu.
Smáþýft beitt graslendi er norðan við garðlagið en ræktað tún 
til suðurs. Lágir hólar eru beggja vegna garðsins.
Garðlagið er um 235 m langt og liggur austur-vestur. Það er um 
1 m breidd og 0,2-0,5 m á hæð. Garðurinn er mjög hlaupinn í 
þúfur í austurenda og víða rofinn. Hann nær hugsanlega lengra 
til vesturs frá holtinu en er þá afar óskýr. Núverandi girðing er 
rétt sunnan við garðlagið en stubbar eldri girðingar standa upp 
úr því á stöku stað.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

Vörslugarður ÁR-093:026, horft til austurs.
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ÁR-093:027     kantur     varnargarður 63°49.254N     20°55.769V
Hlaðinn kantur er meðfram austurbakka 
svokallaðrar Keldu/Rásar um 25 m suðaustan 
við tóft 014. Þetta var varnargarður enda var vatn 
mun meira fyrir nokkrum áratugum, fyrir tíma 
framræslu á svæðinu. Kanturinn er grjóthlaðinn 
og sést meðfram bug á Keldunni.
Slétt, ræktað tún er til allra átta frá Keldunni. Hún 
er þurr og líklega búið að grafa hana fram, hún 
er það slétt og bein. Ræsi er í Keldunni, undir 
þjóðveg 33 og þar fjarar hún út.
Kanturinn er 35 m að lengd, liggur norðaustur-
suðvestur meðfram bug á Keldunni. hann 
hverfur á kafla til norðurs en kemur aftur upp við 
bakkann. Kanturinn er bara sunnan við Kelduna 
og fjarar út skammt norðan við þjóðveginn. Það 
má sjá 2-4 umför af grjóthleðslu í kantinum en 
hann er 0,1-0,3 m á hæð og gróinn. Nyrsti hlutinn 

er lítið annað en einföld steinaröð.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-093:028     garðlag     landamerki 63°49.403N     20°55.461V
Á merkjum Tungu og Hellna vestari ÁR-
094 er hlaðinn landamerkjagarður. Hann er á 
suðausturmerkjum jarðarinnar og var meðfram 
Tungulæk og sveigði síðan til suðvesturs að 
Stóralæk.
Ræktuð tún eru í landi Tungu en óræktaður mói 
á Hellum.
Garðlagið liggur til suðurs, nánast fyrir miðju 
jarðarinnar og er um 500 m langt. Það er fast 
vestan við Tunguæk og fylgir farvegi hans að 
mestu. Þessi hluti er 80 m að lengd. Garðlagið 
sveigir síðan til suðvesturs og lækurinn hlykkjast 
skammt austar. Þessi hluti sést allt að malarvegi 
að Tungu og sést einnig á milli hans og þjóðvegar 
33. Garðlagið fjarar úr sunnan við þjóðveginn. 
Þessi hluti er 420 m að lengd og vírgirðing er 
ofan á því. Garðlagið er torfhlaðinn, 1 m á breidd 

og 0,2-0,3 m á hæð. Hann er algróin og hvergi eru rof í honum.  Það er ekki mjög fornt.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-093:029     heimild    leið 63°49.344N     20°55.678V
Leið sést liggja að suðurenda heimatúns Tungu á herforingjaráðskorti frá 1908. Leiðin lá til 
norðurs frá leið 631:001, sveigði til norðvesturs og fór þar yfir Tungulæk. Ekki er ólíklegt að 
Klémusarvað 009 hafi verið á þessum slóðum, það er engin þekkt þjóðleið þar sem heimildarmenn 
staðsettu það. Það eru ekki sýndar traðir á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, 
þær voru líklega í framhaldi af þessari leið.
Slétt, ræktuð tún eru þarna nú.
Engin ummerki um leiðina sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Hkort 1:50000

ÁR-093:030     Bryggjulón     örnefni     lending
Örnefnið Bryggjulón er á lista yfir örnefni í Loftsstaðafjöru. Bryggjulón er í skerjagarðinum 
á landamerkjum við Baugstaði (er í Árborg), tilheyrir Tungu í dag. Ekki er ljóst af hverju 
örnefnið er dregið, mögulega var þarna lending eða farið með báta.
Heimildir: Ö-Loftsstaðafjara, 1.

Kantur ÁR-093:027, horft til austurs.

Garðlag ÁR-093:028, horft til suðvesturs.
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ÁR-093:031     varða     samgöngubót 63°49.044N     20°56.480V
“Lengra vestur á öldunni eru tvö sundmerki, 
varða og tré. Það eru Tunguósmerkin,” segir í 
örnefnalýsingu. Tunguósmerki er um 2,3 km 
vestan við bæ 003, þar er varða og tré í beinni línu 
við hana. Varðan er sýnd á Herforingjaráðskorti 
frá 1908.
Sandmelur, lítil gróðurþekja með stöku melgresi. 
Flatlendi, hærri kantur við sjávarkambinn.
Varðan er hrunin og aðeins sjást sjö stórir steinar. 
Fleiri steina er ekki að sjá og hafa þeir líklega 
verið fjarlægðir.
Hættumat: hætta, vegna rofs
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 3: Hkort 38 
1:50000

ÁR-093:032     heimild    samgöngubót 63°49.068N     20°56.449V
“Lengra vestur á öldunni eru tvö sundmerki, varða [031] 
og tré. Það eru Tunguósmerkin,” segir í örnefnalýsingu. 
Merkin eru í dag í landi Tungu, tréð er um 990 m 
suðvestan við bæ 001 og um 50 m suðvestan við vörðu 
031. Sundmerkið er sýnt á herforingjaráðskorti frá 1908.
Sendinn melur með smáhólum og kambi til suðurs.
Sundmerkið er um 6 m hár staur og 0,2 m í þvermál. Efst á 
staurinn eru negldar 3 fjalir í þríhyrning. Annar fúinn staur, 
um 5 m langur, liggur í sandinum við hliðina á merkinu.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 3; Hkort 38 150000

ÁR-093:033     Tunguós     heimild    lending 
63°49.018N     20°56.584V
“Lengra vestur á öldunni eru tvö sundmerki, varða og 
tré. Það eru Tunguósmerkin [031 og 032].  
Beint fram af merkjunum er Tunguós,” segir 
í örnefnalýsingu. Í Sunnlenskum byggðum 
II segir: “Tunguós er grunnur. Þar er engin 
rás, aðeins lægð í klöppina, má heita þurr 
um stórstraumsfjöru. Átta faðma dýpi er við 
klapparbúnina. Ósinn er stuttur, má heita beinn 
en ekki fær fyrr en fallið hefur að í að minnsta 
kosti tvo tíma.” Tunguós er 740 m suðvestan við 
brú 013 og rúmum 1,1  km suðvestan við bæ 001.
Tunguós er í fjörunni, ekki sjást nein ummerki 
um lendinguna sjálfa eða mannvirki. Perlusandur 
er í fjötunni og skerjagarður fyrir utan.
Engin ummerki um lendinguna sjást í fjörunni.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 3; SB II, 94

Varða ÁR-093:031, horft til vesturs.

Sundmerki ÁR-093:032, horft til norðausturs.

Tunguós ÁR-093:033, horft til suðurs.
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ÁR-093:034     Arnórsvarða     varða  samgöngubót 63°49.230N     20°56.237V
“Uppi á sandinum í beina stefnu frá Tunguós-
sundmerkjunum er Arnórsvarða, kennd við 
Arnór í Lölukoti,” segir í örnefnalýsingu 
Vestari-Loftsstaða. Í örnefnalýsingu Tungu segir 
ennfremur: “Arnór Erlendsson (1759-1821) 
bóndi að Hólum og Lölukoti í Stokkseyrarhreppi 
byggði vörðuna, og miðað við aldur Arnórs er 
líklegt, að það hafi skeð um eða fyrir aldamótin 
1800.” Varðan er ekki langt frá nýbýlinu Árlundi, 
nokkru norðan við sandana. Hún er um 640 
m suðvestan við bæ 001 og 190 m sunnan við 
Prestsvað 015.
Áin Stórilækur eða Baugstaðasýki rennur 20 m 
frá vörðunni. Flatt, sendið tún er á þessu svæði.
Varðan er uppi á litlum hól sem er algróinn. Hún 
er 0,7 m að hæð og hringlaga, 1 m í þvermál. 
Það sjást 5 umför af steinum en hún er gróin á 

pörtum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir; Ö-Tunga, 2-3. 

ÁR-093:035     heimild    sjóbúð
“Arnór Erlendsson (1759-1821) bóndi að Hólum og Lölukoti í Stokkseyrarhreppi byggði 
vörðuna [Arnórsvörðu, 092:035], og miðað við aldur Arnórs er líklegt, að það hafi skeð um 
eða fyrir aldamótin 1800. Rúst af sjóbúð Arnórs var þar hjá, og sást móta fyrir henni fram yfir 
1970,” segir í örnefnalýsingu. Sjóbúðin var um 780 m suðvestan við bæ 001 og rúmum 260 m 
VNV við Arnórsvörðu 034.
Sendið, gróið svæði. 
Engin ummerki um sjóbúðina sjást á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Tunga, 3.

ÁR-093:036     heimild    sjóbúð
Á uppdrætti sem gerður var árið 1977, að áeggjan Kristínar Jónsdóttur, og sýnir mannvirki á 
Loftsstaðasandi um 1900, eru merktir þrír sambyggðir beitukofar austan við Tunguósmerki 032. 
Sjóbúðirnar eru rúma 930 m suðvestan við bæ 001 og um 250 m suðaustan við Tunguósmerki 
032. Þær eru horfnar.
Sendinn melur með smáhólum og kambi til suðurs.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Kristín Jóndóttir, uppdráttur. Í einkaeigu

ÁR-093:037     heimild    sjóbúð
Á uppdrætti sem gerður var árið 1977, að áeggjan Kristínar Jónsdóttur, og sýnir mannvirki á 
Loftsstaðasandi um 1900,  er beitukofi Hannesar Magnússsonar í Hólum, sunnan við Melbæ 
038. Hann er horfinn. Sjóbúðin var um 440 m sunnan við Melbæ 038 og um 680 m suðvestan 
við bæ 001.
Óræktað graslendi með smáhólum. Sléttað tún og skjólbelti til austurs. Bílslóði liggur suðvestan 
við tóftina.
Engin ummerki um sjóbúðina sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Kristín Jóndóttir, uppdráttur. Í einkaeigu

ÁR-093:038     Melbær     tóft     býli 63°49.386N     20°56.490V
“Austan við melinn [Markamel] er örnefnið Melbær, “ segir í örnefnalýsingu Vestri-Loftsstaða. 
“Rétt vestan við Árlund eru rústir af þurrabúð, sem hét Melbær og var í byggð 1900-1903. 
Þar bjó Gísli Eyjólfsson með fjölskyldu sinni,” segir í örnefnalýsingu Tungu. Tóftin er um 

Arnórsvarða ÁR-093:034, horft til austurs.
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650 m suðvestan við Tungu, rétt vestan við nýbýlið Árlund sem byggt var úr landi Tungu. 
Í óútgefinni skrá Sigurjóns Erlingssonar um eyðibýli í Gaulverjabæjarhreppi segir: “Þar hafi 
átt karl heima sem Gísli hét. Það slys varð að Gísli drukknaði í fiskiróðri frá Loftstöðum. Var 
líkið látið þversum á hest og reitt þannig heim að Tungu. Þá brá svo við að karl rankaði við og 
hresstist. Telur Guðmundur Steindórsson frá Hauk[g]i, sem er sögumaður minn og hefur eftir 
Gísla Brynjólfssyni afa sínum, að þarna sé um að ræða fyrsta hjartahnoð á Íslandi sem gerðist 
sjálfkrafa þegar brjóstkassi “líksins” nuddaðist við hestssíðuna!”
Óræktað graslendi með smáhólum. Sléttað tún og skjólbelti til austurs. Bílslóði liggur suðvestan 
við tóftina.
Tóftin er um 13,5x9 m á stærð, skiptist í þrjú hólf og er ekki mjög skýr. Hæð veggja er um 0,2-
0,5 m að utan en 0,2-1,2 m að innan. Breidd veggja er víðast um 2-3 m. Til norðvesturs er hólf 
I. Það er um 2,5x2,5 m að innanmáli og standa veggir hæst, um 1,2 m, í  suðurhorni. Sunnan 
við það er hólf II, um 1,5x1 m að innanmáli. Hólf II stendur hærra en hólf I og eru veggir þessi 
í svipaðri hæð og veggir hólfs I en fyrir hólfinu sjálfu markar um 0,1-0,3 m djúp dæld. Enginn 
inngangur er merkjanlegur á hólfum I og II.  Norðaustan við hólf I og II er hólf III. Það er um 
5x3 m að innanmáli, líklega opið til suðvesturs en norðausturhlið þess er óskýr.
Hættumat: stórhætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Vestri-Loftsstaðir, 3. Ö-Tunga, 2; Sigurjón Erlingsson, 6

Melbær ÁR-093:038, horft til austurs.
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ÁR-094     Eystri Hellur

1708 og 1847, jarðardýrleiki óviss. Gaulverjabærjarkirkjueign. JÁM II 37-38, JJ, 57.  1861: 
Hellur vestri, 5.95 hdr., Hellur eystri 5,56 hdr. NJÍ, 29. 
1331: Jarðarinnar er getið í máldögum Gaulverjabæjarkirkju, DI II, 671-72. 
1356: Jarðarinnar er getið í máldögum Gaulverjabæjarkirkju DI III, 114. 
1382-91. Jarðarinnar er getið í máldögum Gaulverjabæjarkirkju DI IV 56-58. 
1500: Jarðarinnar er getið í máldögum Gaulverjabæjarkirkju DI VII, 454-55.
1570: Jarðarinnar er getið í máldögum Gaulverjabæjarkirkju DI XV, 656.
1611: Jarðarinnar er getið í máldögum Gaulverjabæjarkirkju AM 66a 8vo bl. 25a-26b. 
1708: “Hellnatagl, kölluð almennilega Hellna Hjáleiga [ÁR-094b], bygð fyrir manna minni, og 
varaði bygðin inn til næstu 5 eður 6 ára, síðan í auðn ... Ekki má hjer aftur byggja, því slægjur 
eru eyddar af sandi og væri það til meins og skaða heimajörðinni.” JÁM II, 38. 1981: “Vestri-
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Hellur (Hellnahjáleiga) ... Nú (1981) er þessi jörð að vísu fremur landlítil en landið algróið.” 
SB II, 137.
1708: “Fóðrast kann vi kýr, xx ær, x lömb, iiii hestar. Hitt sem meira er fóðrast á tilfengnum 
heyjum. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga lök. Móskurður ut supra. Elt er taði. Skógarhögg 
ut supra á staðarins jörðum. Engjunum grandar sandfok til stórskaða og átroðníngur ferðafólks 
ut supra. Vatnsból bregst um vetur og er þá mjög erfitt til að sækja ... Hellnahjáleiga ... Fóðrast 
kunni ii kýr, i hestur. Þessi grasnautn hjáleigunnar nýtir heimabóndinn, bæði haga og slægjur.” 
JÁM II 37-38

ÁR-094:001     Hellur     bæjarhóll     bústaður 63°49.659N     20°54.229V
Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906 eru tveir bæir innan sameiginlegs 
heimatúns, annars vegar Hellur eystri  og hins 
vegar Hellur vestri ÁR-094b. Bæjarhóll Eystri 
Hella er um 270-280 m ANA við bæjarhól Vestri 
Hella 094b:001. Á honum eru sýnd fimm hús 
með kálgarði til suðurs. Stafnar bæjarins snéru 
til suðurs og íbúðarhús var byggt á miðjum 
bæjarhólnum 1933. Það brann árið 1995 og eftir 
það var nýtt íbúðarhús byggt. Skrásetjara var ekki 
kunnugt um hvort að þau voru á sama stað, það er 
afar líklegt sé tekið mið af gömlum ljósmyndum. 
Á síðustu árum hefur annað íbúðarhús verið 
reist á bænum, fast austan við bæjarhólinn. Ekki 
er ljóst hvort að mannvistaleifar komu upp við 
þær framkvæmdir. Ummerki um eldri hús sjást 
til norðan við núverandi byggingar en erfitt er að 
átta sig á nánara umfangi bæjarhólsins, hann er mikið raskaður.
Bærinn er á náttúrulegu móbergsholti og stendur upp úr mýrlendi og flatneskju. Ekki er hægt að 
greina uppsöfnuð mannvistarlög frá náttúrulegu holti á yfirborði, byggingar eru á bæjahólnum 
og nánasta umhverfi er mikið raskað.
Bæjarhóllinn sést lítið sem ekkert á yfirborði enn mannvistarlög eru hér undir, smbr. 009. Hann 
snýr austur-vestur og er um 60 x 30 m að stærð. Íbúðarhúsið á Hellum eystri er vestast á 
bæjarhólnum og malarplan vestan þess. Malarvegur liggur að planinu og annar vegur er fast 
norðan við hólinn, að yngsta íbúðarhúsinu á jörðinni. Austan við íbúðarhúsið sem var byggt 1995 
er steyptur grunnur, líklega var þetta útihús. En á loftmynd frá 1975 sést að fleiri útihús voru 
á og nærri bæjarhólnum. Fyrir NNA íbúðarhúsið er mikill jarðvegsbálkur, að öllum líkindum 
uppsöfnuð mannvistarlög. Þar er mikið gras og erfitt að átta sig á nánari lagi og umfangi.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-094:002     frásögn     fjárhús 63°49.659N     20°54.349V
Við helli 017, þar sem hólinn var brattastur, var fjárhús sem var sléttað út eftir 1970 að sögn 
Guðrúnar Loftsdóttur, heimildamanns. Hún er fædd á Hellum eystri en flytur að Hellum vestri 
sem barn. Fjárhúsið var um 90 m vestan við bæ 001 og 17 m norðaustan við helli 017. Fjárhúsið 
sést á loftmynd sem tekin er 1975 og er á heimasíðu Landmælinga Íslands.
Óræktað svæði er austan og norðan við Hellishóla. Fjárhúsið var fast norðaustan við brekkuna 
en engin ummerki þess sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Loftmynd 1975, LMÍ

ÁR-094:003     frásögn     lambhús 63°49.661N     20°54.363V
Að sögn Guðrúnar Loftsdóttur, heimildamanns, var lambhús á svipuðum stað og fjárhús 002, en 
mun lengra síðan það var rifið. Hún mundi ekki nákvæmlega hvar það var staðsett en hnit var 
tekið 15 m norðvestan við fjárhúsin.
Óræktað svæði er austan og norðan við Hellishóla. Lambhúsið var fast norðaustan við brekkuna 
en engin ummerki þess sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

Bæjarhóll ÁR-094:001, norðvesturs.
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ÁR-094:004     tóft     beitarhús 63°49.451N     20°55.338V
Beitarhús er við landamerki Tungu ÁR-093, um 990 m suðvestan við bæ 001 og rúmum 280 m 
vestan við Stekkjarhól 015. Tóftin er á lágum hól, 80 m austan við landamerkin.
Fyrir sunnan tóftina er ræktað tún. Til norðurs er þýfður mói með náttúrulegum hólum og 
lægðum. Þær eru rakar og blautar.

Tóftin er 16x12 m að stærð, skiptist í tvö hólf og snýr norður-suður. Hólf 1 er vestar. Það er 
10x4 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Grjóthlaðinn garði liggur eftir því endilöngu en 
hann er 0,2 m á hæð og 1 m á breidd. Veggirnir eru 0,3-0,5 m á  hæð og það glittir í 1-3 umför 
af grjóthleðslu innan í tóftinni. Veggirnir eru lægri að utan og þar eru þeir algrónir. Hólfið er 
opið til suðurs. Hólf 2 er austar og er niðurgrafin hlaða. Það er 8x4 m að innanmáli og snýr 
norður-suður. Ekker op sést á yfirborði inn í hana. Hún er 0,2 m dýpri en hólf 1 og niðurgrafin. 
Veggirnir eru 0,4-1 m á hæð og hér og þar glittir í 1-2 umför af grjóthleðslu. Veggirnir eru hæstir 
til norðurs.
Hættumat: engin hætta

ÁR-094:005     Grafardæl     náma     mógrafir 63°49.501N     20°54.006V
“Innan túns voru hólar syðst á túninu í stefnu 
á Vestri-Loftsstaði frá bænum, en nú er búið 
að slétta yfir þá. Þeir hétu Dagmálahólar og 
voru eyktarmark frá Vestri-Hellum. Austan við 
hólana er Grafardæl,” segir í örnefnalýsingu. 
Grafarhóll dregur nafn sitt af mógröfum sem 
voru við hólana, í Grafardæl. Mógrafirnar eru 
um 350 m suðaustan við bæ 001.
Mógrafirnar eru í smáþýfðu graslendi með móa 
og lágum hólum til norðausturs.
Mógrafasvæðið eru um 22x9 m stórt og snýr 
norður-suður. Í gröfunum eru tvö hólf og lágur 
hryggur á milli. Bakkar grafanna eru aflíðandi, 
um 0,3-0,5 m háir. Grafirnar eru þurrar og 
grasivaxnar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1.

ÁR-094:006     Grafir     náma     mógrafir 63°49.830N     20°54.230V
“Mýrin fyrir norðan bæinn heitir Grafir,” segir í örnefnalýsingu Eystri-Hella. “Skammt norðan 
Gerðishóla (ÁR-095:023) kemur Kelda ofan að og rennur í gegnum svokallaðar Grafir,” segir í 
örnefnalýsingu Haugs ÁR-095. Mógrafirnar eru 320 m norðan við bæ 001 og 470 m vestan við 
Haug ÁR-095. Þær eru í mýrinni á milli bæjanna.
Þýfð framræst mýri. Flatlendi.

Tóft ÁR-094:004, horft til austurs.
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Mógrafir ÁR-094:005, horft til norðurs.
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Stórt mógrafasvæði sem liggur bæði á landi 
Haugs og Eystri Hellna. Það er 270x200 m að 
stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Mógrafirnar 
eru þurrar og algrónar, um 0,3-0,4 m á dýpt. Þær 
eru ýmist stakar eða samvaxnar og ekki er hægt 
að áætla nákvæman fjölda þeirra.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1; Ö-Haugur, 1

ÁR-094:007     Preststígur     heimild    leið
“Norður af bænum heitir Litlatún.  Austur af því hefir verið hlaðinn stígur úr grjóti og sniddu, 
sem er nú sléttaður í tún.  Hann heitir Prestsstígur,” segir í örnefnalýsingu Eystri-Hella. Hvorki 
Helga Pálmarsdóttir né Már Ólafsson, heimildamenn, gátu sagt með vissu hvar Prestsstígur lá í 
mýrinni. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja minjarnar.
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1.

ÁR-094:008     Sjómannahesthús     heimild    hesthús
“Tóft er af gömlu sjómannahesthúsi vestan við bæinn, frá þeim tíma, er sjóróðrar voru stundaðir 
frá Loftsstaðasandi.  Tóftin heitir Sjómannahesthús,” segir í örnefnalýsingu Eystri-Hella. Ekki 
er vitað hvar hesthúsið var að finna. Afi Guðrúnar Loftsdóttur, heimildamanns, byggði hesthúsið 
en hún mundi ekki nákvæmlega hvar. Það var innan heimatúnsins. Frekari heimildir þarf til þess 
að staðsetja það.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1.

ÁR-094:009     hellir     útihús 63°49.667N     20°54.218V
“Þegar grafið var fyrir hlöðu á Hellum 1915, fannst hellir þar undir, sem sýnilega voru 
mannaverk á.  Höfðu verið hlaðnar tröppur niður í hellinn úr grjóti.  Hellirinn er um það bil 18 
m langur og er að nokkru leyti undir hlöðunni, sem byggð var.  Þegar hlaðan er tóm, er op niður 
í hellinn, sem hægt er að skríða niður um.  Einnig er sýnilegt, að höggnar höfðu verið hillur 
í veggi hellisins.  Þessi hellir hefir aldrei verið rannsakaður af fornleifafræðingum [1968],” 
segir í örnefnalýsingu Eystri-Hella. Í Manngerðum hellum á Íslandi segir: “...Annar þeirra er 
í veggnum á gamalli hlöðu sem lögð var af fyrir nokkrum árum. Heytóftin hefur nú verið fyllt 
með mold og er hellirinn við gólfið nokkurn veginn fyrir miðjum vegg austan megin. Ólafur 
Guðjónsson vegagerðarmaður frá Mundakoti á Eyrarbakka minnist þess að á Eystrihellum var 
grafið fyrir heyhlöðu nokkru eftir aldamótin 1900. Þegar komið var töluvert niður fór að heyrast 
tómahljóð og síðan brotnaði gat í grunninn. Kom þá í ljós að þarna var hellir undir. Tröppur 
lágu niður í hellinn og þar fannst líka aska frá eldstó. ... Hellirinn fannst aftur nokkru eftir 
1970, þegar verið var að gera við hlöðuvegginn. Stefna hans er nálægt því að vera norðaustur-
suðvestur. Hann er um 7 m á lengd og 2 á breidd, þar sem hann er breiðastur. Hægt var að standa 
uppréttur í honum miðjum og hefur hann verið um 1,9 m á hæð en lækkaði til hliða og enda, en 
þar hafði talsvert af mold hrunið inn. Öll lögun hans var mjög óregluleg.”
Hellirinn sést ekki á yfirborði. Ekki reyndist unnt að staðsetja hann nákvæmlega en hann var 
nærri bænum, uppi á holtinu. Hlaðan er horfin en á ljósmynd frá 1975 sést hún enn, austust af 
bæjarhúsunum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1; Manngerðir hellar, 101.

ÁR-094:010     Músarimi     heimild 63°49.337N     20°53.976V
“Í engjunum suður af túninu í stefnu á bæinn á Lækjarbakka er hólbali, sem heitir Músarimi. 

Mógrafir ÁR-094:006, horft til suðvesturs.
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Eru þar merki um gamlar hleðslur,” segir í örnefnalýsingu Eystri-Hella. Um 630 m sunnan við 
bæ 001 er lítill þýfður hólbali, það er  Músarimi. Hann er vestan við landamerkjaskurð Hellna 
vestari 094b og 50 m frá landamerkjaskurði við Loftsstaði til suðurs.
Þýfð, framræst mýri. Mikil sina. Flatlent fyrir utan hólbalann sem hleðslurnar stóðu á.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1.

ÁR-094:011     Skjólgarður     heimild    hrossaborg 63°49.326N     20°53.964V
“Suður af rimanum [Músarima] er gamall garður ca. 4 m að lengd, hlaðinn úr kekki til skjóls 
fyrir hross. Hann heitir Skjólgarður,” segir í örnefnalýsingu Eystri-Hella. Um 630 m sunnan 
við bæ 001 er lítill þýfður hólbali, Músarimi. Hann er alveg upp við landamerkjaskurð Hellna 
vestari ÁR-094B til vesturs og um 50 m frá landamerkjaskurði við Loftsstaði ÁR-092 til suðurs.
Þýfð, framræst mýri. Mikil sina. Flantlent fyrir utan hólbalann.
Ekkert sést til minja á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1.

ÁR-094:012     Jónstótt     heimild    fjárhús 63°45.373N     20°55.295V
“Tún frá Hellum er vestan við veginn. Syðst í því túni heitir Jónstótt.  Þar byggði fjárhús Jón 
Magnússon frá Baugsstöðum fyrir 1880, en nú er sléttað yfir tóftina,” segir í örnefnalýsingu 
Eystri-Hella. Jónstóft er tæpum 1 km suðvestan við bæ 001 í sléttuðu túni, vestan við þjóðveginn. 
Hún er 430 m suðvestan við tóft 016. Í túninu er mjög greinilegur hóll sem tóftin hefur staðið á 
en hún hefur verið sléttuð og því sést ekkert til hennar.
Sléttað tún, hóll í túninu.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1.

ÁR-094:013     Illugagrafir     náma     mógrafir 63°49.492N     20°55.279V
“Norður af Jónstótt  [012] heita Illugagrafir, 
flóðkílar norðan við túnið,” segir í örnefnalýsingu 
Eystri-Hella. Illugagrafir eru 90 m norðaustan 
við tóft 004 og rúmum 910 m VSV við bæ 001. 
Það eru ekki greinilegar mógrafir á þessu svæði 
en afar líklegt að svo hafi verið.
Nokkrar mýrardælur eru á þessu svæði og renna 
þær saman. Þær eru þurrar og grónar í heiði.
Illugagrafir eru mýrardælur á svæði sem er 
um 90 m í þvermál. Ekki er hægt að  greina 
skýr ummerki eftir mótekju á yfirborði en það 
er líklegt, lag og röðum dælanna bendir til 
þess. Einnig eru önnur mótekjusvæði (sjá m.a. 
094b:014) nokkuð norðar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1.

ÁR-094:014     Mógrafir     heimild    mógrafir 63°49.409N     20°55.418V
“Fyrir vestan túnið, sem áðan var nefnt, heita Mógrafir,” segir í örnefnalýsingu Eystri-Hella. 
Um 1,1 km suðvestan við bæ 001 og 130 m vestan við 012 er framræst mýri. Þar voru mógrafir 
en engin ummerki um þær sjást í dag, líklega vegna fyllingar.
Þýfð, framræst mýri, nokkur sina en svæðið er flatlent.
Ekki sést til mógrafanna á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1.

ÁR-094:015     Stekkjarhóll     tóft+garðlag     stekkur 63°49.515N     20°55.018V
“Austur af Illugagröfum er Stórhóll, Stekkjarhóll og Borgarhóll [016],” segir í örnefnalýsingu 

Illugagrafir ÁR-094:013, horft til  norðurs.
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Eystri-Hella. Stekkurinn er rétt fyrir norðan Stekkjarhól, um 670 m VSV við bæ 001.
Smáþýft tún, komið í órækt. Umhverfis er þýfður mói. Stekkjarhóll er innan túnsins en aðrir 

hólar utan við það.
Stekkurinn er 17x6 m að stærð, hlaðinn úr torfi og grjóti og snýr norðaustur-suðvestur. Hann er 
grasivaxinn en hleðslur sjást að innanverðu. Breidd veggja er um 1,5-2 m og hæð um 0,6-1,6 m 
að utan en 0,6-0,1 m að innan. Að vestan er stekkurinn að hluta til grafinn inn í hól. Í stekknum 
er eitt ferhyrnt hólf, 5,5x2,5 m að innanmáli og op er á norðausturhlið. Norðvesturveggur nær 
lengra til norðurs og sveigir til austurs. Umhverfis stekkinn er ferhyrnt gerði, um 58x50 m 
að stærð og snýr ANA-VSV. Veggir gerðisins eru um 1 m breiðir og 0,3-0,8 m háir. Um 5,5 
m breitt op er á gerðinu á miðri austurhlið. Grjót sést í garðinum við opið en hann er að öðru 
leyti grasivaxinn. Leifar girðingarstaura standa upp úr garðinum á stöku stað. Stekkurinn er í 
norðausturhorni gerðisins.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1.

ÁR-094:016     Borgarhóll     tóft     beitarhús 63°49.518N     20°54.886V
“Austur af Illugagröfum er Stórhóll, Stekkjarhóll [015] og Borgarhóll ... Um Borgarhól eru 
þar munnmæli, að hellir sé í hólnum, og segist Loftur Andrésson, bóndi á Vestri-Hellum, að 
móti fyrir slakka, þar sem opið sé undir […] Borg heitir hóll fast vestan við þjóðveginn vestan 
við Vestri-Hellur. Tótt er á hólnum,” segir í örnefnalýsingu Eystri-Hella. Borgarhóll er 600 m 
suðvestan við bæ 001 og vestan við þjóðveginn. Borgarhóll er sá austasti  á svæðinu. Efst á 
hólnum er tóft, norðan við sléttað tún. Tóftin er sýnd á Herforingjaráðskorti frá 1908.
Þýft, gróið mólendi og smávegis sina. Mikið er um stærri og smærri hóla.
Tóftin er 10 x 7 m að stærð og snýr norður-suður. Hún er opin til suðurs og er einföld. Hún er 
6 x 2,5 m að innanmáli og hæð veggja er 0,2 - 1,1 m að innan en 0,1 - 0,6 m að utan. Tóftin er 

Stekkur ÁR-094:015, horft til norðausturs.
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torf- og grjóthlaðin og sést sumstaðar í grjóthleðslur í innanverðum austurlangvegg tóftarinnar 
en annars er hún algróin. Smávegis grjóthrun er innan hennar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1-2. Hkort 38, 1:50000

ÁR-094:017     Eystrihellnahellir     hellir     fjárhús 63°49.645N     20°54.359V
Í Friðlýsingarskrá segir: «Hellar. Hellir 
manngerður, suðvestur frá bænum, í túninu. 
Skjal undirritað af MÞ 05.05.1927. Þinglýst 
07.09.1927.» Í örnefnaskrá Eystri-Hella segir: 
«Í túninu rétt vestan við bæinn er móbergshellir, 
og heitir hóllinn, sem hann er í, Hellishóll.» Í 
grein Brynjúlfs Jónssonar í Árbók hins íslenska 
Fornleifafélags 1930 segir: «Að Hellum er 1 
hellir nú suð-vestur frá bænum í túninu. Líklega 
hafa verið fleiri hér fyrrum og mun bærinn hafa 
nafn af þeim; sbr. Þó næstu hella. - Hellir þessi 
er nú ekki notaður; forskálaþakið er af og er 
hellirinn í óhirðu að innan. Op er innst og hefur 
hrunið þar niður grjót og mold; það er ólögulegt 
og virðist hafa brotnað; kann hellirinn hafa verið 
lengri þar. Annað op, mjög lítið, er rétt fyrir innan 
forskálann. Hellirinn er um 5 m. á hvern veg, 

óreglulegur og stefnir einkum til vinstri inn frá forskálanum; […] Hvelfingin er óregluleg og 
líklega hrunin nokkuð.»  Í bókinni Manngerðir hellar á Íslandi segir: «Hellir sá á Eystrihellum, sem 
enn er uppi, er höggvinn inn í hól skammt vestur af bænum. Núverandi inngangur snýr í austur. 
Við hellinn er traustlegur forskáli, vel hlaðinn úr hraungrýti og með torfi á milli hleðslusteina. 
Hann mun vera frá því um 1940 og var gerður upp um leið og hellirinn var stækkaður. Þakið 
er úr bárujárni og tyrft yfir en fyrir dyrum er laus fleki sem festur er með lykkju og keng en 
dyrastafina beggja megin. Úti fyrir vottar fyrir dæld við hliðina á forskálanum. Þar hefur að 

öllum líkindum verið eldri inngangur og 
eru miklar hleðslur í hellinum þar sem 
honum hefur verið lokað. […] Tröppur 
í forskála eru höggnar í sandsteininn en 
þar sem honum sleppir er grjótgarður og 
eins pallur úr tré. Þar er komið niður á 
nyrðri hluta hellisins, en hann er nokkru 
dýpri en syðri hlutinn og er gólfið mjög 
óslétt. Veggir og þrep eru einnig óslétt og 
óreglulega höggvin. Víða sjást axarför 
í lofti og á veggjum. Strompur er rétt 
innan við innganginn, mjög óvandaður 
að allri gerð. Þar er sandsteinninn um 
80 cm að þykkt. Þar sem honum sleppir 
hefur gömlum mjólkurbrúsa verið 
komið fyrir í strompnum til að halda 
frá jarðvegi. Syðri hluti hellisins er 

greinilega eldri. Veggirnir eru sléttir og slípaðir af langri notkun. Upphaflega hefur hellirinn 
verið höggvinn í fallegan boga. Fyrrum hefur hann verið dýpri því mikil mold er í gólfinu. 
Innsti og vestasti hluti þaksins hefur fallið inn og er þar moldarstallur mikil. Þegar forskálinn 
var gerður upp, kringum 1940, var hellirinn dýpkaður og lausri mold úr innsta og vestasta hluta 
hans mokað burt. Við þennan uppgröft kom upp mikið af beinamusli, bæði úr spendýrum og 
fiski. Innst í hellinum, rétt fyrir framan áðurnefndan moldarstall, hefur einhvern tíma brotnað 
gat á þakið. Því hefur verið lokað með stórum steinhellum sem lagðar hafa verið yfir það.» 
Hellirinn er ekki sýndur á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Hellirinn er 
rúma 100 m vestan við bæ 001, austan í móbergsás.
Hellirinn er stutt frá bænum, að honum er stuttur gangur yfir slétt tún. Landeigandi er ekki 
hrifinn af umferð manna á svæðinu.

Eystrihellnahellir ÁR-094:017, horft til vesturs.

Teikning af hellinum úr bókinni Manngerðir hellar á Íslandi, bls. 99.
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Forskáli hellisins er enn uppistandandi, hrun er í opi hans. Ekki er hægt að fara þar inn af þeim 
sökum. Það er ljóst að þessar minjar liggja undir skemmdum. Dyr eru fyrir forskálanum og 
veggir hans sjást að utan. Forskálinn er 4,3 x 2,3 m að stærð og snýr austur-vestur. Veggirnir 
eru 0,2-,4 m á hæð og 1 m á breidd. Þeir eru algrónir að utan. Litlu er hægt að bæta við eldri 
lýsingar, ekki var hægt að fara inn í hellinn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1; Matthísar Þórarson, 50; Manngerðir hellar, 99-101; ÁG, 62.

ÁR-094:018     garðlag     áveita 
63°49.529N     20°55.275V
Hlaðið garðlag er tæpum 150 m norðan við tóft 
004 og tæpum 30 m norðan við Illugagrafir 013. 
Það liggur til austurs frá mýrartjörn en hverfur í 
ræktað tún, norðan við Stekkjarhól 015.
Þýft graslendi, hólhryggur er til suðurs en 
mýrartjörn til norðvesturs.
Garðurinn er um 220 m langur og hlykkjast 
austur-vestur. Hann er um 2,5-3 m breiður og 
0,2-0,3 m á hæð. Garðurinn liggur til austurs 
frá rás úr mýrartjörn. Rásin liggur í Illugrafir 
(013) og er líklega handgrafin að einhverju leyti. 
Líklega er garðurinn hluti af áveitukerfi.
Hættumat: engin hætta

ÁR-094:019     garðlag     kálgarður 
63°49.464N     20°54.968V
Kálgarður er rúmum 720 m suðvestan við bæ 
001 og 130 m suðvestan við tóft 016. Hann er 
vestan við þjóðveginn, við grænan og sléttan 
blett í gróðurþekjunni.
Þýft mólendi, grasivaxið og smávegis sina á 
köflum. Mikið er um stærri og smærri hóla.
Kálgarðurinn er 94 m langur, L-laga og liggur 
í kringum túnblett eða ræktunarland. Hann sést 
nokkuð vel að vestan og norðan en ekkert að 
austan og sunnan. Kálgarðurinn er ábyggilega 
ekki mjög gamall en heimildamaðurinn, Helga 
Pálmarsdóttir, mundi ekki eftir fornleifum á 
þessu svæði. Garðlagið er torfhlaðið og hæð 
þess er 0,3 m. Í miðju ræktunarsvæðinu sem 
kálgarðurinn afmarkar má sjá merki um beð. Hryggur liggur meðfram ræktunarsvæðinu 
sunnanverðu sem virðist vera náttúrulegur.
Hættumat: engin hætta

Garðlag ÁR-094:018, horft til vesturs.

Garðlag ÁR-094:019, horft til norðausturs.
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ÁR-094B     Vestri Hellur

1708 og 1847, jarðardýrleiki óviss. Gaulverjabærjarkirkjueign. JÁM II, 38, JJ, 57.
1861: Hellur vestri, 5.95 hdr., Hellur eystri 5,56 hdr. NJÍ, 29.
“Hellnatagl, kölluð almennilega Hellna Hjáleiga, bygð fyrir manna minni, og varaði bygðin inn 
til næstu 5 eður 6 ára, síðan í auðn ... Ekki má hjer aftur byggja, því slægjur eru eyddar af sandi 
og væri það til meins og skaða heimajörðinni.” JÁM II, 38. 
1981: “Vestri-Hellur (Hellnahjáleiga) ... Nú (1981) er þessi jörð að vísu fremur landlítil en 
landið algróið.” SB II, 137.
1708: “Fóðrast kann vi kýr, xx ær, x lömb, iiii hestar. Hitt sem meira er fóðrast á tilfengnum 
heyjum. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga lök. Móskurður ut supra. Elt er taði. Skógarhögg 
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ut supra á staðarins jörðum. Engjunum grandar sandfok til stórskaða og átroðníngur ferðafólks 
ut supra. Vatnsból bregst um vetur og er þá mjög erfitt til að sækja ... Hellnahjáleiga ... Fóðrast 
kunni ii kýr, i hestur. Þessi grasnautn hjáleigunnar nýtir heimabóndinn, bæði haga og slægjur.” 
JÁM II 37-38.

ÁR-094B:001     Vestri Hellur     bæjarhóll     bústaður 63°49.604N     20°54.539V
Vestri Hellur voru áður nefndar Hellnahjáleiga. Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906 eru sýndir tveir bæir í sameiginlegu túni, annars vegar Hellur eystri ÁR-094:001 og 
hins vegar Hellur vestri. Bæjarhóll Vestri Hella er um 270-280 m VSV við bæjarhól Eystri 
Hella. Á honum eru sýnd sex hús með kálgarði að sunnan og vestan. Heimatún bæjanna var 
sameiginlegt að sögn Guðrúnar Loftsdóttur, heimildamanns. Bænum var rutt út um miðja 
síðustu öld og núverandi íbúðarhús byggt árið 1944, fast sunnar. Bænum var rutt út til norðurs, 
niður holt. Stafnar eldri bæjarins snéru til suðurs og enn má greina hluta bæjarhólsins undir 

núverandi byggingum.
Bæjarhóllinn er suðvestarlega á móbergsholti. Það eru ræktuð tún til allra átta.
Bæjarhóllinn er um 27 x 17 m að stærð og snýr austur-vestur. Hann er 0,3 - 0,8 m á hæð en 
hann sést best í norðausturhorni. Nýlega var grafin hola í hann miðjan, svokölluð Sönglaut. 
Lautin er fast austan við gömlu baðstofuna en ekki fylgir sögunni hvort að mannvistarleifar 
hafi komið upp við þessa framkvæmd. Sönglautin er um 4 m í þvermál og bekkir eru með fram 
innri hring hennar og eldsstæði í miðjunni. Inn í lautina liggja um 6 m löng göng, frá framhlið 
bæjarins. Þarna eru haldnar samkomur ef svo ber undir. Fyrir sunnan og vestan sönglautina má 
greina hluta af framhlið bæjarhúsanna og baðstofuna sem er full af hruni. Sunnan við núverandi 
fjárhús, fast norðvestan við gömlu bæjarhúsin eða yfir þeim að hluta, er gamall veggur. 
Hann var endurhlaðinn árið 2015 og eftir honum liggur vírgirðing. Hann var líklega hluti af 
bæjarhúsunum sem hér voru. Það er greinilegt að mikil mannvist er hér enn undir sverði en 
mikið jarðrask hefur átt sér stað.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-094B:002     frásögn     brunnur
Brunnur var í mýri neðan við lágan hól, norðaustan við bæ 001 að sögn Guðrúnar Loftsdóttur, 
heimildamanns. Hún mundi ekki nákvæmlega hvar og frekari heimildir þarf til þess að staðsetja 
minjastaðinn.
Þýfð mýri neðan við grasi vaxinn hól.
Ekki sést til fornminja á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-094B:003     heimild    traðir 63°49.586N     20°54.549V
Traðir eru merktar á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, til suðurs frá Vestri 
Hellum 001. Þær eru horfnar.
Bárujárnsklætt íbúðarhús með malarhlaði til vesturs og afgirtum garði til austurs og suðurs. 

Bæjarhóll ÁR-094b:001, horft til vesturs.
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Traðirnar voru fast sunnan við bæjarhólinn, þar er nú bakgarður íbúðarhússins of gróin tún.
Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-094B:004     garðlag     landamerki 63°49.637N     20°54.378V
Landamerkjagarður er á merkjum Vestari og Eystri Hellna, 
um 150 m norðaustan við bæ 001. Hann er ekki sýndur á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906.
Í ræktuðu túni.
Garðurinn er um alls um 370 m langur. Hann liggur norður-
suður í um 90 m en tekur þá stefnu til suðausturs. Garðurinn 
er grasigróinn, um 1-1,5 m breiður og 0,4-0,7 m hár. Hann 
er hæstur við timburhlið á honum, um 18 m frá norðurenda. 
Hliðið er úr tré en litlar grjóthleðslur eru sitt hvoru megin 
við það. Gaddavírsgirðing er ofan á garðinum endilöngum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-094B:005     Vestrihellnahellir     hellir     útihús 63°49.631N     20°54.430V
Í friðlýsingaskrá segir: «Hellar tveir, fjárhellar, í hól suð[norð]
austur frá bænum.» Matthías Þórðarson skrifar um Hella-hella í grein 
sinni í Árbók hins íslenska fornleifafélags frá 1930-31, þar segir: «Í 

Hellnahjáleigu eru 2 
hellar, notaðir fyrir fé. 
Þeir eru stuttir báðir, 
en hlaðið er fyrir innri 
endann á báðum og 
þeir hafa báðir verið 
miklu lengri. Þeir eru 
í hól, aflöngum og 
óreglulegum, norð-
austur frá bænum. 
Sá vestri er með 10 
þrepum, en forskáli þó 
stuttur, ca 2 m. Stúka, 
afgirt með spýtum, er 
á vinstri hönd, um 1 ½ 
m. að breidd, fremst. 
Hellirinn sjálfur er um 

7 m. á hvorn veg. Garði á miðju gólfi. Allur manngengur. Mjótt op  
er upp og innst við hleðsluna. Ómerkilegt og nýlegt letur hingað og 
þangað. Norðaustur af er lægð í hólinn og hefir hellirinn sýnilega haldið 
áfram, en fallið niður. Verður ekki vitað, hve langur hann kann að hafa 
verið, ef til vill 10 – 11 m.» Hellirinn er nefndur Vestrihellnahellir í 
Manngerðum hellum, þar segir: «Við þann helli sem enn stendur á 
Vestrihellum er traustlegur forskáli, vel hlaðinn úr hrauni en styrktur 
með steypu. Átta þrep eru niður í hellinn, 6 í forskála og síðan 2 þaðan 
niður á gólf. Á skálavegg, við innganginn, voru settir upp járnvinklar 
því illa gekk að halda hleðslum í réttum skorðum. Hellirinn er lítill, aðeins 4 m á lengd. Þegar 

Garðlag ÁR-094b:004, horft til suðurs. 

Vestarihellnahellir ÁR-094b:005, horft til norðurs.

Teikning úr bókinni 
Manngerðir hellar á Íslandi,  
af Vestarihellnahelli, bls 102. .
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inn kemur er krókur til vinstri. Þar er gólf 20 cm hærra en í aðalhellinum. Krókinn hjó Andrés 
Erlendsson bóndi á Vestrihellum nokkru fyrir síðustu aldamót. Hellirinn hægra megin er hins 
vegar hluti af gamla hellakerfinu og er hlaðið upp í báða enda hans nema þar sem núverandi 
inngagnur er. Fyrir framan nyrðri endann er örlítil steinbrík ca 40 cm breið og um 20 cm há. Í 
króknum bjó Guðrún Loftsdóttir út tvær skonsur í vegginn þar sem hún geymir sparikartöflur.» 
Hellirinn er rúma 100 m norðaustan við bæ 001 og tæpum 30 m suðvestan við helli 006.
Hellarnir eru innan skógræktargirðingu, í sama sandsteinshól og hellir ÁR-094:017 á Eystri-
Hellum. Stutt er á milli allra hellanna í holtinu og ljóst að þeir mynduðu hellakerfi.
Litlu er hægt að bæta við ítarlega lýsingar sem til eru af hellinum. Hann er í góðu ástandi. 
Nokkar tröppur liggja niður í hellinn sem er nýttur sem geymsla. Hann er fullur af rusli og þar 
er mikil óreiða. Forskálinn er óraskaður og hurð þar fyrir.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: ÁG, 62; Árbók 1930-31; Manngerðir hellar, 102.

ÁR-094B:006     hellir     fjárhús 63°49.645N     20°54.409V
“Hellishólar tveir eru í túninu austan við bæinn, og eru í þeim tveir [sjá 005] móbergs-hellar, 
sem voru notaðir sem fjárhellar og tóku um 
20 kindur hvor,” segir í örnefnalýsingu Vestri-
Hella. Í friðlýsingaskrá segir: “ “Hellar tveir, 
fjárhellar, í hól suðaustur frá bænum.”” Matthías 
Þórðarson skrifar hellana í grein sinni í Árbók 
hins íslenska fornleifafélags frá 1930-31, þar 
segir: “Í Hellnahjáleigu eru 2 hellar, notaðir fyrir 
fé. Þeir eru stuttir báðir, en hlaðið er fyrir innri 
endann á báðum og þeir hafa báðir verið miklu 
lengri. Þeir eru í hól, aflöngum og óreglulegum, 
norð-austur frá bænum. […] Þá hefur verið lægð 
út úr hólnum til vesturs og er hún að forskálanum 
á eystri hellinum. Hann kann jafnvel að vera 
framhald hins vestari [005] og allt hrunið niður 
á milli, ca 18 1/2 m. að forskálanum og svo sá 
kafli, sem forskálinn er, ca. 2 m. Forskálinn er 
með 6 þrepum. Hellispartur þessi er um 31/2 m. 
á hvorn veg og er garði á miðju gólfi. Hlaðið fyrir báða enda; þrep og forskáli upp af þeim 
vestari, en smuga er upp yfir hleðslunni á hinum og út í lægð fyrir austan; op stórt þar sem 
hellirinn hefur fallið niður. Hefur það verið um strompinn og má sjá hann enn að nokkru leyti 
í berginu […] Komizt verður niður um opið og í hellispart, sem er 3 m. á hvorn veg, en er 
hálf fullur af mold, grjóti og óþverra. Ef til vill hefur hellirinn náð nokkru lengra inn, en ekki 
verður séð, hversu langt, nema mokað sé upp moldinni. Ekki hefur það þó verið langt, því að 
11 m fyrir austan opið er djúp lægð, yfir þveran hólinn og garður [004] hlaðinn á vesturbarm 
hennar yzt, hefur um hólinn þverann. Munnmæli segja það og. – Skammt fyrir austan þessa 
þverlægð er hellirinn að Hellum, sá er fyrr var lýst. Ef til ill hefur hann verið í sambandi við 
þennan þverhelli enda segja munnmæli það. Má því helst ætla að bærinn að Hellum dragi nafn 
af hellum þessum.“  Í Manngerðum hellum á Íslandi er hellirinn ekki nefndur með nafni. Þar 
segir: “Skammt frá áðurnefndum helli [005] eru leifar af öðrum, sem notaður var sem fjárhús 
þar til hann var lagður af á þessari öld. Þessar hellisleifar fylltust af mold og var mokað yfir 
þær fyrir nokkrum árum.” Hellirinn er 13 m norðaustan við bæ 001 og 30 m vestan við helli 
094:017. Ekki er ljóst hvort að hér er verið að skrá einn eða tvo hella, þeir eru líklega tveir, hinn 
hellirinn er lokaður og sést ekki á yfirborði.
Hellarnir eru innan skógræktargirðingar, í sama sandsteinshól og hellirinn á Eystri-Hellum. 
Stutt er á milli þeirra.
Hinn hellirinn er hruninn, það eina sem ber honum vitni eru tvo op. Hér er líklega um sama 
hellinn að ræða en hrun skiptir honum í tvennt. Líkur eru leiddar að því að annar hellir sé þarna 
fast austar en það eru getgátur. Strompurinn er vel höggvinn, um 3 m í þvermál.
Hættumat: hætta, vegna trjáræktar
Heimildir: Ö-Vestri-Hellur, 1; ÁG, 62; Árbók 1930-31, 50-51; Manngerðir hellar, 102.

Hellir ÁR-094b:006, horft til suðurs.
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ÁR-094B:007     garðlag     túngarður 63°49.568N     20°54.664V
Túngarður er merktur á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906, um 70 m VSV við 
helli 009 og um 120 m suðvestan við bæ 001. 
Hann afmarkaði sameiginlegt heimatún Eystri og 
Vestari Hellna til suðurs og vesturs. Ekki er ljóst 
hvað réði afmörkuninni til annarra átta. Vesturhlið 
túngarðsins er ennþá varðveitt en þvergarður 004 
er ekki sýndur á bæjarteikningunni og líklega 
yngri.
Slétt, ræktuð tún eru fyrir sunnan bæina en 
framræst mýrlendi er til norðurs. Allt svæðið er 
nýtt til beitar.
Túngarðurinn sést liggja til suðvesturs frá 
útihúsi við núverandi heimreið að bænum. Hér 
er um kant að ræða, holtið endar á þesu svæði. 
Kanturinn er um 80 m langur, 2 m á beidd og 0,7 
m á hæð. Hann er grjóthlaðinn en víða er gróið 

yfir hleðslur. Þar sést túngarðurinn sem hryggur eða kantur í túninu. Túngarðurinn er horfinn af 
yfirborði fyrir sunnan bæina, þar var hann sléttaður út.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

ÁR-094B:008     heimild    verbúð
Í bókinni Manngerðir hellar á Íslandi segir: «Hlaðan [009] á bænum er að hluta til höggvin í 
sandstein og unnu það verk sjómenn, hásetar Andrésar Erlendssonar sem dvöldu í verbúð þarna 
á bænum. Hlaðan var gerð 1895 og er það ártal á veggnum.» Samkvæmt Guðrúnu Loftsdóttur, 
heimildarmanni, var verbúð rétt við bæ en ekki er vitað hvar. Frekari heimildir þarf til að 
staðsetja verbúðina.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Manngerðir hellar, 102.

ÁR-094B:009     hellir     hlaða 63°49.583N     20°54.588V
Útihús er merkt á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906, um 50 m suðvestan 
við bæ 001. Í bókinni  Manngerðir hellar á 
Íslandi segir: «Hlaðan á bænum er að hluta til 
höggvin í sandstein og unnu það verk sjómenn, 
hásetar Andrésar Erlendssonar sem dvöldu í 
verbúð [008] þarna á bænum. Hlaðan var gerð 
1895 og er það ártal á veggnum. Hjá hlöðunni 
er mikill hóll úr sandsteini og hafa trúlega verið 
tveir hellar í honum. Annar er nú hruninn og er 
þar eftir dæld mikil en í hæsta hluta hólsins er 
tómahljóð ef stappað er niður fæti. Sams konar 
tómahljóð heyrist í bæjarhólnum. Ekki er vitað 
hvenær þessir hellar voru í notkun en austan 
megin í hólnum sést móta fyrir jarðraski sem 
gæti verið eftir forskála.» Hér er um sama stað að 
ræða, hlöðuna og hellinn. Þar eru nú steinsteypt 

fjárhús og hlaða, hún er grafinn inn í hólinn að hluta. Fjárhúsin raska ekki hólnum.
Umhverfis útihúsin er grasivaxið tún, vestast á holtshryggnum sem bæirnir eru á. Hlaðan er 
grafin að hluta til inn í grasivaxna hóla til norðvesturs en ekki sjást ummerki um fallna hella.
Samkvæmt Guðrúnu Loftsdóttur, heimildarmanni, sést ártalið í hlöðunni. Hún var full af heyi 
og ekki hægt að skoða minjarnar á vettvangi.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Manngerðir hellar, 102; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

Túngarður ÁR-094b:007, horft til austurs.

Fjárhús yfir helli ÁR-094b:009, horft til suðvesturs.
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ÁR-094B:010     Fjárhúshólar     heimild     fjárhús 63°49.502N     20°54.471V
“Fjárhússhólar voru suður á túninu, en eru nú sléttaðir út,” segir í örnefnalýsingu Vestri-Hella. 
Um 200 m sunnan við bæ 001 og 70 m norðan við Djúpudæl 011 eru tveir hólar í túninu. Sá 
eystri er ekki sleginn og þar voru fjárhús sem hafa nú verið sléttuð út. Lítil dæld er á eystri hluta 
hólsins, mögulega ummerki um tóft.
Grasivaxið og slegið tún með nokkrum hólum og dældum.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Vestri-Hellur, 1.

ÁR-094B:011     Djúpadæl     heimild    brunnur 63°49.462N     20°54.481V
Um 270 m sunnan við bæ 001 sést djúp dæld í túninu, Djúpadæl. Þar var brunnur að sögn 
Helgu Pálmarsdóttur, heimildamanns. Brunnurinn var ekki langt frá hesthúsinu sem þar stendur 
(2016), við mörk túnsins og mýra. Fyllt var upp í brunninn að sögn Helgu.
Grasivaxið og slegið tún með nokkrum hólum og dældum.
Brunnurinn er horfin af yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-094B:012     Þvottaflóð     náttúrumin     þvottastaður 63°49.678N     20°54.454V
“Í túninu rétt vestan við bæinn [Eystri Hellur] er móbergshellir [005-006], og heitir hóllinn, sem 
hann er í, Hellishóll.  Norður af honum er Þvottaflóð,” segir í örnefnaskrá. Þvottaflóð er um 150 
m norðaustan við bæ 001, rétt við heimreið Eystri Hellna. Ekki er vitað hvar í flóðinu var þvegið 
eða hvort að hlóðir voru þar við.
Uppþornuð tjörn með mýrargróðri. Umhverfis hana er þýft graslendi. Gaddavírsgirðing liggur 
meðfram tjörninni til suðurs.
Engin ummerki þvottastaðarins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1.

ÁR-094B:013     tóft     beitarhús 63°49.830N     20°55.115V
Tóft er um 630 m norðvestan við bæ 001 og 90 m norðan við mógrafir 014, landamerki Vestari 
Hellna og Haugs ÁR-095. Lag og staðsetning tóftarinnar bendir til þess að um beitarhús sé að 
ræða.
Þýfður mói og graslendi. Til norðurs, í landi Haugs, er ræktað tún. Fyrir norðan tóftina er 
vélgrafinn skurður og vírgirðing á merkjum.

Tóftin er um 11x8 m að stærð og snýr norður-suður. Hún er hlaðin úr torfi og grjóti, að mestu 
gróin og aðeins grænni en svæðið í kring. Grjót sést á stöku stað að innanverðu á vesturvegg 
en ekki er hægt að greina skýr umför. Breidd veggja er um 2,3 m og hæð um 0,3-0,6 m að 
utanverðu en 0,4-1,1 m að innanverðu. Tóftin samanstendur af tveimur hólfum og er þeim gefin 
bókstafur til aðgreiningar í lýsingu þessari. Hólf 1 sunnar. Það er 5x2 m að innanmáli og snýr 
norður-suður. Norðar er hólf II. Það er hlaða sem liggur þvert á hólf 1, og nær lengra til austurs. 

0 2,5 5
    metrar

Teikning af tóft ÁR-094b:013. Tóft ÁR-094b:013, horft til norðausturs.
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Hlaðan er um 4x2 m að stærð og virðist ekki niðurgrafin.
Hættumat: engin hætta

ÁR-094B:014     náma     mógrafir 63°49.748N     20°55.089V
Um 520 m norðvestan við bæ 001 og 90 m 
sunnan við beitarhús 013 eru mógrafir. Þær eru 
norðvestan við þjóðveginn framræstu beitarhólfi.
Stórþýfð, framræst mýri. Þar er mikil sina inn á 
milli þurra mýrarflóða og -lækja.
Mógrafirnar eru 160x70 m að stærð og snúa 
norðaustur-suðvestur. Svæðið mjókkar í 
miðjunni, það er líkt og tölustafurinn 8 í laginu. 
Mógrafirnar eru fjölmargar og teygja sig inn í 
land Eystri Hellna 094. Þær eru bæði samvaxnar 
og stakar. Flestar eru grónar og ekki mjög djúpar 
eða um 0,3 - 0,4 m.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-094B:015     Engjakofi     tóft     fjárhús 63°49.333N     20°54.296V

Engjakofi er 540 m frá bæ 001 og 340 m sunnan við Fjárhúshóla 010, í framræstri mýri. Gamla 
hesthúsið er 240 m norðvestan við tóftina, nær bænum. Mýrin er það flatlend að tóftin sést úr 
nokkurri fjarlægð og stendur á hærra  en í mýrin.
Stórþýfð, framræst mýri, grasi og sinu vaxin. Flatlendi.
Tóftin er 11 x 8 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er opin til vesturs og er einföld. Innanmál 
hennar er 5,5 x 1,5 m. Hæð veggja er hæst 0,5 m að innan en 0,2 - 0,4 m að utan. Tóftin er 
torfhlaðin og gróin, fyrir utan lítið moldarbarð sem sést í vesturhlið hennar. Gróið rof sést í 
báðum langveggjum hennar fyrir miðju.
Hættumat: engin hætta

Mógrafir ÁR-094b:014, horft til vesturs.

Tóft ÁR-094b:015, horft til austurs.

metrar
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Teikning af tóft ÁR-094b:015.
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ÁR-095     Haugur

1708 og 1847, jarðardýrleiki óviss. Gaulverjabæjarkirkjueign. JÁM II, 37, JJ, 57.
1331: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. DI II, 671-72. 
1356: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. DI III, 114. 
1382-91: Jarðarinnar er getið í máldögum Gaulverjabæjarkirkju. DI IV 56-58. 
1500: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. DI VII, 454-55. 
1570: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. DI XV, 656.
1611: Jarðarinnar er getið í máldögum Gaulverjabæjarkirkju. AM 66a 8vo bl. 25a-26b. 
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1981: “Jörðin er fremur landlítil, einkum ef það er haft í huga að hún hefur oftast verið 
tvíbýlisjörð (til 1909). SB II, 139.
1708: “Fóðrast kann á allri jörðunni vi kýr og iiii hestar. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga 
lök. Móskurður til eldiviðarut supra. Elt er taði. Skógarhögg ut supra á öðrum staðarins jörðum. 
Túni og engjum spilli ágangur af ferðafólki, vide Gaulverjabæ. Landþröng er mikil, og njóta 
ábúendur þolinmæði og góðvilja nábúa sinna.” JÁM II, 37. Ekki er lengur föst ábúð á Haugi, 
jörðin er nýtt til beitar og sláttar.

ÁR-095:001     Haugur     bæjarhóll     bústaður 63°49.790N     20°53.660V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 voru fjögur hús á bæjarhól 
Haugs. Bærinn var á stöku holti, um 360 m suðvestan við Gaulverjabæ ÁR-096. Ekki er búið 
lengur á Haugi en ábúendur í Dalbæ eiga jörðina og nýta hana til beitar. Bærinn var á miðju 
holtinu og stafnar snéru til suðurs. Heimreið/leið (sjá 096:021) lá frá Gaulverjabæ, fast vestan 
við heimatún Vaðlakots ÁR-100 og til vesturs (sjá 007) að bænum.
Leiðin sést sem vegslóði í gegnum túnið. Hann er ekki fær bílum en dráttarvélar geta ekið þarna 
um. Ekki sjást neinar hleðslur eða upphækkanir meðfram slóðanum og ljóst að öll ummerki 
traðanna eru horfin.
Bæjarhóllinn er 30x20 m að stærð og snýr austur-vestur. Erfitt er að áætla þykkt mannvistarlaga 
þar, bæði var sléttað yfir hólinn og átroðningur hrossa er mikill. Bæjarhóllinn er sléttur og 

grasivaxinn en grjót er á víð og dreif um hólinn. Öllum húsum var rutt út eftir að ábúð lagðist 
af árið 1975 og mikið rask er á hólnum.  Hleðslur sjást norðvestarlega á hólnum, þar mótar fyrir 
grunni byggingar. Hann er 8x4 m á stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Einföld grjótröð er á 
öllum hliðum nema til norðvesturs, þar er timbur. Inngangur að Heyhelli (017) er norðvestan í 
bæjarhólnum. Steypt plata, mögulega haughús er suðvestan í bæjahólnum. Hún er 2,5 x 1,5 m 
á stærð.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-095:002     garðlag     kálgarður 63°49.785N     20°53.647V
Samkvæmt bæjarteikingu danskra landmælingamanna frá 1906 var kálgarður um 10-15 m 
sunnan við bæ 001, í brekku niður af holtinu. Hluti veggjanna sjást enn, rétt sunnan við traðir 
007.
Kálgarðurinn er neðan (sunnan) við grasi- og sóleyjavaxinn hólhrygg/holt. Slétt, ræktað tún er 
sunnan við kálgarðinn.
Kálgarðurinn var 30x20 m á stærð og snéri norður-suður. Hlutar hans voru sléttaður í tún, 
einungis norðurveggur og hluti af vesturvegg eru enn varðveittir. Norðurveggurinn afmarkast 
af kanti við heimreiðina, hann er 0,4-0,8 m hár. Fá norðausturhorni, til suðurs, er um 5 m langur 
torf- og grjóthlaðinn veggur. Hann er 1,5 m breiður og um 0,8 m hár. Vesturveggurinn liggur til 
norðurs frá rafmagnsgirðingu sem afmarkar ræktað tún. Hann er um 6 m langur 1,5 m á breidd, 
0,3 m á hæð og hlaupinn í þúfur. Á loftmynd frá um 2000 nær veggurinn um 10 m lengra til 
norðurs. Hluti af veggjunum sjást einnig í suðausturhorni, það er ógreinilegt engu að síður.

Bæjarhóll ÁR-095:001, horft til ANA.

brekkubrún

inngangur að Heyhelli (017)
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Minjar á bæjarhól Haugs ÁR-095:001.
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906

ÁR-095:003     heimild    kálgarður 
63°49.787N     20°53.675V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906 var stakstæður 
kálgarður um 15 m suðvestan við bæ 001 og 5 
m suðaustan við kálgarð 004. Steypt plata, um 
2,5x1,5 m á stærð (einnig nefnd í 001), er innan 
þess svæðis sem kálgarðurinn afmarkaði.
Gróið, stakstætt holt. Slétt, ræktað tún er til 
suðurs en óræktað smáþýfi til annarra átta.
Ekki sést til kálgarðsins á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906.

ÁR-095:004     heimild    kálgarður 63°49.791N     20°53.700V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var kálgarður um 25 m vestan 
við bæ 001 og 20 m VSV við helli 017.
Gróið, stakstætt holt. Slétt, ræktað tún er til suðurs en óræktað smáþýfi til annarra átta.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-095:005     Gerðiskot     heimild    býli 63°49.747N     20°53.828V
“Um Gerðiskot getum við ekkert greint hér nema þar búa Þórólfur Jónsson og Ingveldur 
Nikulásdóttir 1898-1900,” segir í Sunnlenskum 
byggðum II.  “Svo eru það Gerðishólar vestur á 
túninu.  Kann ég ekkert um þá að segja, hvort 
lengi hefir verið byggð í Gerðinu.  Þórólfur 
og Inga voru þar síðast.  Það var rifið fyrsta 
haustið, sem við vorum á Haugi [um 1940],” 
segir í örnefnalýsingu. Hér er um sama stað að 
ræða. Gerðiskot er sýnt innan stakstæðs túns á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Samkvæmt bæjarteikningunni var bærinn 
og vallargarður 021 umhverfis lítið heimatún, 
um 160 m VSV við bæ 001.  Í handriti Sigurjóns 
Erlingssonar um eyðibýli í Gaulverjahreppi 
segir: „Á hól skammt vestan við bæinn á Haugi 
stóð kotið Gerði. Þær einu heimildir sem ég hef 
um bæ þennan eru þær að hjón sem þar bjuggu á 
19. öld urðu bæði úti við garðbrot örskammt frá 
bænum. Endaði þá búseta í Gerði.“ Þegar Gerði var rutt út kom í ljós öskuhaugur að sögn Más 
Ólafssonar, heimildamanns. Fjárhús var byggt síðar, innan vallargarðsins en hann er horfinn. 
Hóll er í norðausturhorni túnsins þar sem býlið/úthúsið var. Enn sjást haugar af grjóti við jaðar 
túnsins sem hefur verið týnt í hrúgur þegar minjarnar voru sléttaðar.
Slétt, grasivaxið tún. Flatlent en hólbunga er í norðausturhorni túnsins þar sem býlið var. Þýft 
graslendi er norðan við hólinn en rof og moldarflag er í hólnum ofan til. Nýlegur malarvegur 
liggur norðaustan túnið. Klettaboginn Gjögrið er norðvestan í hólnum.
Ekki sjást merki um Gerðishóla á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Ö-Haugur, 1; SB II, 143; 
Sigurjón Erlingsson, 5

Kálgarður ÁR-095:002, horft til norðausturs.

Gerðiskot ÁR-095:005, horft til vesturs.
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ÁR-095:006     heimild    hesthús 63°49.792N     20°53.590V
“Síðan skulum við fara frá bænum og austur að Hellinum í suðurtúninu.  Þar við veginn, 

sem liggur austur túnið, er smáhóll, sem heitir 
Hesthúshóll, kannske búið að ýta honum 
út,” segir í örnefnalýsingu.  Samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906 var útihús, fast sunnan við traðir 007, um 
60 m austan við bæ 001. Hér er um hesthúsið að 
ræða í báðum tilvikum.  Útihúsið sést ekki lengur 
og var sléttað þegar átti að byggja nýtt íbúðarhús 
á jörðinni. Mikið af hleðslugrjóti kom upp við 
uppmoksturinn. Þar sést nú um 2 m djúp dæld 
þar sem útihúsið stóð og olíutunna (2016).
Grasivaxið, gamalt heimatún sem búið er að 
raska. Djúp gróin dæld er þarna.
Öll ummerki hesthússins eru horfin.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906; Ö-Haugur, 1

ÁR-095:007     heimild    leið 63°49.796N     20°53.477V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 lágu traðir frá bæ 001 til 
austurs og þá norðurs að Gaulverjabæ 096:001 (sjá 096:021). Traðirnar voru á sama stað og 
núverandi vegslóði að bænum.
Grasivaxið, gamalt heimatún. Það er komið í órækt og nýtt til hrossabeitar. Túnið og allar 
minjar innan þess liggja undir miklum átroðningi.
Leiðin sést sem vegslóði í gegnum túnið. Hann er ekki fær bílum en dráttarvélar geta ekið þarna 
um. Ekki sjást neinar hleðslur eða upphækkanir meðfram slóðanum og ljóst að öll ummerki 
traðanna eru horfin.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-095:008     heimild    traðir 63°49.768N     20°53.661V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 lágu traðir til suðurs frá bæ 
001, niður holtið sem bærinn er á. Traðirnar voru fast vestan við kálgarð 002 og lágu að leið 
ÁR-631:002. Á loftmynd frá því um 2000 virðist marka fyrir tröðunum fyrir vestan kálgarð 002 
á um 75 m löngum og 5 m breiðum kafla. Það svæði er nú komið í tún.
Leiðin sést sem vegslóði í gegnum túnið. Hann er ekki fær bílum en dráttarvélar geta ekið þarna 
um. Ekki sjást neinar hleðslur eða upphækkanir meðfram slóðanum og ljóst að öll ummerki 
traðanna eru horfin.
Engin ummerki traðanna sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

ÁR-095:009     frásögn     brunnur 63°49.813N     20°53.713V
Samkvæmt Má Ólafssyni, heimildamanni, var brunnur við grjótbryggju 029 sem liggur yfir 
flóðin norðan við bæ 001. Rör lágu ofan í brunninn þegar hann keypti jörðina 1977. Fyllt var 
upp í brunninn fyrir nokkrum árum. Brunnurinn var um 60 m norðvestan við bæ 001 og 30 m 
vestan við brú 029.
Hálfþurrt mýrlendi með óræktuðu smáþýfi í kring. Grasi- og sóleyjavaxinn hólahryggur er til 
suðurs.
Ekki sést til brunnsins á yfirborði.
Hættumat: engin hætta

ÁR-095:010     Álagahóll     álagablettur     huldufólksbústaður 65°49.789N     20°53.469V
“Helliskinn var nefndur hallinn norður af hellisbungunni. Þar austast á túninu er Álagahóll eða 
Þerrihóll,” segir í örnefnalýsingu. Álagahóll er 160 m austan við bæ 001 og 20 m vestan við 
túngarð 020, alveg við beygjuna á tröðum 007 (veginum).

Áætluð staðsetning hesthúss ÁR-095:006, horft til 
norðausturs.
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Grasigróinn hóll við beygjuna í veginum. Vestan 
við hann eru hellishólarnir en sunnan til er 
flatlendur grasmói. Hóllinn er um 2,5 m að hæð, 
hærri að norðan en að sunnan. Hann er sléttur að 
ofan og smávegis rofinn norðan til. Það er ekki 
mannvist í honum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Haugur, 1.

ÁR-095:011     Bæjarhlöð     heimild    
þvottastað 
63°49.687N     20°53.268V
“Rennur rás í boga austan við þá á milli 
Haugs og Vaðlakots [ÁR-100].  Rennur hún í 
Bæjarvatn skammt fyrir austan Bæjarhlöð, sem 
eru þar á vatnsbakkanum.  Þar var þvegin ull frá 
Gaulverjabæ,” segir í örnefnalýsingu. Bæjarhlöð 
voru um 380 m suðaustan við bæ 001, norðan við 
Bæjarvatn. Þar er nú vírgirðing á landamerkjum 
Haugs og Vaðlakots ÁR-100 og er hlaðið garðlag 
undir henni.
Uppþornuð og grasivaxin mýri við vatnsbakka. 
Mikið af stöku grjóti er á víð og dreif.
Ekki sést til hleðslu við vatnið. Hlaðinn 
landamerkjagarður er undir girðingu og liggur 
hún að vatninu. Hann er 17 m á lengd og 0,3 m 
á breidd. Hann er 0,1-0,2 m á hæð. Líklega er 
hann ekki mjög gamall. Ekki er vitað með vissu 
hvar Bæjarhlöð voru, rásin er komin í vélgrafinn 
skurð.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Haugur, 1.

ÁR-095:012     Gjáin     heimild    vatnsból
“Þar skammt frá landi er Gjáin. Var sótt vatn í hana, þegar brunnar þrutu á sumrin,” segir í 
örnefnalýsingu. Gjáin var skammt frá Bæjarhlöðum 011, á bakka Bæjarvatns. Ekki tókst að 
staðsetja hana, Már Ólafsson, heimildamaður, var ekki viss um staðsetningu hennar. Frekari 
heimildir þarf til þess að fá nákvæma staðsetningu.
Heimildir: Ö-Haugur, 1.

ÁR-095:013     Lambhóll     huldufólksbústaður      
63°49.845N     20°53.895V
“Fyrir norðan Gerðishóla [005] er Lambhóll. Á 
Gerðishólum er sú trú að þar búi huldufólk,” segir 
í örnefnalýsingu. Lambhóll er 220 m norðvestan 
við bæ 001 og 190 m norðan við Gerðishóla 005, í 
framræstri mýri. Huldufólk er talið búa þar en ekki 
í Gerðishólum og vitlaust með farið í örnefnaskrá. 
Lambhóll er um 1,5 m á hæð og ekki er hægt að 
greina mannvist í honum.
Þýfð, framræst mýri.
Hættumat: engin hætta

Álagahóll ÁR-095:010, horft til suðausturs.

Garðlag ÁR-095:011, horft til austurs.

Lambhóll ÁR-095:013, horf til austurs.
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Heimildir: Ö-Haugur, 1.

ÁR-095:014     garðlag     vörslugarður 63°49.750N     20°53.981V
Hlaðið garðlag er um 270 m vestan við bæ 001 
og rúma 20 m vestan við Haugshól 023. Hér er 
mögulega um landamerkjagarð að ræða sem ekki 
var samtíða garði 015 eða vörslugarð. Frekari 
heimildir þarf til þess að staðfesta það.
Þýft graslendi og mói.
Garðlagið er um 1-1,5 m breitt og 0,3-0,4 m á 
hæð. Þar er 100 m á lengd, liggur norðvestur-
suðaustur og er bogadregið. Garðlagið er 
grasivaxið, hlaupið í þúfur og víða rofið. Það 
er grjóthlaðið en ekki er hægt að greina umför 
vegna gróðurs.
Hættumat: engin hætta

ÁR-095:015     garðlag     landamerki 63°49.743N     20°53.950V
Hlaðið garðlag er á merkjum Haugs og Eystri Hellna 
ÁR-094, um 250 m VSV af bæ 001 og um 10 m sunnan 
við garð 014. Vírgirðing er ofan á garðlaginu öllu.
Smáþýft graslendi er norðan við garðlagið en slétt tún 
sunnan við það. Allt þetta svæði er nýtt til beitar.
Garðlagið er torfhlaðið, 0,3-0,5 m hátt og 1 m á breidd. 
Það er rofið á stöku stað. Á merkjum Haugs og Eystri 
Hellna nær garðurinn frá skurði, um 175 m VNV af 
Haugshól og liggur um 190 m til ASA en tekur þá stefnu 
til austurs inn í land Haugs og heldur þar áfram um 75 m.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Haugur, 1.

ÁR-095:016     Haugsstekkur     tóftir     stekkur 
63°50.099N     20°54.079V
“Haugsstekkur er norðvestur af bænum í stefnu á 
Arnarhól [ÁR-102].  Hann er nú í Vaðlakotslandi, 
en var áður í Haugslandi,” segir í örnefnalýsingu. 
Þrjár tóftir eru á hólhrygg rúmum 660 m 
norðvestan við bæ 001 og tæpum 300 m austan 
við beitarhús 022.
Grasigróinn hólhryggur með mýri og mólendi 
í kring. Mýrartjörn er suðvestan við tóftirnar 
og nokkrir aðrir hólar/holt til suðvesturs og 
norðvesturs.
Minjasvæðið er 100x40 m að stærð og snýr 
austur-vestur. Þar eru þrjár tóftir og einn garður 

Garðlag ÁR-095:014, horft til VNV.

Garðlag ÁR-095:015, horft til austurs.
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Teikining af Haugsstekk ÁR-095:016.
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sem í lýsingu þessari fá bókstaf til aðgreiningar. 
Tóft A er nyrst. Hún er 6x4 m á stærð, einföld 
og hlaðin úr torfi og grjóti. Hún snýr austur-
vestur og er grafinn inn í norðanverðan hólinn. 
Tóftin er grasigróin en það glittir í grjót á stöku 
stað að innanverðu. Breidd veggja er um 1-1,5 
m, hæð um 0,2-0,5 m að utanverðu en 0,5-1,1 
m að innanverðu. Hryggur liggur til norðurs frá 
vesturhlið tóftarinnar, hugsanlega hlaðinn veggur 
sem er hlaupinn í þúfur. Tóft B er 3 m suðvestan 
við tóft A. Hún er efst á hólnum. Tóftin er 6x4,5 
m á stærð, einföld og snýr norður-suður. Hún er 
torfhlaðin og grasigróin. Tóftin er opin til suðurs, 
víða rofin og útflött. Norðvesturhluti hennar er 
illgreinanlegur. Breidd veggja er um 1 m og hæð 
um 0,2-0,3 m. Tóft C er 3 m suðaustan við tóft 
A. Tóftin er 4x4 m á stærð og snýr norðvestur-
suðaustur. Op er ekki greinilegt á yfirborði en veggir eru víða rofnir. Breidd veggja er um 1 m 
og hæð 0,2-0,4 m. Garðlag D er tæpum 20 m sunnan við tóftirnar, neðan við hólinn. Það er rofið 
í miðju. Eystri hlutinn er 53 m langur og snýr norðaustur-suðvestur. Garðlagið er um 2 m breitt 
og 0,4-0,5 m hátt. Vestari hlutinn er tæplega 30 m að lengd en eins að örðu leiti. Garðurinn er 
grasivaxinn, hlaupinn í þúfur og rofinn á stöku stað.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Haugur, 1.

ÁR-095:017     Heyhellir     hellir     hlaða 63°49.802N     20°53.659V
“Hellar þrír manngjörvir; er einn norðvestanvert 
við bæjarhúsin, heyhellir,” segir í friðlýsingaskrá. 
Í grein Matthíasar Þórðarsonar í Árbók hins 
íslenska fornleifafélags 1930-31 segir um 
heyhellinn: “...allur grafinn í jörð. Inngangur á 
móti norðri og er byggt yfir foskálann, sem er 
með 4 tröppum og hinn 5. neðst, hárri. Hann er 
allur gerður í móberg, eða þétt sandlag og er vel 
jafn allur innan, alveg beinn og óhruninn. Hann 
er 10,5 m. að lengd og um 3 m. að breidd. Innst 
er lítið skot inn-úr hægra megin, og dálítil stúka 
vinstra-megin; vottar og nokkuð fyrir stúku 
hægra-megin. Þar er og strompur yfir nú og 
er opið 1 m. að þvermáli; var áður þrengra, en 
víkkað nýlega ... Forskálinn er 3 m. að lengd og 
1 m. að breidd að innan; að sumu leyti nýlegur.” 

Tóft ÁR-095:016a, horft til norðurs. Tóft ÁR-095:016b, horft til vesturs.

Tóft ÁR-095:016c, horft til austurs.

Heyhellir ÁR-095:017, horft til suðurs.
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Í Manngerðum hellum á Íslandi segir ennfremur: 
“En að sögn Gísla Gíslasonar frá Haugi nefnast 
þeir Heyhellir, Gimbrahellir [018] og Draugahellir 
[019]. Heyhellir er norðan í bæjarhólnum, […] 
Opið vísar í norður. Þegar Matthías Þórðarson 
var þarna á ferðinni var þriggja metra forskáli 
við hellinn með fimm tröppum niður. Sá forskáli 
er nú úr sögunni og virðist hafa verið farið með 
jarðvinnslutæki framan að hellinum og gerð 
dráttarvélarfær aðkeyrsla. Þar framan við var 
síðan reistur mikill forskáli úr bárujárni og 
timbri. ... Nú er þessi bygging gerfallin. Innan 
við forskálarústina er lítil forstofa úr timbri í 
hellismunnanum með tveimur þunnum tréhurðum 
á hjörum beggja vegna. Þetta virðist ekki vera 
tiltakanlega gamalt verk. Hellirinn er stapalaga, 

nokkuð jafn frá dyrum og inn fyrir miðju. Þá stækkar 
hann skyndilega og víkkar og er heilmikil hvelfing 
innst. Tvö innföll eru á hellinum. […] Á hólnum 
þar úti fyrir er upphækkun kringum opið en að er 
lokað með járnrimlum, timbri og bárujárni. Mold 
er í botni. […] Um miðjan helli var milligerð. Innri 
hlutinn var hafður fyrir hey en sá fremri fyrir lömb.  
Á seinni árum hafa bændur í grenndinni geymt þarna 
grænmeti. […] Á gafl vegg hellisins, gegnt dyrum, er 
leturflötur þéttskráður kroti, krossmörkum og  táknum 
[…] Á vesturvegg rétt innan við stromp er til dæmis 
andlitsmynd (vangamynd) talsvert stór. […] Fjögur 
berghöld eru í hellinum.” Heyhellir er 90 m VSV við 
Gimbrahelli 018 og 10 m norðan við bæ 001. Hann 
er norðan í holtinu, „bak við“ bæinn. Hellirinn liggur 
undir miklum ágangi hrossa sem eru á svæðinu.
Ekkert friðlýsingarskilti er á staðnum. Haugur er í eyði 
en þessi hluti jarðarinnar, þ.e. gamla heimatúnið er 
komið undir lögbýlið Dalbæ sem er aðliggjandi jörð. 
Hellirinn er í grónu túni, norðvestan við bæjarhólinn.
Ekki er miklu við fyrri lýsingar að dæma. Hellirinn er 
í góðu ástandi en mokað var frá opi hans á 20. öld til 
að auðvelda aðgengi fyrir dráttarvélar. Hellirinn er vel 
varðveittur en ekki nýttur til neins. Hellirinn liggur 

undir miklum ágangi hrossa sem beitt er á túninu. Það er gaman að koma í þennan helli. Hann er 
stór, hátt til lofts og mikil saga er hér á bak við. Andlitsmyndin sem klöppuð er í veggina gefur 
honum sérstöðu og eftirminnilega upplifun.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: ÁG, 61-62; Árbók 1930-31, 49; Manngerðir hellar, 94-96.

ÁR-095:018     Gimbrahellir     hellir     fjárhús 63°49.815N     20°53.554V
“Hellar þrír manngjörvir; er einn norðvestanvert við bæjarhúsin, heyhellir [017]; annar er austur 
á túninu, í hól í hinu svonefnda Norðurtúni; var sá fjárhellir,” segir í friðlýsingaskrá. Í grein 
Matthíasar Þórðarsonar í grein í Árbók hins íslenska fornleifafélags 1930-31 segir um hellinn: 
“Hann er nú ekki notaður, en var áður hafður fyrir fé. Forskálinn er hruninn, vesturveggurinn, 
og þakið er af. Má þó komast ofan í hann. Lengdin er 7,30 m. frá forskála. Víddin er 5,50 m. um 
miðju, en vesturveggur er nokkuð bogamyndaður; innri endi er og nokkuð bogadreginn. Hellir 
þessi hefur verið mikið mjórri í fyrstu og verið víkkaður mjög vestur-á-við. Er þar óregluleg og 
fremur flöt hvelfing yfir ... en inn eftir, austan til, má sjá hina upprunalegu hvelfingu, laglega 
bogadregna. Á gólfinu er hleðsla, afhlaðin kró fyrir lömb, vestan-til og fremst. Hefur garðinn 
myndað króna að austanverðu. Hæðin er um 2 m.” Í Manngerðum hellum á Íslandi er hellirinn 
nefndur Gimbrahellir, þar segir: “En að sögn Gísla Gíslasonar frá Haugi nefnast þeir Heyhellir 

Teikning af Heyhelli úr bókinni Manngerðir hellar á Íslandi, 
bls. 95.

Andlitsmynd inni í Heyhelli ÁR-095:017.
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[017], Gimbrahellir og Draugahellir [019]. 
Heyhellir er norðan í bæjarhólnum, Gimbrahellir er norðan í hryggnum austur með heimreiðinni 
[…] Hellirinn var ekki í notkun þegar Matthías Þórðarson rannsakaði hellana á Haugi en Gísli 
Brynjólfsson gerði hann upp og notaði lengi fyrir fé. Forskálinn er nýlegur að sjá, vel hlaðinn 
og traustlega. Tvær tröppur eru strax inn af dyrunum en síðan er alllangur pallur og þá þrjár 
tröppur ofan í hellinn. Forskálinn er vel mannhæðar hár en þegar gengið er í hellinn sjálfan þarf 
að beygja sig. Um 0,5-1 m innan við hellisopið eru hlaðnir veggir beggja vegna við tröppurnar 
og það hefur verið fyllt að hleðslunni utan frá. Hellirinn er allbreiður en greinilegt er að hann 
hefur verið víkkaður til hægri. Elsti hluti hans hefur verið vinstra megin við núverandi inngang 
og eru þar leifar af hvelfingu sem er manngeng en í yngri hlutanum þarf að bogra. (…) Víður 
strompur er innst í eldri hluta hellishvelfingarinnar. Sandsteinsþykktin þar er 0,5-0,7 m. Leifar 
af hraungrýtishleðslu eru ofan á honum. (…)  Hellirinn er nú notaður af Hólshúsabændum fyrir 
jarðávexti og hafa þeir haldið honum við.” Hellirinn er 100 m norðaustan við bæ 001 og rúma 
50 m norðan við Draugahelli 019. Líkt og Heyhellir snýr opið til norðurs.
Ekkert friðlýsingarskilti er á staðnum. Haugur er í eyði en þessi hluti jarðarinnar, þ.e. gamla 
heimatúnið er komið undir lögbýlið Dalbæ sem er aðliggjandi jörð. Hellirinn er í grónu túni, 
norðaustan við bæjarhólinn
Hellirinn er ennþá uppistandandi og tóftir forskálans þar við. Önnur tóft, líklega yngri, er 
framan við forskálann en einungis undirstöður þeirra veggja sjást. Hellirinn er ekki nýttur en 
hefur mikið notkunargildi. Járnhurð sem var fyrir hellinum liggur í innganginum og bárujárn 
úr þakinu þar yfir. Ekki er hægt að komast inn í forskálann né hellinn. Fyrir norðan forskálann 
er tóft. Hún sést sem flatur niðurgröftur og veggjaundirstöður afmarka hana. Tóftin er 13x6,5 
m að stærð, snýr norðaustur-suðvestur og skiptist í 2 hólf. Hólf 1 er sunnar. Að er 1,5 x 4 m 
að innanmáli og veggirnir afmarkast af þýfðum bökkum, þeir eru 0,2 m á hæð. Op eða gangur 
liggur inn í hólf 1 norðvestarlega. Hann er 2x1 m að lengd og snýr norður-suður.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: ÁG, 61-62; Árbók 1930-31, 49; Manngerðir hellar, 94, 97-8.

ÁR-095:019     Draugahellir     hellir     fjárhús 63°49.815N     20°53.539V
“Hellar þrír manngjörvir; er einn norðvestanvert við bæjarhúsin, heyhellir [017]; annar er austur 
á túninu, í hól í hinu svonefnda Norðurtúni; var sá fjárhellir [018]; hinn þriðji er fyrir sunnan 
hann í hól í Austurtúninu og er fjárhellir,” segir í friðlýsingaskrá. Í grein Matthíasar Þórðarsonar 
í Árbók hins íslenska fornleifafélgas 1930-31 segir um hellinn: “Hann er með nýjum forskála 
og eru 5 þrep, lág og breið í honum. Hann er nú notaður fyrir fé; er garði á miðju gólfi og jata 
úr tré. Hann er víður mjög og fláandi og er hlaðið þar í hann beggja vegna. Innst er útskot 
nokkuð, en hlaðið upp í það. Má vera, að hellirinn hafi verið víkkaður um miðju og kekki 
verið víðari í fyrstu en útskotið er, c. 2,20 m. Nú er hann um 3,4 m. að vídd um miðju. - Innst, 
austast er fyrirhleðsla niður-við gólfið, gengur skot þar út-undir og allur er hellirinn þeim megin 
ólögulegur.  -Strompur er næst-innst, óreglulega kringlóttur, um 80 cm. að þvermáli að sér efst. 
-Stafir ýmsir og ártöl eru krotuð á hvelfinguna, en allt nýlegt, ártalið 1883 á 2 stöðum, krossmark 
o.fl.” Hellirinn er nefndur Draugahellir í bókinni Manngerðir hellar á Íslandi en engum sögum 
fer af nafngiftinni. Þar segir um hellinn: “Draugahellir er í hólhrygg sunnan við heimreiðina. 

Gimbrahellir ÁR-095:018, hoft til suðurs. Teikning af Gimbrahelli úr bókinni Manngerðir hellar á 
ÍSlandi, bls. 97. 
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Engin saga fylgir þessu óttalega nafni. [·…] 
Hrörlegur forskálinn er sennilega sá sami og var nýlegur þegar Matthías Þórðarson kom þarna 
haustið 1919. Veggir hans eru hlaðnir úr grjóti með torflögum á milli. Vinstri veggurinn er 
alltraustlegur ennþá en á hægri er tekin að bila og bungar út í miðju. Sex þrep eru ofan í hellinn. 
Þau eru forn […] Hellirinn er höggvin tiltölulega grunnt inn í hæsta hluta hólsins. Þegar inn 
kemur sést að hrunið hefur úr forskálavegnum og hellisloftinu hægra megin [...] Beggja vegna 
við innganginn eru hlaðnir veggir. Auk þess er hlaðið fyrir hellisgaflinn. Þar hefur verið skápur í 
vegginn. Þriðja hleðslan er á vinstri vegg […] Matthías segir að Draugahellir hafi verið notaður 
fyrir kindur. Seinna varð hann íshús. Á veturna var hann fylltur af ís og snjó og notaður til að 
geyma í rjóma og silung ... Á síðustu árum hafa jarðávextir verið geymdir í honum.” Hellirinn 
er rúmum 100 m austan við bæ 001 og um 50 m sunnan við Gimbrahelli 018.
Ekkert friðlýsingarskilti er á staðnum. Haugur er í eyði en þessi hluti jarðarinnar, þ.e. gamla 
heimatúnið er komið undir lögbýlið Dalbæ sem er aðliggjandi jörð. Hellirinn er í grónu túni, 
austan við bæjarhólinn og skammt sunnan við heimreið að bænum sem nú er lítið annað en ófær 
vegslóði.
Litlu er hægt að bæta við lýsinguna hér ofar. Forskálinn er hrörlegur en báðir veggir hans 
sjást enn. Hann er 2,5x2 m að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Gengið var inn í hann að 
norðvestan er dyrnar eru farnar. Veggirnir eru úr grjóti, 0,2-0,3 m á hæð og hægt að greina 2 
umför af grjóthleðslu í þeim. Bárujárnsþak var yfir, leifar þess sjást ofan á veggjunum. Inni í 
hellinum eru fjölmargar ristur og ummerki eftir meitla. Þar er m.a. hægt að greina ártalið 1917 
en megnið af ristunum er krot.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: ÁG, 61-62; Árbók 1930-31, 49-50; Manngerðir hellar, 98.

ÁR-095:020     garðlag     túngarður 63°49.787N     20°53.434V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingarmanna frá 1906 var túngarður sunnan við 

heimatún Haugs, ekki er ljóst hvað réði til 
annarra átta. Það sést enn til túngarðsins um 180 
m austan við bæ 001 og 10 m austan við Álagahól 
010. Vesturhluti túngarðsins sést einnig að hluta, 
nærri vírgirðingu vestan við bæjarhólinn.
Grasivaxið sléttlendi er við austurhluta 
túngarðsins en þýfður grasmói við vesturhlutann.
Túngarðurinn var 380 m að lengd og lá austur-
vestur, sunnan við túnið. Hann afmarkaði hluta 
af vestur- og austurhlið túnsins, þeir eru enn 
varðveittir að hluta.  Austurveggur túngarðsins 
er 40 m langur og 1-1,5 m breiður. Hann liggur 
norður-suður og er 0,3-0,4 m á hæð. Vestan 
við bæjarhólinn sést einnig í túngarðinn. Hann 
liggur norður-suður en beygir örlítið til austurs. 
Hleðsluhæð er 0,4-0,5 m og er hann 1-1,5 m á 

Draugahellir ÁR-095:019, horft til ANA. Teikning af hellinum úr bókinni Manngerðir hellar á Íslandi, 
bls. 98.

Túngarður ÁR-095:020, horft til norðurs.
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breidd. Túngarðurinn er torf- og grjóthlaðinn og sést í sést í stóra grjóthnullunga í suðurenda, 
vestari túngarðsins.  Þar glittir sömuleiðis í einn og einn stein í honum miðjum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingarmanna 1906

ÁR-095:021     heimild    túngarður 63°49.734N     20°53.820V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingarmanna frá 1906 var stakstæður túngarður 
umhverfis Gerðishóla 005, um 140 m suðvestan við bæ 001. Minjum á svæðinu var rutt út og 
fjárhús var byggt síðar. Hóll er í norðausturhorni túnsins þar sem býlið/úthúsið var en engin 
ummerki sjást um túngarðinn. Enn sjást haugar af grjóti við jaðar túnsins sem hefur verið týnt í 
hrúgur þegar minjarnar voru sléttaðar.
Slétt, grasivaxið tún. Flatlent en hólbunga er í norðausturhorni túnsins þar sem býlið var. Þýft 
graslendi er norðan við hólinn en rof og moldarflag er í hólnum ofan til. Nýlegur malarvegur 
liggur norðaustan túnið. Klettaboginn Gjögrið er norðvestan í hólnum.
Engin ummerki túngarðsins sjást á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingarmanna 1906

ÁR-095:022     tóft     beitarhús 63°50.052N     20°54.419V
Beitarhúsatóft er tæpum 300 m vestan við Haugsstekk 016 og um 800 m norðvestan við bæ 001. 
Tóftin er norðvestan við stórt mýrarflóð, suðvestarlega á hólhrygg.
Hólhryggurinn er fremur lágreistur, gróinn og snýr norðaustur-suðvestur. Framræst mýri og mói 
er allt umhverfis sem og mýrartjarnir. Tóftin og svæðið næst henni er grænna en annað í kring.

Tóftin er um 13,5x9 m á stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er hlaðin úr torfi og grjóti, 
grasivaxin og skiptist í tvö hólf. Grjóthleðslur sjást víða að innanverðu og í suðaustur- og 
norðvesturenda að utanverðu. Hólf I norðvestar. 
Það er 6,5x 2,5 m að innanmáli. Í því miðju 
er 5 m langur, 0,5 m breiður og um 0,2 m hár 
grjóthlaðinn garði. Hæð veggja að innan er um 
0,4-0,6 m og op er á miðri norðvesturhlið. Hólf II 
er niðurgrafin hlaða, þvert á suðausturenda hólfs 
I. Hún er 5x2 m að innanmáli og um 0,6 m dýpri 
en hólf I.
Hættumat: engin hætta

ÁR-095:023     Haugshóll     hellir 
63°49.748N     20°53.953V
“Haugshóll heitir hóll austur af bænum í mörkum 
milli Haugs og Hella,” segir í örnefnaskrá Eystri-
Hellna. Haugshóll eru um 250 m vestan við bæ 
001 og um 100 m vestan við  Gerðishóla 005. 

0 5 10
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Beitarhús ÁR-095:022. Beitarhús ÁR-095:022, horft til suðausturs.

Haugshóll ÁR-095:023, horft til SSA.
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Vestan í hólnum mótar fyrir klettabyrgi.
Þýft graslendi er norðan við hólinn en slétt tún til suðurs. Nýlegur malarvegur liggur norðaustan 
við hólinn. Mikið rof og moldarflag er ofan á hólnum.
Vestan í hólnum er bogalaga klettabyrgi, náttúrulegt gerði. Það er um 12x 7 m að stærð, klettarnir 
eru hæstir um 1,5 m. Mögulega er manngerður skúti í suðausturhorni gerðisins, það þarfnast 
frekari rannsókna.
Hættumat: hætta, vegna rofs
Heimildir: Ö-Eystri-Hellur, 1

ÁR-095:024     náma     mógrafir 63°50.022N     20°54.185V
Mógrafir eru rúmum 610 m norðvestan við bæ 
001 og 170 m suðaustan við beitarhús 022. 
Mógrafirnar eru suðaustan við stóra mýrartjörn.
Umhverfis mógrafirnar er gras- og mólendi með 
tjörn til norðvesturs og gróinna hóla til norðurs 
og vesturs.
Mógrafasvæðið er 36x26 m á stærð og snýr 
norður-suður. Bakkar grafanna eru um 0,4-0,6 m 
háir. Mógrafirnar eru að mestu samliggjandi hólf 
og erfitt að greina stakar grafir. Þær eru þurrar og 
vaxnar mýrargróðri en moldarflög og rofabörð í 
bökkum eru á stöku stað.
Hættumat: engin hætta

ÁR-095:025     náma     mógrafir 63°50.208N     20°54.196V
Um 880 m norðvestan við bæ 001 og rúmum 
10 m suðaustan við tóftir 026 eru mógrafir. Þær 
liggja meðfram (suðaustan) við rimann sem 
tóftir 026 eru.
Þýfð, framræst mýri. Hólrimi er fast norðvestan 
við mógrafasvæðið og framræst mýri til annarra 
átta.
Mógrafasvæðið er 60x12 m að stærð og snýr 
norðaustur-suðvestur. Mógrafirnar eru 0,5-1 m 
djúpar og flestar eru grónar þó sjáist í moldarbörð 
í nokkrum þeirra. Allar eru þær þurrar. Flestar 
eru þær stakar en sumar eru samliggjandi. Þær 
eru á bilinu 30-20 talsins.
Hættumat: engin hætta

ÁR-095:026     tóftir     fjárhús 63°50.189N     20°54.242V
Um 880 m norðvestan við bæ 001 og 20 m norðvestan við mógrafir 025, í núverandi landi 
Eystri-Hellna, eru þrjár tóftir á löngum rima.
Þýfður grasmói, lágir hólar og rimar í mýrarlandslagi.
Minjasvæðið er 80x20 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Það samanstendur af þremur 
tóftum, á lágum rima sem snýr norðaustur-suðvestur. Tóft A er suðvestust. Hún er 13,5x8 m 
að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Tóftin er þrískipt. Hólf I suðaustast. Það er 3x2 að 
innanmáli og opið til norðausturs. Það liggur í smávegis halla til suðausturs, niður hlíðar rimans. 
Hólf II norðvestan við hólf I. Það er 3,5x1,5 m að innanmáli og opið til norðausturs. Hólf III 
norðvestar. Það er 3x3 að innanmáli og einnig opið til norðausturs. Tóftin er torf- og grjóthlaðin 
og sést í 1 umfar af steinum. Suðvesturveggur er hæstur eða 1,1 m að utanverðu og 0,7 m 
að innanverðu. Annars er tóftin frekar sigin og grjóthleðslur hrundar, um 0,2-0,3 m að hæð. 
Suðvestan við tóftina er flatt, grasigróið og grænt svæði. Tóft B er 14 m norðaustan við tóft A. 

Mógrafir ÁR-095:024, horft til suðvesturs.

Mógrafir ÁR-095:025, horft til norðausturs.
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Hún er 8x4,5 m að stærð og snýr austur-vestur. 
Hún er opin til vesturs og er einföld, innanmál 
hennar er 5x1,5 m. Hún er torf- og grjóthlaðin 
og mjög sigin. Grjóthleðslurnar eru hrundar og 
hleðsluhæð þeirra er 0,2-0,3 að utan og 0,1-0,2 
að innan. Það sést í 1 umfar af grjóti. Tóft C er 
40 m norðaustan við tóft B. Hún er 18 x 9 m 
að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Hún er 

opin til norðvesturs og er tvískipt. Hólf I er 10 x 3 m að innanmáli og hæð veggja er 0,4-1 
m. Það sést í 1-2 umför af grjóti innan hennar en að utan er hún frekar sigin og aðeins 0,3-
0,5 m að hæð. Hólf II er 3 x 2 m að innanmáli. 
Norðausturveggur er frekar óljós og rof er í 
veggnum þar sem kindastígur liggur í gegnum 
hana. Hæð veggja er 0,4-0,5 m að innan en 0,2-
0,4 m að innan. Hólfið er eilítið niðurgrafið. 
Tóftin er torf- og grjóthlaðin. Líkast til eru þetta 
fjárhús og hlaða. Tóftin liggur efst í hólnum og 
hallar niður til norðvesturs.
Hættumat: engin hætta

ÁR-095:027     garðlag     brú 
63°50.191N     20°54.199V
Hlaðin grjótbrú, yfir mýrarsund, er um 830 m 
norðvestan við bæ 001 og um 40 m norðan við 
tóft 028. Sundið er á milli lágra rima sem tóftir 
026 og 028 eru á. Ekki er þekkt þjóðleið á þessu 
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Tóftir ÁR-095:026.

Tóft ÁR-095:026a, horft til suðvesturs. Tóft ÁR-095:026b, horft til suðausturs.

Tóft ÁR-095:026c, horft til suðurs.

Tóft ÁR-095:027, horft til VSV.
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svæði og líklega var farið þarna yfir á leið í tóftir 026 og mógrafir 025.
Þýfður mýrarflói er umhverfis brúnna, lág holt og hólhryggir eru til norðvesturs og suðausturs. 
Mýrarsund, hálfþurrt, er á milli holtanna.
Brúin er um 21 m löng, 2,5-3 m breið og 0,3 cm há. Hún liggur austur-vestur og er grjóthlaðin 
en víða gróin og hlaupin í þúfur. Grjót stendur bert stuttum kafla, um 6-7 m frá austurenda.
Hættumat: engin hætta

ÁR-095:028     tóft 63°50.170N     20°54.095V
Um 780 m norðvestan við bæ 001 og 130 m suðaustan við tóftir 026 er ferningslaga tóft. Hún 
er í sunnarlega á stökum hól, þar er grænt svæði. Tóftin er skammt vestan við landamerki 
Gaulverjabæjar ÁR-096.
Þýfður grasmói, lágir hólar í mýrarlandslagi.

Tóftin er 9,5x9 m að stærð og snýr norður-suður. Hún er opin norðurs, mögulega er annað óljóst 
op til vesturs. Tóftin er einföld og innanmál hennar er 7x6 m. Hleðsluhæðin er 0,1-0,2 m og er 
tóftin torfhlaðin. Hún er frekar ógreinileg á köflum og hlutverk hennar er óþekkt, mögulega er 
þeta móstæði. Hún er frekar stór og veggir hennar eru ekki mjög breiðir.
Hættumat: engin hætta

ÁR-095:029     hleðsla     brú 63°49.821N     20°53.678V
Samkvæmt Má Ólafssyni, heimildamanni, var brunnur 009 við grjótbryggju 029 sem liggur yfir 
flóðin norðan við bæ 001. Hún var ekki skráð á vettvangi en sést vel á loftmyndum. Bryggjan 
er 20x6 m að stærð og snýr norður-suður. Hún er að öllum líkindum grjóthlaðin.
Hálfþurrt mýrlendi með óræktuðu smáþýfi í kring. Grasi- og sóleyjavaxinn hólahryggur er til 
suðurs.
Hættumat: engin hætta

ÁR-095:030     Þórólfsgerði     heimild    tún
“Steindór Gíslason segir tóftarbrot við Gerðishóla heita Þórólfsgerði,” segir í örnefnalýsingu. 
Ekki er vitað hvar Þórólfsgerði er staðsett, það hvarf líklega þegar Gerðishólar 005 voru sléttaðir. 
Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja minjastaðinn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Haugur, 1.

Tóft ÁR-095:028, horft til norðurs.

metrar
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ÁR-096     Gaulverjabær

1708 og 1847, jarðardýrleiki óviss, kirkjustaður.  “ JÁM II, 33, JJ, 57.
Jarðarinnar er getið í Landnámu: “Loptr son Orms Fróða[sonar] kom af Gaulum til Íslands ungr 
at aldri ok nam fyrir útan Þjórsá milli Rauðár ok Þjórsár ok upp til Skúfslækjar ok Breiðamýri 
ena eystri upp til Súluholts og bjó í Gaulverjabæ ok Oddný móðir hans, dóttir Þorbjarnar 
gaulverska.” ÍF I, 368. Hennar er einnig getið í Flóamannasögu, ÍS, XII, 8. 
1178-1193:  Gunnar hét prestur og kirkjuhaldari í Gaulverjabæ. DI I, 404
Um 1200:  Kirknaskrá Páls. DI XII, 8

gömul bygging sem stendur enn 

tóft

mörk túns og gar a skv. túnakorti

leifar túngar s

tra ir

horfinn minjasta ur

bæjarhóll
Sk ringar

Bæjarhóll 001

Kálgarður 004      

Kirkja og 
kirkjugarður 002

Kálgarður 003

Traðir 008

Kálgarður 005

Silfursjóður 009

Hesthús 007

Fjós 029
Þingstaður 013

Brunnur 014

Útihús 010

Útihús 006

Leið 017

ÁR-096 Gaulverjabær

Teikningin er byggð á bæjarteikningu frá árinu 1906   

Geirakot 018

Dumbhóll 015

Traðir liggja að Haugi ÁR-095
og Vaðlakoti ÁR-100

Tún Brandshúsa ÁR-097

Tún Garðshúsa ÁR-098

Tún Dalbæjar ÁR-099

metrar

500 100



252

Um 1220: „J Gavlveria bo liggr halft land til kirkiv með ollvm gæðvm j hvsvm oc ollvm lands 
nytivm. acr lond a loptstoðvm. [404] þara qvama oll vestr fra hvse half til kirkiv a vetrinn oc sin 
misseri hvart fiara avstr fra hvsvm eða vestur með ollvm gæðvm oðrvm við lopstaða menn. oc 
skiptist at vetr nottvm. þeir scolv raða er j golveria bæ bva fyrir beit a myre oc a voll við þa er 
sambeit eiga. alftar reiðr oll hvar sem finnast j galtar staðar landi oc vallar landi. Selfor ef vill j 
vallar land. Kyr .iiij. a kirkia oc messv fot. klvckr .iiij. kerti stikvr .ij. alltara blæivr. mvnnlogar 
.iij. oc gloða ker. roðv cross. stolar .ij. tvo pvnd vax. lic vitil. Bæiar landi fylgia allar veiðar at 
helmingi við lopstaða land j fiorv. þar scal vera prestr heimilis fastr oc syngia allar heimilis tiðir 
ef ma fyrir þingvm. messa hvern dag vm iola fostv .ij. vm langa fostv oc sva imbrodaga. vigilia 
hvern dag vm langa fostv. allir þeir menn sem sambeit eigv vpp a voll scolv hafa j troð fe sitt 
of vetr vpp fra olafs messv. þar scal fa til bryggiv a gerða læc. þessvm maldaga helt eyiolfr vpp 
þa er hann bio j bo. oc reiddi þa af hondvm sem þeir gjorðv sin a milli þeir þorlacr biscvp hinn 
helgi oc gvnnaR prestr.“  DI I, 403-404.
Um 1220:  Jarðarinnar er getið í máldaga Ragnheiðarstaða. „[af Ragnheiðarstöðum skal] giallda 
hvert havst j golveria bæ gellding. “ DI I, 411.
1308: Jarðarinnar er getið í Konungsannál: “ Dáinn Guðmundr ábóti at Helgafelli. Árni byskup 
ok herra Haukr settu lærðra manna spítala í Gaulverjabæ. Lanskjálfti fyrir sunnan land, ok fellu 
átján bæir.” Annálar, GJ., 68. Um sama: „ Arnj byskup Helga son og Havcr Erlends son settv 
lærdra manna spital j Gaulueria bæ j Floa“ Gottskálksannáll, Konungsannáll, Skálholtsannáll, 
Flateyjarannáll, IA 341, 149, 201, 391.
1331: „Bær j floa. Mariukirkia j gaulveriabæ oc hins heilaga þorlakz a allt heima lannd med 
gognum oc giædum. þessar vtjardir. haugh. hella. gotu. akurlannd vnndir sælldijng kornns 
a loptzstodum arliga oc þara medur sem nægist og veturbeit verkhestum ij. oc fololldum 
tueuetrum oc yngrum. og saudum fyrir vestann gotu. sia beitt hefst er saudur kemur frä rettum 
oc til þess er lomb fara ä burtt ä var.  nauta beit. vnnst vj vikur eru af sumre.  halfann hualreka 
vmm allar fiorur eiga gaulveriar vid loptstadamenn og so at fara at weidum. enn fiara skiptist ad 
wetrunottum oc eigu adrir austur frä hvsi enn adrir vestur vidreka.  Enn fiskreke skiptist ad kasa 
skere. oc eiga golueriar sin missere huora fioru. soluanam eigu golueriar oc þangskurd. Eigu 
þeir oc skipshofnn naust fioss oc kornngard at giora allir.  þeir skulu räda er j gaulveriabæ bva 
firir beit ä myre oc a voll vid þa er sambeit eiga. ältarhreidur oll huar sem finnast j galltarstada 
lanndi.  j vallar lanndi. selfor a nedravoll oc skal þeim þar fa er j bæ bua hus oc syruker. staudull 
oc kuijar. fiortugan kost j selia lannd. allir þeir menner sambeit eigu vpp a vollu skulu hafa j 
trod fie sitt vpp fra olafsmessu. eitt tre skal fa til bruggu a gierdalæk. j nes er stodhrossabeit enn 
a hamri er tueggia gelldhesta beit. a galltastodum er ij. hesta beit j alogum.
Þessi voru kuikfie medur bæiar kirkiu þä er sijra ormur hafþor[s]son tok med.  xx kyr. vj tigir 
asaudar. fiorutygir veturgamlir. vj. saudir gamlir. þrijr þrevetrir. vj naut. veturgavmul. iij. 
tuævetur. eitt þrevætt. v kalfar. vij hundrud j hrossum. fiordungur oc xx smiors. fimm fiordungar 
mors. halfa husvætt miolz. vj nauta limer. eitt krof. tuiju tigir skreidar. ij tunnur skyrs. atta 
hunndrud jnnan veggia. hia c.“  DI II, 671-672.
1356: „Gavlveriabær. Mariukirkia j Gaulveriabæ a heimaland allt med gognum oc giædum. 
haug. leiga. cc. hellir. leiga iij merkur. Gardar leiga iij. merkur. jtem jnnan sig et cetera. kirkian 
a akurlannd vnndir sælldijnng kornns a loptstodum arliga oc þara med sem nægist. gaulveriar 
eiga  veturbeit j loptstada lannd verkhestum ij oc fololldvm oc vnnghryssum. og saudum fyrir 
vestann gotu. skal beit þessi hefiast er saudir gannga fra rettum oc til þess er lommb fara fra 
saudum. nauta beit til þess er  vj vikur eru af sumre. halfan hualreka vmm allar fiorur eiga 
gaulveriar vid loftstadamenn oc suo at fara ad eidum enn fiara skiptist ad veturnottum oc eiga 
adrir austur fra husum enn adrar vestur vidreka.  enn fiskreke skiptist ad kasaskerium. oc eiga 
aulveriar sijn missere huora fioru. Saulva nam eigu gaulveriar oc þanngskurd. þeir eiga oc 
skipshofnn. nost oc fios oc kornngard ad giora. þeir skulu rada fyrir beit er j gaulveriabæ bua. a 
myre oc a vollur vid þa er sambeit eiga. läta reidur oll huar sem finnast j galltarstadar lannde. j 
vallar lannde. Selfor a nedra voll oc skal þar þeim fa er j bæ bua hrossastodul oc kui. fertugann 
kost j gerdar lanndi. allir þeir menn sem sambeit eigu vpp a vollur skulu hafa j trod fee sitt vpp 
fra Olafsmessu. eitt tre skal fä til bryggiu a gardalæk. j nes er stodhrossa beit. enn ä hamri ij 
gelldhesta beit. ä galltastodum j alogum. Suo mikid kuikfie sem hier seigir. lx asaudar. ix kyr oc 
xxx. iij naut tuæuetur. ix naut veturgomul. iij. kalfar. eitt naut fiogra etra. halft siounda hunndrad 
j hrossum. viij hundrud j metfe. suo mikid hefur sijra þorkell þordarson til lagt ad auk þess sem 
ädur seigir. iij alltaraklæde et cetera.“ DI III, 114.
1382-91: „ä Heimaland allt med gognum oc giædum. Haug. leiga .cc. Hella. lega .iij. merkur. 
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Gerdar .iij. morkumm leiga. [+akurland, veturbeit, reka, veiði, sölvanám, Þangskurð, skipshöfn, 
selför] Eitt tre skal fa til bryggiu a Gardalæk. portio Ecclesiæ arliga .xv. aurar vmm .vj. ar hinv 
næstu.“ DI IV, 56-58.
1397: „Mariukirkia j Gaulveriabæ [a] ad auk Þess sem adur stendur j maldaga Herra Michels 
[kvikfé] hefur gefist til medann sira Hrafn var .xc. j virdingar fie portio Ecclesiæ vmm .iij. är 
er sira Hrafn hefur verid .ij. næstu. xv. aurar ä huoriu äre. Hefur sira Hrafn tekid .iiij. merkur j 
Spitalstoll.“ DI IV, 56-58.
1397: „[til Gegnishóla] skal syngia annann hvern dag helgann og Katrinar messu vr bæ. luka .ij. 
merkur presti. tekst heima tiund oc lysitollar allra heimamanna.“ DI IV, 
1446: [Þorvarður Loptsson gefur kirkjunni í sitt testamenti]  c. DI IV, 675
1491-1518: „Jtem reiknadizt kirkiupeningar I gaulveriabæ I floa. fimtiger. c. þa var talin sa 
reikningsskapur. sem sira auzuri biorrnssyni var gior fyrir stadarbot.“ DI VII, 45 [AM 257 4to: 
AM Apogr. 2654].
1491-1518:  „Bænhus j nedrum gegnissholum ... þar skal syngia [vr] Bæ tolf messur. og luka 
presti half[a] mork j savngkaup.“ DI VII, 45 [AM 263 fol, bl. 55]. 
Um 1500: „GaulveriaBæiar kirkciu mäldage. Kirkian I Gaulveriabæ ä heimaland allt med 
gognum og giædum. Hun ä þessar jarder. Hellur. leigd fyrer hundrad. Haug leigd fyrer hundrad. 
Gierdur leigd fyrer hundrad. Nedra voll leigd fyrer hundrad. Hamar leigd fyrer hundrad. 
Snogznes leigd fyrer hundrad. Kirkian a akurland under sællding kornz a loptstodum arlega 
oc þara med sem nægest. Gaulveriar eiga vetrar beit I loptstada land verkhestum tveimur. 
fololldum. unghrosum og saudum fyrer vestann gautu. skal beit þesse hefiazt er saudur geingur 
fra riettum og til þess lomb fara fra saudum. nautabeit unst vj. vikur ero af sumre.  halfan 
hvalreka um allar fiorur eiga Gaulveriar vid loptstada menn oc suo ad fara ad veidum. enn fiara 
skiptizt ad veturnottum. oc eiga adrer austur fra enn adrer vesur vidreka. Enn fiskreke skiptizt 
ad kasaskiere oc eiga Gualveriar sin missere hvorar fiorur. Gaulveriar eiga allann þara vestur 
fra husum unnst iiij vikur ero af sumre. þa eiga loptstadamenn þara allann til fostudagsinz j 
fardogum ä þeim hluta fioru er þeir haft hafa annad sumarid ädur. Solvanam eiga Gaulveriar oc 
þangskurd. þeir eiga skipstodu naust oc fios anda skipverium oc korngard ä loptstodum arlega. 
þeir skulu räda firir beit er aa Gaulveria bæ bua ä allre myre. og ä Vollur vid þa er sambeit eiga. 
lata finna hreidur oll hvar sem finnast j Galltastada lande oc Vallar lande. Selfor a nedra voll og 
skal þar þeim fa er a Bæ bua hross stodul oc kvijar. fertugan kost j Gierdaland.aller þeir menn 
sem sambeit eiga upp I woll. skulu hafa j trod fienad sinn upp fra olafs messo. Eitt trie skal fara 
til bruar ä Gierdalæk. J Nese er stodhrossa beit. enn a Hamre tveggia gielldhrossa beit. tveggia 
gielldhesta beit a Galltastodum j älogum.“  DI VII, 454-55.
1529: Ögmundur biskup í Skálholti gaf  út staðarbréf handa Jóni presti Gíslasyni fyrir 
Gaulverjabæ sem Jón prestur Árnason hafði viljanlega upp gefið. DI IX, 504. 
1531. Jarðarinnar er getið í tylftardómi klerka. DI IX, 574.
1532-1533: Jarðarinnar er getið í kaupbréfi Fljótshóla frá 1532. DI IX, 640, DI IX, 688. 
1545: Jarðarinnar getið í dómi um kærur séra Odds Halldórssonar til séra Stefáns Hallkelssonar 
um hald á staðnum, DI XI, 372, og eiðar vegna sama máls frá 1545 einnig varðveittir. DI XI, 
446. 
1546: Jarðarinnar er einnig getið í dómi vegna ranglegrar meðferðar á hvölum drepnum á 
Loftsstöðum. DI XI, 505.
1547:  Jarðarinnar er getið í sölubréfi Fljótshóla frá 1547. DI XI, 529. 
1567: Jarðarinnar er hennar getið í dómi um fjallaskil um Flóa og Skeið. DI XIV, 627.
1580: Jarðarinnar er getið í sölubréfi Hróarsholts. DI VIII, 254. 
[AM Apogr.]. 1896 skr. 23.10.1712 eftir afskrift sr. Vigfúsar Oddssonar (d. 1650) og hafði sr. 
Oddur Stefánsson (d. 1641) skr. máld þetta er sa Bæiarkirckiu maldagi sem eg hefi epter hallded 
og miner forverarar fyrir mig. Oddur Stephansson med eigin hendi og hafði hann látið þinglesa 
máld. á Bæjarþingi 7.5.1636; AM Apogr. 1897 skr. 23.8.1712 eftir afskr. gerðri 16.10.1646 skr. 
eftir bréfabók sr. Stefáns Gíslasonar (d. 28.2.1615); AM Apogr 1898 skr. 23.8.1712 eftir afskr. 
sr. Jóns Erlendssonar eftir ódags. vidisse manna sem votta að sín afskr. sie ad ollu samhlioda 
eiginn handskript saluga syra Gudmundar Gyslasonar (d. 1605).  Er því einsætt að þessi gerð 
máld. er frá 16. öld en hann er í aðalatriðum einsog [1331] og [1356] en hefur umfram um 
þara, sem þó er að innihaldi í [um 1220] og þrjár kirkjujarðir umfram þessa máld og 1575.  Er 
sennilega að stofni til heimamáldagi frá 13. eða 14. öld, með. 
1708: “Fóðrast kann xvi kýr, xl ær, viii geldnaut, xl lömb, iiii hestar og ii eldishestar ... Afrjett 
ut supra. Torfrista sæmileg. Torfstúnga lök. Móskurður til eldiviðar hefur verið, meiinast vera 
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mega, en brúkast ei. Eggversvon í Vatnahólma ... Dúntekja ... valla talsverð ... Reka á staðurinn 
fyrir Loftstaðalandi, allan hálfan af hvölum, en viðarreka til skiftis ... Þángreka fyrir öllu 
Loftstaðalandi ... Skipstaða í Loftstaðalandi ... Vetrarbeit í Loftstaðalandi ... Skógarhögg fyrir 
norðan Hreppa í takmörkuðum reit, þar sem kölluð er Maríutorfa eða Fagriskógur ... Móskurð 
til eldiðviðar í þerri staðarins jörð, sem heita Gerðar ... Stóðhrossabeit eignar presturinn 
staðnum á jörðunni Nesi .. Tveggja geldhesta beit á Hamri, og so á Galtarstöðum .. Fuglvarp 
alt í Galtarstaða og Syðri Vallar landi ... Enginu grandar skaðsamur ferðamanna átroðníngur 
... Hætt er engjum fyrir sandfoki .. Hætt er kvikfje fyrir hraungjám og graflækjum, sem árlega 
gjöra skaða” JÁM II, 33-34.

ÁR-096:001     Gaulverjabær     bæjarhóll     bústaður 63°49.951N     20°53.457V
Eitt hús er merkt á bæjarhól Gaulverjabæjar á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Bærinn var um 40 m vestan við kirkju 
002, sunnarlega á holti. Til eru tvö málverk, 
annað sýnir bæinn við lok 19. aldar og hitt 
sýnir bæinn um miðja síðustu öld. Á þeim er 
íbúðarhúsið sunnarlega á holtinu og norðan þess 
eru nokkur útihús í röð (norðaustur-suðvestur), 
þar nyrsta er hér númer 005 að öllum líkindum. 
Þau hús eru ekki sýnd á bæjarteikningunni af 
einhverjum ástæðum. Núverandi íbúðarhús er 
um 30 m norðaustan við bæjarhólinn en hann er 
mikið raskaður vegna útihúsa sem voru byggð á 
seinni hluta 20. aldar, þar sem eldri útihúsin eru 
á málverkunum.
Grasigróinn hóll. Malbikuð bílastæði og kirkja 
002 eru austan við bæjarhólinn. Gróin tún eru til 

suðurs og vesturs en útihús er norðan á hólnum.
Þegar bæjarteikning danskra landmælingamanna var gerð árið 1906 var timburhús á jörðinni, 
það var búið í því allt fram til 1975 eða þar um bil. Húsið var á sunnanverðum bæjarhólum en 
ekki er vitað hvar bærinn var áður en það var byggt. Líklega hefur bærinn alltaf verið á svipuðum 
slóðum, stærð bæjarhólsins gefur það til kynna. Hann er 35x18 m að stærð, norðurhlutinn er 
undir stóru fjósi en suðurhlutinn sést enn, á holtsbrúninni. Þar er búið að slétta yfir hólinn en 
hann er 1 m á hæð. Það er ljóst að mikil mannvist er hér enn undir sverði en um leið að mikið 
hvarf við ýmis konar framkvæmdir.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-096:002     hús     kirkja 63°49.950N     20°53.415V
GAULVERJABÆR Í FLÓA (Á) -Maríu, Þorláki
1178-1193:  Gunnar hét prestur og kirkjuhaldari í Gaulverjabæ. DI I. 404.
Um 1200:  Kirknaskrá Páls. DI XII, 8
Um 1220: „J Gavlveria bo liggr halft land til kirkiv með ollvm gæðvm j hvsvm oc ollvm lands 
nytivm. acr lond a loptstoðvm. [404] þara qvama oll vestr fra hvse half til kirkiv a vetrinn oc 
sin misseri hvart fiara avstr fra hvsvm eða vestur með ollvm gæðvm oðrvm við lopstaða menn. 
oc skiptist at vetr nottvm.
þeir scolv raða er j golveria bæ bva fyrir beit a myre oc a voll við þa er sambeit eiga. alftar reiðr 
oll hvar sem finnast j galtar staðar landi oc vallar landi. Selfor ef vill j vallar land. Kyr .iiij. a 
kirkia oc messv fot. klvckr .iiij. kerti stikvr .ij. alltara blæivr. mvnnlogar .iij. oc gloða ker. roðv 
cross. stolar .ij. tvo pvnd vax. lic vitil. Bæiar landi fylgia allar veiðar at helmingi við lopstaða 
land j fiorv. þar scal vera prestr heimilis fastr oc syngia allar heimilis tiðir ef ma fyrir þingvm. 
messa hvern dag vm iola fostv .ij. vm langa fostv oc sva imbrodaga. vigilia hvern dag vm langa 
fostv. allir þeir menn sem sambeit eigv vpp a voll scolv hafa j troð fe sitt of vetr vpp fra olafs 
messv. þar scal fa til bryggiv a gerða læc. þessvm maldaga helt eyiolfr vpp þa er hann bio j bo. 
oc reiddi þa af hondvm sem þeir gjorðv sin a milli þeir þorlacr biscvp hinn helgi oc gvnnaR 
prestr.“ DI I, 403-404.
Um 1220:  „[af Ragnheiðarstöðum skal] giallda hvert havst j golveria bæ gellding.“  DI I, 411.

Bæjarhóll ÁR-096:001, horft til norðausturs.
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1331: „Bær j floa. Mariukirkia j gaulveriabæ oc hins heilaga þorlakz a allt heima lannd med 
gognum oc giædum. þessar vtjardir. haugh. hella. gotu. akurlannd vnndir sælldijng kornns a 
loptzstodum arliga oc þara medur sem nægist og veturbeit verkhestum ij. oc fololldum tueuetrum 
oc yngrum. og saudum fyrir vestann gotu. sia beitt hefst er saudur kemur frä rettum oc til þess er 
lomb fara ä burtt ä var. nauta beit. vnnst vj vikur 
eru af sumre. halfann hualreka vmm allar fiorur 
eiga gaulveriar vid loptstadamenn og so at fara 
at weidum. enn fiara skiptist ad wetrunottum oc 
eigu adrir austur frä hvsi enn adrir vestur vidreka.  
Enn fiskreke skiptist ad kasa skere. oc eiga 
golueriar sin missere huora fioru. soluanam eigu 
golueriar oc þangskurd. Eigu þeir oc skipshofnn 
naust fioss oc kornngard at giora allir. þeir skulu 
räda er j gaulveriabæ bva firir beit ä myre oc 
a voll vid þa er sambeit eiga. ältarhreidur oll 
huar sem finnast j galltarstada lanndi. j vallar 
lanndi. selfor a nedravoll oc skal þeim þar fa 
er j bæ bua hus oc syruker. staudull oc kuijar. 
fiortugan kost j selia lannd. allir þeir menner 
sambeit eigu vpp a vollu skulu hafa j trod fie sitt 
vpp fra olafsmessu. eitt tre skal fa til bruggu a 
gierdalæk. j nes er stodhrossabeit enn a hamri er tueggia gelldhesta beit. a galltastodum er 
ij. hesta beit j alogum. Þessi voru kuikfie medur bæiar kirkiu þä er sijra ormur hafþor[s]son 
tok med.  xx kyr. vj tigir asaudar. fiorutygir veturgamlir. vj. saudir gamlir. þrijr þrevetrir. vj 
naut. veturgavmul. iij. tuævetur. eitt þrevætt. v kalfar. vij hundrud j hrossum. fiordungur oc xx 
smiors. fimm fiordungar mors. halfa husvætt miolz. vj nauta limer. eitt krof. tuiju tigir skreidar. 
ij tunnur skyrs. atta hunndrud jnnan veggia. hia c.“ DI II, 671-672.
1356: „Gavlveriabær. Mariukirkia j Gaulveriabæ a heimaland allt med gognum oc giædum. 
haug. leiga. cc. hellir. leiga iij merkur. Gardar leiga iij. merkur. jtem jnnan sig et cetera. kirkian 
a akurlannd vnndir sælldijnng kornns a loptstodum arliga oc þara med sem nægist. gaulveriar 
eiga  veturbeit j loptstada lannd verkhestum ij oc fololldvm oc vnnghryssum. og saudum fyrir 
vestann gotu. skal beit þessi hefiast er saudir gannga fra rettum oc til þess er lommb fara fra 
saudum. nauta beit til þess er  vj vikur eru af sumre. halfan hualreka vmm allar fiorur eiga 
gaulveriar vid loftstadamenn oc suo at fara ad veidum enn fiara skiptist ad veturnottum oc eiga 
adrir austur fra husum enn adrar vestur vidreka.  enn fiskreke skiptist ad kasaskerium. oc eiga 
gaulveriar sijn missere huora fioru. Saulva nam eigu gaulveriar oc þanngskurd. þeir eiga oc 
skipshofnn. nost oc fios oc kornngard ad giora. þeir skulu rada fyrir beit er j gaulveriabæ bua. a 
myre oc a vollur vid þa er sambeit eiga. läta reidur oll huar sem finnast j galltarstadar lannde. j 
vallar lannde. Selfor a nedra voll oc skal þar þeim fa er j bæ bua hrossastodul oc kui. fertugann 
kost j gerdar lanndi. allir þeir menn sem sambeit eigu vpp a vollur skulu hafa j trod fee sitt vpp 
fra Olafsmessu. eitt tre skal fä til bryggiu a gardalæk. j nes er stodhrossa beit. enn ä hamri ij 
gelldhesta beit. ä galltastodum j alogum. Suo mikid kuikfie sem hier seigir. lx asaudar. ix kyr 
oc xxx. iij naut tuæuetur. ix naut veturgomul. iij. kalfar. eitt naut fiogra vetra. halft siounda 
hunndrad j hrossum. viij hundrud j metfe.
suo mikid hefur sijra þorkell þordarson til lagt ad auk þess sem ädur seigir. iij alltaraklæde et 
cetera.“ DI III, 114.
1382-91:  „ä Heimaland allt med gognum oc giædum. Haug. leiga .cc. Hella. lega .iij. merkur. 
Gerdar .iij. morkumm leiga. [+akurland, veturbeit, reka, veiði, sölvanám, Þangskurð, skipshöfn, 
selför] Eitt tre skal fa til bryggiu a Gardalæk. portio Ecclesiæ arliga .xv. aurar vmm .vj. ar hinv 
næstu.“ DI IV, 56-58.
1397: „Mariukirkia j Gaulveriabæ [a] ad auk Þess sem adur stendur j maldaga Herra Michels 
[kvikfé] hefur gefist til medann sira Hrafn var .xc. j virdingar fie portio Ecclesiæ vmm .iij. är 
er sira Hrafn hefur verid .ij. næstu. xv. aurar ä huoriu äre. Hefur sira Hrafn tekid .iiij. merkur j 
Spitalstoll.“ DI IV, 56-58.
1397: „[til Gegnishóla] skal syngia annann hvern dag helgann og Katrinar messu vr bæ. luka .ij. 
merkur presti. tekst heima tiund oc lysitollar allra heimamanna.“ DI IV, 56-58.
1446: „[Þorvarður Loptsson gefur kirkjunni í sitt testamenti]  c.“ DI IV, 675.
1491-1518: „Jtem reiknadizt kirkiupeningar I gaulveriabæ I floa. fimtiger. c. þa var talin sa 
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reikningsskapur. sem sira auzuri biorrnssyni var gior fyrir stadarbot.“ DI VII, 45 [AM 257 4to: 
AM Apogr. 2654].
1491-1518:  Bænhus j nedrum gegnissholum ... þar skal syngia [vr] Bæ tolf messur. og luka 
presti half[a] mork j savngkaup.“ DI VII, 45 [AM 263 fol, bl. 55]. 
Um 1500: „GaulveriaBæiar kirkciu mäldage. Kirkian I Gaulveriabæ ä heimaland allt med gognum 
og giædum. Hun ä þessar jarder. Hellur. leigd fyrer hundrad. Haug leigd fyrer hundrad. Gierdur 
leigd fyrer hundrad. Nedra voll leigd fyrer hundrad. Hamar leigd fyrer hundrad. Snogznes leigd 
fyrer hundrad. Kirkian a akurland under sællding kornz a loptstodum arlega oc þara med sem 
nægest. Gaulveriar eiga vetrar beit I loptstada land verkhestum tveimur. fololldum. unghrosum 
og saudum fyrer vestann gautu. skal beit þesse hefiazt er saudur geingur fra riettum og til þess 
lomb fara fra saudum. nautabeit unst vj. vikur ero af sumre. halfan hvalreka um allar fiorur 
eiga Gaulveriar vid loptstada menn oc suo ad fara ad veidum. enn fiara skiptizt ad veturnottum. 
oc eiga adrer austur fra enn adrer vesur vidreka. Enn fiskreke skiptizt ad kasaskiere oc eiga 
Gualveriar sin missere hvorar fiorur. Gaulveriar eiga allann þara vestur fra husum unnst iiij 
vikur ero af sumre. þa eiga loptstadamenn þara allann til fostudagsinz j fardogum ä þeim hluta 
fioru er þeir haft hafa annad sumarid ädur. Solvanam eiga Gaulveriar oc þangskurd. þeir eiga 
skipstodu naust oc fios anda skipverium oc korngard ä loptstodum arlega. þeir skulu räda firir 
beit er aa Gaulveria bæ bua ä allre myre. og ä Vollur vid þa er sambeit eiga. lata finna hreidur 
oll hvar sem finnast j Galltastada lande oc Vallar lande. Selfor a nedra voll og skal þar þeim 
fa er a Bæ bua hross stodul oc kvijar. fertugan kost j Gierdaland. aller þeir menn sem sambeit 
eiga upp I woll. skulu hafa j trod fienad sinn upp fra olafs messo. Eitt trie skal fara til bruar ä 
Gierdalæk. J Nese er stodhrossa beit. enn a Hamre tveggia gielldhrossa beit. tveggia gielldhesta 
beit a Galltastodum j älogum. Máld DI VII, 454-55.
AM Apogr. 1896 skr. 23.10.1712 eftir afskrift sr. Vigfúsar Oddssonar (d. 1650) og hafði sr. 
Oddur Stefánsson (d. 1641) skr. máld þetta er sa Bæiarkirckiu maldagi sem eg hefi epter hallded 
og miner forverarar fyrir mig. Oddur Stephansson med eigin hendi og hafði hann látið þinglesa 
máld. á Bæjarþingi 7.5.1636; AM Apogr. 1897 skr. 23.8.1712 eftir afskr. gerðri 16.10.1646 skr. 
eftir bréfabók sr. Stefáns Gíslasonar (d. 28.2.1615); AM Apogr 1898 skr. 23.8.1712 eftir afskr. 
sr. Jóns Erlendssonar eftir ódags. vidisse manna sem votta að sín afskr. sie ad ollu samhlioda 
eiginn handskript saluga syra Gudmundar Gyslasonar (d. 1605).  Er því einsætt að þessi gerð 
máld. er frá 16. öld en hann er í aðalatriðum einsog [1331] og [1356] en hefur umfram um 
þara, sem þó er að innihaldi í [um 1220] og þrjár kirkjujarðir umfram þessa máld og 1575.  Er 
sennilega að stofni til heimamáldagi frá 13. eða 14. öld, með viðbættum 3 kirkjujörðum og 
leigumála frá 16. öld].
1533:  DI XI, 112.
1575:  DI XV, 656-657.
1611:  „J gaulveriaBæjar kyrckiusokn eru xxvj. jarder. sex af þeim eru kyrckiunnar eign j Bæj 
þeirra nafn eru. 1. Hellur. 2. Haugur. 3. Gierdar. 4. Nedrevollur. 5. Hamar. 6. Snoksnes. Þessar eru 
Skalholltzjarder j Bæjarsokn. 1. fliotzholar. 2 Ragneidarstader. 3 Nedri Loptstader 4. Loptstader 
efre. 5. Arnarholl. 6 Hrutstader. 7. Seliatungur. 8. Svidugardinn 9 Ossabær. 10 Efrevollur. 11. 
Hatun. 12 Tunga (leikur a tveim tungum huort hun sie logbyle eda hialeiga) 13. Bugstader. 
13. Hæringstader. Þessar eru Bænda Jarder J Bæiarsokn. ad nofnum og dyrleika (þad sagt er) 
sem eptir fylgier. 1.Giegnisholar sydre  xxxc. 2.Giegnisholar efre  xxxc. 3.Medalholltt ytre  xc 
4.Hollt  8c kyrckiujord fra Stockseyri er Medalhollt. kyrckiujord fra Kalfhollti er Galltastader.“  
AM 66a 8vo, bl. 25a-26b.
1.5.1856:  Villingaholtsprestakall lagt niður og Villingaholtssókn lögð til Gaulverjabæjar. PP, 
74.  [konungsbréf]
16.11.1907:  Gaulverjabæjarprestakall lagt niður og sóknin lögð til Stokkseyrar en 
Villingaholtssókn 
lögð til Hraungerðis. PP, 74 [lög].
Kirkjan er enn í notkun. Ræktað tún er sunnan við kirkjugarðinn, íbúðarhús til norðurs og 
malbikað bílastæði til vesturs.
Kirkja og kirkjugarður eru merkt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, um 
40 m suðaustan við bæ 001. Núverandi kirkja var byggð árið 1909, á sama stað. Enn er messað 
í kirkjunni og greftrað í kirkjugarðinum. Kirkjan er í vesturenda kirkjugarðsins. Garðurinn 
er ferhyrndur, um 48x37 m á breidd. Hann er sléttaður, með grjóthlöðnum kanti, nema í 
norðvesturhorni,  þar er grjóthlaðinn veggur. Trégrindverk er á norðurhlið. Garðurinn hefur 
a.m.k. verið stækkaður til austurs og suðurs, mögulega einni lítillega til norðurs. 
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: DI I, 404, 411; DI XII, 8; IA 341,149,201,391; DI II, 671-672; DI III, 114; DI IV, 
56-58,675; AM 257 4to: AM Apogr. 2654; DI VII, 45; AM 263 fol, bl. 55; DI VII, 454-55; DI 
XI, 112; DI XV 656-657; AM 66a 8vo, bl. 25a-26b; PP, 74.

ÁR-096:003     heimild    kálgarður 63°49.931N     20°53.410V
Kálgarður er merktur fast sunnan við kirkjugarð 002 og 50 m suðaustan við bæ 001 á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906.
Slétt, tún með malarvegi að sunnan og kirkjugarði til norðurs.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-096:004     heimild    kálgarður 63°49.933N     20°53.454V
Kálgarður er merktur fast sunnan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Traðir 008 lágu fast austan við hann.
Kálgarðurinn var í suðurhluta bæjarhólsins og lá niður holtið sem bærinn er á. Þarna er nú 
ræktað tún með smáþýfi sunnan til.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-096:005     heimild    kálgarður 63°49.961N     20°53.440V
Kálgarður er merktur um 30 m norðaustan við bæ 001 og fast norðan við kirkju 002 á 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Útihús 005 var þar fast til vesturs.
Kálgarðurinn var norðaustan við bæjarhólinn. Fjós er nú þarna og malbikað bílastæði til austurs.
Ekki sést til fornminja á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-096:006     heimild    útihús 63°49.900N     20°53.274V
Útihús var um 180 m suðaustan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Það var um 260 m sunnan við Geirakot 018. Fast norðan við áætlaða staðsetningu 
útihússins er 20. aldar útihús sem enn er notað, vegslóði er á milli þeirra. Þetta var fjárhús en 
sauðfjárbúskapur eru ekki lengur á jörðinni, líklega er þetta skemma.
Slétt, ræktað tún. Útihúsið var á mörkum ræktaðra túna og óræktaðs mýrlendis til austurs.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-096:007     Hesthúshóll     heimild    útihús 63°49.990N     20°53.353V
“Hesthússhóll heitir stór hóll rúma 100 m norðaustur frá bænum.  Á hólnum hafa lengi verið og 
eru enn fénaðarhús frá bænum. Á hólnum mótar fyrir fornum heygarði, og í botni hans sér fyrir 
breiðum beðum, sem heyin hafa staðið á,” segir í örnefnalýsingu. Tvö útihús og sambyggt gerði 
eru merkt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, um 110 m norðaustan við bæ 
001. Útihúsin stóðu til 1973, rétt austan við núverandi íbúðarhús, þá voru þau rifin.
Slétt tún. Íbúðarhús með öspum og öðrum gróðri í bakgarði er rétt austan við áætlaða staðsetningu 
hesthússins.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Ö-Gaulverjabær, 1.

ÁR-096:008     heimild    traðir 63°49.917N     20°53.429V
Traðir eru merktar að bæ 001 úr suðri á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Þær lágu að Vaðlakoti ÁR-100 og Haugi ÁR-095, brú 021 tók við af tröðunum. Þar sem traðirnar 
voru liggur malarvegur til suðurs frá malbikuðu bílastæði við kirkju 002.
Smáþýft graslendi er sitt hvoru megin vegar (til austurs og vesturs) en hólar eru sunnan við.
Þar sem traðirnar lágu er malarvegur að Haugi og öll ummerki þeirra horfin.
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Hættumat: hætta, vegna vegagerðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-096:009     gripir 63°49.938N     20°53.400V
Silfursjóður fannst 20. júní 1930 nokkrum metrum sunnan við kirkjugarðinn í Gaulverjabæ og 
virtust peningarnir hafa verið í tréöskjum. Peningarnir fundust við stækkun kirkjugarðsins, um 
60 m suðaustan við bæ 001, innan kálgarðs 003. Fundarstaðurinn er núna innan kirkjugarðsins 
og lítilla ummerkja að vænta þar undir sverði. Í bókinni Kuml oh haugfé segir: „Þjms. 8.7.1930.  
Til samans vega peningarnir 495.81 gr, alls 336 heilir peningar, 20 brot og fjórar óslegnar 
silfurkringlur.  Peningarnir skiptast þannig eftir löndum: Enskir peningar eru 180, slegnir í 37 
enskum bæjum, einn fyrir Játgeir (659-75), einn fyrir Játvarð II (975-78) og 178 fyrir Aðalráð 
II ráðlausa (978-1016).  Þorri peningana er talinn frá árunum 990-1010.  Írskir peningar eru 
tveir, slegnir í Dyflinni fyrir Sigtrygg konung silkiskegg (989-1029).  Þýzkir peningur eru 160, 
slegnir í ýmsum löndum Þýzkalands og bæjum fyrir ýmsa fursta, frá Otto konungi I (936-62) 
til Hinriks konungs II (1002-14).  Bæheimskur peningur frá tíð Boleslavs hertoga II (967-99).  
Arabískir (kúfískir) peningar fimm úr kalífaríkinu, hinn elzti frá árinu 869-70, en hinn yngsti frá 
árunum 913-42.  Sænskir peningar þrír, af þeirri tegund, sem talið er að Ólafur skautkonungur 
hafi látið slá í Sigtúnum, og mun sú slátta hafa hafizt rétt í lok 10. aldar.  Danskir peningar 5, 
svokallaðir hálfbrakteatar og kenndir við Heiðabæ, því að talið er, að Haraldur konungur blátönn 
(940-86) hafi látið slá þessa peninga þar.  Peningar sem þessir eru algengastir í gömlu dönsku 
löndunum, einkum á Fjóni og Jótlandi, en hafa mjög sjaldan fundizt í Noregi eða ekki meira 
en 10, og eru þó silfurfundir tíðir þar í landi.  Sýnilega hlýtur lítið af þessum peningum að hafa 
lagt leið sína til Noregs, og hálfbrakteatarnir 5 í Gaulverjabæjarsjóðnum benda því til, að hann 
hafi ekki borizt til Íslands frá Noregi.  Af mótunartíma peninganna í Gaulverjabæjarsjóðnum 
má ætla, að hann hafi verið grafinn sem næst 1010-15.“
Kirkjugarðurinn er gróinn og ekki er hægt að greina á yfirborði hvar eldri kirkjugarðsveggurinn 
var. Leiðin á þessu svæði eru slétt og umhverfis kirkjugarðinn er hlaðinn kantur.
Hættumat: hætta, vegna framkvæmda
Heimildir: KEKH, 365-66

ÁR-096:010     Goðahóll     heimild   útihús 63°49.932N     20°53.531V
“Í Gaulverjabæ er prestsetur og kirkja, um mílu vegar í austur frá Traðarholti, en á milli er flatt 
strandlendi.  Hæð er suðvestan við bæinn, Goðahóll, en fyrir framan er lítil lægð, þar sem hofið 
á að hafa staðið. [Nmgr. Fornminjaskýrslan (1817) kallar þennan stað Goðadal, en setur nafnið 
í samband við goða þjóðveldistímans],” segir í Íslenskum sögustöðum.  Í fornminjaskýrslunni 
segir: “Einnig er hér nálægt bænum afmarkað pláss, kallað Goðadalur, þar sem goðarnir eða 
yfirvöldin eiga að hafa setið saman að dómum.” Í grein Sigurðar Vigfússonar í Árbók hins 
íslenska fornleifafélags frá 1882 segir um Goðadal: “Í Gaulverjabæ er hár hóll, ofan á honum 
stendr kringlótt tótt; dyr á henni í austr, sem snúa að bænum; tóttin er hér um bil 10 fet í 
þvermál, veggir mjög þykkvir; eg kannaði hana með stálstaf mínum og fann þar alstaðar grjót 
niðri í alt í kring, sem mjög var djúpt á. Austr frá hólnum baka til við bæinn er djúp laut, og 
ákaflega digr veggr að norðanverðu, enn upphækkunin undir bænum myndar aðra hliðina; þessi 
laut heitir Goðadalr; vel má vera, að tóttin á hólnum sé fornt goðahús, þvíað það má telja víst, 
að Loftr gaulverski hafi haft eitthvert slíkt hús á bæ sínum.” Hóllinn er tæpa 70 m suðvestan við 
bæ 001 og tæpum 110 m VNV við traðir 008.
Goðahóll er gróinn. Smáþýft, deiglent svæði  er umhverfis hólinn en bæjarhóll 001 og útihús 
eru til norðausturs. Hóllinn er 50x30 m að stærð og snýr austur-vestur.  Þar sést ekki til minja 
lengur.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði á eða við hólinn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: KK 1, 130; FF, 197; Árbók 1882, 54.

ÁR-096:011     Lögrétta     heimild    þingstaður
“Hér í túninu er ein þvílík ferköntuð rúst, nefnd lögrétta, sem nú er sigin og öll grasi gróin.  Vel 
getur verið að grjótveggir séu þar undir,”  segir í skýrslu Jakobs Árnasonar frá 1817 og birt er í 
bókinni Frásagnir um fornaldarleifar.  Kristian Kålund kom einnig að Gaulverjabæ og segir frá 
lögréttu: “Norðan við bæinn og kirkjuna sést í túni tóft eins og af venjulegu þinghúsi (12 X 9 
al.) og nefnist lögrétta.” [afmg.4: Kålund I, 1877, 182 um sama efni; SV Árb. 1882,54. nefnir 
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hugsanl. hoftóft einhversstaðar, en minnist ekki á lögréttu]. Ekki er vitað hvar Lögrétta var 
staðsett og frekari heimildir þarf til þess að staðsetja hana.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: FF, 194-200: KK 1, 130

ÁR-096:012     Loftshaugur     heimild    legstaður
“Sagt er að Loftur frá Gaulum í Noregi, sem nam Loftsstaði og flutti búferlum mílufjórðung 
lengra frá sjó og kallaði þar Gaulverjabæ, hafi látið grafa sig hér, fáeinum skrefum fyrir norðan 
túnið í haug eða ávölum hól sem kallast Loftsleiði eða Loftshaugur.  Gömul sögn er um að 
menn hér í hverfinu hafi eitt sinn farið til og grafið í hauginn, en þegar þeir voru byrjaðir að 
grafa og litu heim eftir, sýndust þeim bæirnir, aðrir segja kirkjan, standa í ljósum loga, og hættu 
þess vegna að grafa.  ... Þessi haugur er annars vallgróinn með grænum grassverði, og eru tvær 
strýtulagaðar þúfur ofan á honum, rétt eins og þær stæðu hvor við sinn enda legstaðarins,” 
segir í skýrslu Jakobs Árnasonar frá 1817. Í grein Sigurðar Vigfússonar í Árbók hins íslenska 
fornleifafélags frá 1882 segir um Loftshaug: «... þar eru margir hólar smærri eða stærri, er 
liggja með heiðarjaðrinum, sem kallaðir er, fyrir norðan túnið. Þeir eru, held ég , alls nær 20 
að tölu, og margir toppmyndaðir, sumir ekki mjög stórir, og ekki ólíkir haugum að sjá. Einn er 
þar stór hóll aflangr; í hann hefur verið grafið ekki alls fyrir löngu, og þó hætt við, og ekkert 
hefir fundizt, sem vonlegt var, enda þóttust menn þá sjá hvers kyns undr. Ekki sýndist mér 
ráðlagt að láta grafa neitt hér, því að eg held, að þessir hólar sé flestir af náttúrunni, ef ekki 
allir.» Þetta landsvæði er gjörbreytt, flestir hólanna sem getið er um hér ofar voru sléttaðir út 
um miðja síðustu öld, þar á meðal Loftshaugur að öllum líkindum. Staðsetning hans er nú týnd 
og ábúendur höfðu ekki heyrt hans getið, örnefnið er t.d. ekki í örnefnaskrá. Frekari heimildir 
þarf til að staðsetja minjastaðinn.
Slétt, ræktað tún. Þar eru enn nokkrir hólar en engum þeirra svipar til þessa sem lýst er hér ofar. 
Víða eru hólar og hryggir í túninu og grunnt niður á hraun.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: FF, 194-200; Árbók 1882, 54.

ÁR-096:013     heimild    þingstaður 63°49.975N     20°53.458V
Þinghús var við bæ 001 allt fram undir 1940. 
Húsið var rifið en var rúmum 40 m norðan við 
bæinn. Þar er nú fjós og vegur sem liggur að 
núverandi íbúðarhúsi og kirkju. Vegurinn sveigir 
til suðurs, fast austan við áætlaða staðsetningu 
þinghússins. Í Sunnlenskum byggðum II kemur 
fram að árið 1907 sé fyrsta samkomuhús hreppsins 
byggt, það var þinghús og ein af kennslustofum 
barnaskólans. Það hús var staðsett í þessari 
skráningu. Ekki er vitað hvar þingið var staðsett 
fyrir þann tíma á Gaulverjabæ. Á Þjóðminjasafni 
Íslands er varðveitt málverk sem gert er 1892, 
þar sést bærinn og kirkjan í Gaulverjabæ ásamt 
útihúsum norðar. Það er líklegt að timburhús, 
á milli útihúsanna, sé eldra þinghús en frekari 
heimildir þarf til að staðfesta það.
Fjósið í Gaulverjabæ er fast norðan við áætlaða 
staðsetningu þinghússins, allar þessar byggingar eru á holtinu sem bæinn er á.
Þinghúsinu er lýst í Sunnlenskum byggðum. Þar segir: «Það er ekki ólaglegt timburhús, þótt 
ekki væri það hátt til lofts eða vítt til veggja. Gólfflötur þess var 25-28 m2 og lítil forstofa. 
Það var málað í fölbláum lit og fastir bekkir brúnmálaðir meðfram veggjum, Tveir gluggar á 
suðurhlið.» Engin ummerki hússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=724933; SB II, 119

ÁR-096:014     Brunnhóll     brunnur     brunnur 63°49.964N     02°05.352V
“Brunnhóll er norðvestur af Goðadal, um 70 m.  Hann er í túnjaðrinum.  Í hólnum hefir lengi 
verið og er enn brunnur fyrir bæinn, og þar var áður brunnhús,” segir í örnefnalýsingu. Brunnur 

Þinghús ÁR-096:013, ljósmynd í eigu Hergeirs 
Kristgeirssonar.
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er um 60 m norðvestan við bæ 001. Brunnurinn 
er enn í notkun en sést ekki á yfirborði.
Gróinn hóll. Smáþýfi er til suðvesturs en útihús 
til norðausturs.
Brunnurinn er enn í notkun og á hólnum er 
steyptur sívalningur með steyptri plötu ofan á.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 1.

ÁR-096:015     Drumbhóll     huldufólksbústaður     63°50.087N     20°53.357V
“Móts við Dalbæ [ÁR-099], nærri mörkum, er 
í túninu lítill brattur hóll, Drumbhóll. Þann hól 
mátti ekki slá eða hreyfa við. Huldufólk hefir 
eignarrétt á hólnum,” segir í örnefnalýsingu. 
Drumbhóll er um 270 m norðan við bæ 001 og 
tæpa 150 m norðvestan við Geirakot 018. Hann 
er 20 m vestan við landamerki jarðanna. Þetta 
svæði hefur tekið miklum breytingum, þarna var 
áður fjöldi af grónum hraunhólum, flestir þeirra 
hafa verið sléttaðir út.
Slétt, ræktað tún. Í túninu eru náttúrulegir hryggir 
og stakir hraunhólar. Drumbhóll er strýtulaga og 
um 1 m þar sem hann er hæstur. Klettur er efst 
í  honum. Hann er 8,5x6,6 m að stærð og snýr 
norður-suður. Hóllinn er alveg náttúrulegur.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 1.

ÁR-096:016     heimild    vörslugarður
“Frá Brandshúsamörkum norður undir vegi vottaði í tíð Dags Brynjólfssonar greinilega fyrir 
fornum vörzlugarði, og lá hann til austurs nálægt Garðhúsum og áfram norðan og austan við 
Dalbæ.  Hann hafði sýnilega verið mikið mannvirki,” segir í örnefnalýsingu. Garðurinn er 
horfinn og því miður er ekkert nánara vitað um legu hans. Hann lá eflaust á milli Drumbhóls 
015 og Garðhúsa ÁR-098 en þessu svæði var umturnað með sléttun um miðja síðustu öld. Sé 
tekið mið af legu hans er mögulega um sameiginlegan túngarð hverfisins að ræða sem annars er 
horfinn. Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 er gaddavír umhverfis túnið en 
líklega var þarna hlaðinn  garður áður eins og víða annars staðar í hreppnum.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 1.

ÁR-096:017     heimild    leið 63°50.025N     20°53.279V
Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 sést leið sem liggur til norðurs frá bæ 
001, hún sveigir til norðausturs, sunnan við Dalbæ ÁR-099 og fór þaðan til austurs, beint út 
heimatúnið. Við austurenda heimatúnsins komu þjóðleiðir ÁR-631:004 og 005 saman, þessi 
leið lá eflaust að þeim stað.
Leiðin er komin í slétt, ræktuð tún
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

Brunnur ÁR-096:014, horft til norðausturs. 

Drumbhóll ÁR-096:015, horft til norðurs.
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ÁR-096:018     Geirakot     þúst     býli 63°50.036N     20°53.223V
“Hardhaus, kallað almennilega Geirakot, fjórða 
hjáleiga,” segir í Jarðabók Árna Magnússonar 
og Páls Vídalín frá 1908. Í örnefnalýsingu segir 
ennfremur: “Geirakot hét gömul hjáleiga frá Bæ 
í Austurtúni, beint suður af Dalbæ, við mörkin.  
Þar er nú ávalur hóll, sem bærinn stóð.” Geirakot 
er um 260 m norðaustan við bæ 001 og rúmum 80 
m sunnan við Dalbæ ÁR-099. Bærinn er skammt 
sunnan við landamerki jarðanna og lítið mótar 
fyrir hólnum á yfirborði. Raflína liggur þarna 
þvert yfir, einn staurinn er ofan í minjunum.
Ræktað tún sem nýtt er til sláttar. Hólhryggur 
liggur eftir túninu og var bærinn á honum.
Mikið gras var á svæðinu þegar skrásetjari var 
á ferðinni og erfitt að greina nákvæma stærð 
þústarinnar, hún fjarar út til allra átta. Hann 
er um 10x3 m og 0,3 m á hæð, grasið ýkti þó 
umfangið. Greinilegt að mannvist er hér undir sverði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: JÁM II, 35; Ö-Gaulverjabær, 1.

ÁR-096:019     þúst     útihús 63°50.068N     20°52.998V
“Nálægt bæjarhólnum í Geirakoti [018] voru 
tveir hólar, minni austan við [sjá 020], og voru 
þar útihús frá Geirakoti,” segir í örnefnalýsingu. 
Eystra útihúsið var um 200 m austan við 
Geirakot 018 og tæpum 440 m ANA við bæ 001. 
Rafmagnsstaur er fast vestan við hólinn.
Slétt, ræktað tún nýtt til sláttar.
Hóllinn er afar sigin og vart sjáanlegur á yfirborði. 
Mikið gras var á svæðinu þegar skrásetjari var á 
ferðinni og byrgði það sýn. Hóllinn er um 12x6 
m að stærð og snýr austur-vestur. Hann er 0,2-0,3 
m á hæð, ekki mótar fyrir mannvist á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 1.

ÁR-096:020     heimild    útihús
“Nálægt bæjarhólnum í Geirakoti [018] voru tveir hólar, minni austan við [sjá 019], og voru 
þar útihús frá Geirakoti,” segir í örnefnalýsingu. Hér er verið að skrá vestara útihúsið. Það var 
rúma 150 m austan við Geirakot 018 og tæpa 400 m norðaustan við bæ 001. Ekki er vitað hvar 
þessi hóll var staðsettur nákvæmlega, hann var á milli 018 og 019. Þar er hólhryggur í túninu 
og hinar minjarnar eru á honum. Hnit var tekið á líklegum stað en ekki sést til þústar eða annars 
sem gefur mannvirki til kynna.
Slétt, ræktað tún.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 1.

ÁR-096:021     Bæjarbryggja     heimild    brú 63°49.899N     20°53.424V
“Bæjarbryggja heitir grjótbryggja, sem liggur frá Bæ niður að Vaðlakoti,” segir í örnefnalýsingu. 
Bæjarbryggja lá í framhaldi af tröðum 008 að Vaðlakoti ÁR-100 og áfram að Haugi ÁR-095. 
Bryggjan er sýnd á bæjarteikningu danskra landmælingmanna frá 1906.
Malarvegur liggur á sama stað og traðir 008 og Bæjarbryggja. Hann er í halla til suðurs, niður 
holtið sem bærinn var á og gróin tún eru beggja vegna við veginn.
Engin ummerki brúarinnar sjást á yfirborði.

Bæjarhóll Geirakots ÁR-096:018, horft til austurs.

Þúst ÁR-096:019, horft til austurs.
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Hættumat: hætta, vegna vegagerðar
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 1; Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

ÁR-096:022     Torfholt     tóftir     fjárhús 63°50.542N     20°52.743V
“Torfholt heitir hólarani ofan við 
Bæjarkeldu, um 20 mín. gang frá Bæ.  
Þar voru beitarhús og móbyrgi,” segir í 
örnefnalýsingu. Nýræktað tún er fast austan 
við tóftirnar, á stóru, lágu holti. Það var 
gert á síðustu árum. Torfholt er vestasti 
hluti þessa holts, þar eru enn tóftir. Þær eru 
rúmum 1,2 km norðaustan við bæ 001 og 
rúmum 250 m norðan við móbyrgi 040.
Torfholt er mikið raskað, þar var gert stórt 
tún á síðustu árum. Tóftirnar eru á vestasta 
hluta holtsins en það er 1-2 m á hæð, algróið 
og þýft. Minjarnar eru á hæsta hluta þess. 
Mörg flóð eru í framræstri mýrinni til allra 
átta frá holtinu

Á svæði sem er 40x17 m að stærð eru þrjár tóftir. Tóft A er austust og um leið stærst af tóftunum. 
Þetta var beitarhús. Tóftin er 18x18 m að stærð og skiptist í fimm hólf. Lýsingin hefst austast, 
í hólfi 1. Það er 8x3 m að innanmáli og snýr norðvestur-suðaustur. Veggirnir eru úr torfi og 
grjóti, 0,4-0,7 m á hæð. Það sjást mest 3 umför af grjóthleðslum að innan en veggirnir eru 
algrónir að utan. Hólfið er opið til suðurs, þar er hrun fyrir. Grjóthlaðinn garði liggur eftir 
hólfinu endilöngu. Hólf 2 er vestan við hólf 1. Það er eins að gerð og lögun og hólf 1. Veggirnir 
eru 0,5-0,7 m á hæð og garðinn er 0,3 m á hæð. Mest sjást 4 umför í veggjunum að utan. Hólf 3 

er vestan við hólf 2. Það er 4x3 m að innanmáli og 
snýr norður-suður. Það er opið til suðurs. Óljóst 
mótar fyrir garða við austurvegg. Umfang veggja 
í þessu hólfi er minna en í fyrri hólfum og þeir 
hlaðnir út stærra grjóti. Það sést glitta í 1-2 umför 
af grjóti að innan. Hólf 4 er norðan við hólf 1-2 
og var hlaða. Hóflið er 8x4 m að stærð og snýr 
norðaustur-suðvestur. Hlaðan er 0,5 m dýpri en 
hin hólfin. Veggirnir eru 1,5 m á hæð og þar má 
sjá 2-4 umför af stóru grjóti. Veggirnir eru mun 
lægri að utan og ekkert op sést þarna inn. Hólf 5 
norðan við hólf 4, það var byggt utan við tóftina. 
Það er 4x4 m að innanmáli og opið til suðvesturs. 
Veggirnir eru lítið annað en einföld grjóthleðsla 
úr móbergi. Þetta hólf var ekki undir þaki, nema 
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Teikning af minjum ÁR-096:022 í Torfholti.

Tóft ÁR-096:022a, horft til norðvesturs. Tóft ÁR-096:022b, horft til NNA.

Tóft ÁR-096:022c, horft til norðausturs.
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að það hafi verið úr timbri. Tóft B er 17 m vestan við tóft A. Hún er 10x8 m að stærð og skiptist 
í tvö hólf. Tóftin snýr norðaustur-suðvestur og hefst lýsingin í hólfi 1. Það er vestar. Það er 8x3 
m að innanmáli og opið til suðurs. Í miðju hólfinu er jarðvegur, mögulega er gróið yfir garða 
sem þarna var. Veggirnir eru torfhlaðnir, 0,2-0,3 m á hæð og þýfðir. Rof er í norðausturhorni. 
Hólf 2 er austar. Það e reins að gerð og lögun og hólf 1. Veggirnir eru hins vegar 0,2-0,3 m á 
hæð og þýfðir. Tóft C er fast norðaustan við tóft B. Hún er 8x6 m að stærð og nánast hringlaga. 
Hún afmarkast af grænum hring, innan í tóftinni. Ekkert op sést inn í hana. Tóftin afmarkast af 
þýfðum kanti, veggirnir eru afar ógreinilegir. Þeir eru 0,1-0,2 m á hæð.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 2.

ÁR-096:023     Torfholtsstiklur     mannvirki     vað 63°50.512N     20°52.785V
“Torfholtsstiklur hétu steinstiklur yfir Bæjarkeldu 
á leið í Torfholt frá Bæ,” segir í örnefnalýsingu. 
Stiklurnar eru tæpum 1,2 km norðaustan við bæ 
001 og 560 m austan við brú 033. Upphlaðinn 
vegur sem liggur upp á Torfholt er 13 m sunnan 
við Stiklurnar en Bæjarkelda var þurr þegar 
skrásetari var á ferðinni.
Gróinn, fraræstur mói. Víða eru mýrarflóð. 
Bæjarkelda rann á milli þeirra. Svæðið er nýtt 
til beitar.
Stiklurnar, eða steinarnir, eru sex talsins. Þeir 
voru notaðir til þess að stikla yfir kelduna. Þeir 
eru flatir og stórir. Steinarnir eru á svæði sem er  
5 m langt og liggja VSV-ANA. Þeir eru 0,3-0,5 
m á hæð og hálf sokknir ofan í kelduna. Engin 
ummerki um leiðina sjást.
Hættumat: hætta, vegna framkvæmda
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 2.

ÁR-096:024     Vörðuvað     heimild    vað 63°50.748N     20°52.432V
“Í Þorleifslæk er Vörðuvað norður af Torfholti,” segir í örnefnalýsingu. Lækurinn er um 1,7 km 
suðaustan við bæ 001. Ekki er vitað hvar á læknum vaðið var né sjást ummerki um vörðu. Hnit 
var tekið þar sem Valdimari Guðjónssyni, heimildamanni, fannst líklegt að það kunni að hafa 
verið. Ekki er vitað á hvaða leið vaðið var notað, mögulega að bæjunum þar norðar.
Umhverfis lækinn er þýfður flói með smáhólum upp úr víða.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 2.

ÁR-096:025     Markavarða     heimild    landamerki
“Markavarða er skammt frá suðausturhornmarki, norðvestur af Vallarétt,” segir í örnefnalýsingu. 
Varðan er horfin og ekki er vitað hvar hún var nákvæmlega.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 2.

ÁR-096:026     Bæjarsel     tóft     sel 63°49.628N     20°51.945V
“Bæjarsel er suðaustan við vatnið.  Þar eru beitarhús frá Gaulverjabæ,” segir í örnefnalýsingu. 
Bæjarsel er tæpa 1,4 km suðaustan við bæ 001, fast vestan við landamerki Gerða ÁR-101. 
Bæjarsel er austan við Bæjarvatn, á  stórum, grænum hól hóll. Umhverfis hann mótar fyrir 
gömlu, smáþýfðu túni.
Smáþýft, óræktað tún. Mjög flatt fyrir utan hólinn sem Bæjarsel myndar og svæðið er framræst.
Á hólnum eru tóftir beitarhúsa en ekki er vitað hvort að þarna var selstaða. Það er líklegt sé tekið 
mið af örnefninu, á nágrannajörðum eru einnig fleiri seljaörnefni sen er ólíkt öðrum svæðum í 
Flóa. Tóftin er 29 x 18 m að stærð, skiptist í 3 hólf og snýr norðvestur-suðaustur. Tóftin er opin 
á tveimur stöðum til norðvesturs og hugsanlega einnig á miðjum norðaustur-langvegg. Tóftin 
er torf- og grjóthlaðin og sést í 1-5 umför af hleðslum víða í tóftinni. Hólf I norðvestast. Það 
er 13x4 m að innanmáli og opið til norðvesturs. Veggirnir eru grónari en í hinum hólfum og er 

Torfholtsstiklur ÁR-096:023, horft til norðvesturs.
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hleðsluhæð 0,4-0,5 m að innan en 0,2-0,4 m að utan. Opið er inn í hólf III er til suðausturs.  Hólf 
II er austar. Það  er 14 x 4,5 m að stærð og opið til norðvesturs og líklega norðausturs. Annað op 
inn í hólf III er til suðausturs. Garði liggur í miðju hólfinu og er hann 2 m breiður, 12 m langur 
og 0,2 - 0,3 m á hæð. Það sést í 1-2 umför af grjóthleðslum í veggjum. Þeir er 0,4 - 0,7 m á hæð, 
hærri að utan en að innan. Það sést í smávegis bárujárn úr þaki byggingarinnar ofan á þeim. 
Nokkuð hrun er úr norðausturvegg. Hólf III sunnan við hin hólfin. Það er 12,5 x 8 m að stærð 
og er opið inn í bæði hin hólfin til norðvesturs. Hleðslur er miklar og háar í þessu hólfi 0,3 - 1,2 
m. Það sést í 4-5 umför í norðurhorni en annars eru hleðslurnar frekar grónar eða um 1-3 umför.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 2.

ÁR-096:027     vegur     brú 63°56.397N     20°53.546V
Að sögn Valdimars Guðjónssonar, 
heimildamanns, er upphlaðin brú norðvestarlega 
í landi Gaulverjabæjar, við landamerki Hólshúsa 
ÁR-104. Brúin var notuð á leið 631:005, en 
tvær aðrar brýr eru skammt austar og voru þær 
líka hluti af sömu leið. Hér má því sjá þrjár 
(033 og 034) brýr og greinilegt að torvelt var 
að fara yfir mýrina sem er hér. Brúin er 800 m 
norðan við bæ 001 og 50 m vestan við brú 034. 
Gulverjabæjarvegur 33 er tæpum 120 m vestar. 
Vélgrafin skurður er fast sunnan við brúnna og 
tún þar hinu megin við. Til norðurs er vírgirðing 
á merkjum jarðanna.
Brúin er í óræktuðu beitarhólfi. Fast til austurs 
er mýrardæla, líklega hluti af svokallaðri 
Bæjarkeldu. Hér og þar kemur mold og grjót 
uppúr sverði.

Brúin er 140 m að lengd og liggur NNV-SSA. Hún er grjóthlaðin, 4 m á breidd og 0,2-0,4 m á 
hæð. Það sjást þrjár rásir ofan á bryggjunni, líklega eftir lausagöngu hrossa en langt er síðan hún 
var notuð. Brúin er grasivaxin.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-096:028     Miklavatnsmýri     heimild    tjaldstæði
“Á Miklavatnsmýri var veitt vatn úr Þjórsá, og var hún geysimikið slægjuland áður fyrr, enda 
véltæk að mestu. Var legið þar frá í tjöldum við heyskap,” segir í örnefnalýsingu. Ekki er 
vitað með vissu hvar tjaldstæðið í Mikluvatnsmýri var og frekari heimildir til þess að staðsetja 
minjastaðinn.
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 3.

Bæjarsel ÁR-096:026, horft til suðurs.
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Teikning af  tóft ÁR-096:026.

Brú ÁR-096:027, horft til suðurs.
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ÁR-096:029     heimild    fjós 63°49.987N     20°53.348V
Í Árbók hins íslenska fornleifafélags árið 1974 segir í grein eftir Þór Magnússon: «Að kvöldi 
13. ágúst 1974 barst Þjóðminjasafninu hlutur ... fjöl með fornum útskurði sem í fljótu bragði 
virtist ótvírætt vera frá 11. öld .... Guðjón Sigurðsson skýrði mér síðar frá fundaratvikum sem 
voru þessi: Haustið 1973 var rifið gamalt torfhús [007] sem stóð 60-70 m norðan við kirkjuna 
í Gaulverjabæ. Þetta var upphaflega fjós og var notað sem slíkt til 1914 en eftir það var húsið 
notað sem hesthús og síðast sem fjárhús. Var að lokum jafnað úr tóftunum með jarðýtu. Vorið 
1974, er Guðjón [Sigurðsson] gekk um þetta svæði, fann hann spýtuna í túninu, um 20 m 
frá þeim stað þar sem rústirnar höfðu verið en varla er um annað að ræða en að spýtan hafi 
verið í húsunum og farið í moldina er húsin voru jöfnuð út ... Ingibjörg Davíðsdóttir fluttist 
með foreldrum sínum að Gaulverjabæ árið 1920 og man vel eftir þessum húsum, enda voru 
þau notuð sem hesthús í tíð föður hennar, Dags Brynjúlfssonar. Ekki veit hún til að nokkur 
hafi tekið eftir þessari fjöl eða öðrum slíkum neins staðar í húsunum, enda voru þau ekki björt 
...Virðist enda svo sem framhlið fjalarinnar hafi einhvern tíma snúið að torfi...». Umrætt útihús 
er skráð á 007, um 110 m norðaustan við bæ 001.
Slétt tún. Íbúðarhús með öspum og öðrum gróðri í bakgarði er rétt austan við áætlaða staðsetningu 
útihúsanna.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Árbók 1974, 63-64.

ÁR-096:030     Skilarétt hreppsins     tóft     rétt 63°50.158N     20°53.513V
Fjárrétt er um 380 m norðan við bæ 001 og 450 m sunnan við brú 027. Hún var byggð um 1930 
en forveri þessarar réttar var í landi Syðri-Vallar (sjá ÁR-122:019). Efni úr henni var tekið þegar 
réttin var fær hingað. Réttin er rúmum 100 m austan við Félagslund, við gatnamót þjóðvega 33 
og 308. Réttin er ekki nýtt lengur nema fyrir ríðandi fólk, það stoppar og setur hross sín þarna 
inn. Réttin er höfð hér með vegna forns byggingarlags

Réttin er á opnu svæði fast norðan við þjóðveg 
305. Umhverfis hana er malarplan nema til norðurs, þar eru gróin tún.
Réttin er 21x14 m að stærð og snýr austur-vestur. Hún er grjóthlaðin og op er á miðri suðurhlið. Þar er 
nýlegt járnhlið fyrir framan. Ekki sjást dilkar inni 
í  réttinni, þeir eru horfnir eða voru úr timbri. 
Veggirnir eru rúmlega 1 m á breidd og 1,3 m 
á hæð. Það má greina 5-6 umför í þeim. Ofan á veggjunum er þunnt torf.
Hættumat: hætta, vegna vegagerðar

ÁR-096:031     náma     mógrafir 63°50.918N     20°52.861V
Mógrafir eru á um 1,5 km norðan við bæ 001 og rúmum 350 m norðan við Torfholt 022. Svæðið 
er að mestu í landi Gaulverjabæjar en nær yfir í land Gegnishólaparts ÁR-105 til austurs.
Mýrarflói með moldarflögum á stöku stað og víðikjarri á dreif. Grasi- og mosagrónir hólar eða 
holt standa víða upp úr mýrinni.
Mógrafasvæðið er stórt, það er um 850x450 m og snýr norðaustur-suðvestur. Svæðið er víðast 
sundurgrafið af mógröfum milli hóla og holta. Bakkar mógrafanna eru víðast um 0,2-0,6 m háir. 

Skilarétt ÁR-096:030, horft til norðurs.

metrar

50 10

Teikning af rétt ÁR-096:030.



266

Mógrafirnar eru hálfþurrar eða þurrar, víðast 
vaxnar mýrargróðri en moldarflög eru á stöku 
stað sem og rofabörð í bökkum. Það er ekki 
hægt að áætla fjölda þeirra, hér er um nokkur lítil 
svæði sem eru á milli holta og rima.
Hættumat: engin hætta

ÁR-096:032     garðlag     landamerki 63°50.991N     20°52.531V
Hlaðinn garður er á merkjum Gaulverjabæjar og Seljatungu, 
rúmum 2 km norðan við bæ 001 og fast norðan við mógrafir 
031.
Mýrarflói með moldarflögum á stöku stað og víðikjarri á 
dreif. Grasi og mosagrónir hólar eða holt standa víða upp 
úr flatlendi.
Garðurinn er um 400 m langur í stefnu NV-SA. Hann er grasi 
gróinn, um 1 m breiður og 20-60 cm hár. Ofan á garðinum 
er gaddavírsgirðing. Garðurinn er um 400 m langur og snýr 
norðvestur-suðaustur. Hann er grasigróinn, um 1 m breiður 
og 0,2-0,6 m hár. Ofan á garðinum er gaddavírsgirðing.
Hættumat: engin hætta

ÁR-096:033     vegur     brú 63°50.444N     20°53.448V
Upphlaðin brú, líklega yfir Bæjarkeldu, er 
rúmum 110 m austan við brú 027 og 750 m NNA 
við bæ 001. Hún stefnir að Gerðum ÁR-101. 
Brúin var notuð á þjóðleið ÁR-631:005, líkt og 
hinar brýrnar tvær sem þarna eru. Ekki er ljóst 
hversu gömul brúin er, hún er grýtt og lítið gróin. 
Brúin liggur til norðvesturs frá vélgröfum skuði 
og fjarar út þegar nær dregur þurrlendi.
Brúin er í óræktuðu beitarhólfi. Fast til austurs 
er mýrardæla, líklega hluti af svokallaðri 
Bæjarkeldu. Hér og þar kemur mold og grjót 
uppúr sverði. Hornstaur í vírgirðingu er rétt 
norðaustan við minjarnar.
Brúin er 35 m löng og liggur norðvestur-
suðaustur. Hún er 3-4 m á breidd, 0,3 m á hæð 
og algróin. Víða glittir í grjót en ekki er hægt að 
sjá regluleg umför.

Hættumat: engin hætta

Mógrafir ÁR-096:031, horft til vesturs.

Garðlag ÁR-096:032, horft til suðvesturs.

Brú ÁR-096:033, horft til vesturs.
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ÁR-096:034     vegur     brú 63°50.438N     20°53.522V
Hlaðin brú er á leið ÁR-631:005. Leiðin er sýnd 
á Herforingjaráðskorti frá 1908, brúin liggur 
eins og leiðin sem þar sést. Þessi brú er á milli 
brúa 027 og 033, líklega voru þær allar notaðar 
á þessari sömu leið. Ekki er vitað hver þeirra er 
elst eða hvort þær voru notaðar samtíða. Brúin 
stefnir á Dalbæ ÁR-099 og Garðhús ÁR-098.
Brúin er í óræktuðu beitarhólfi. Fast til austurs 
er mýrardæla, líklega hluti af svokallaðri 
Bæjarkeldu. Hér og þar kemur mold og grjót 
uppúr sverði. Hornstaur í vírgirðingu er rétt 
norðaustan við minjarnar.
Brúin er tæplega 80 m að lengd og hlykkjast 
NNV-SSA. Á henni miðri er nánast 90° horn og 
ræsi í gegn. Brúin er grjóthlaðin, torf er ofan á 
henni og í hliðum. Hún er 3 m á breidd 0,2-0,4 m 
á hæð og algróin. Ræsið er norðarlega í brúnni, 
það sést sem 2 m breitt skarð. Mögulega var timbur þar yfir
Hættumat: engin hætta

ÁR-096:035     náma     rista 63°50.431N     20°53.556V
Torfrista er um 900 m norðan við bæ 001 og á 
milli brúa 027 til vesturs og 034 að austan. Þetta 
svæði kallast Bæjarkelda og er framræst.
Ristan er í óræktuðu beitarhólfi. Fast til austurs 
er mýrardæla, líklega hluti af svokallaðri 
Bæjarkeldu. Hér og þar kemur mold og grjót 
uppúr sverði.
Ristusvæðið er í sléttu mýrarflóði, er 25x15 m 
að stærð og snýr norðvestur-suðaustur. Tvær 
ristur sjást í grasinu sem moldarflákar og ekki 
er langt síðan torfið var rist að öllum líkindum. 
Annað slétt svæði sést skammt norðaustar, þar 
er slétt gras og líklegt að torf hafi líka verið rist 
þar. Ristan er grunn, 0,1-0,2 m á dýpt og þurr.
Hættumat: engin hætta

ÁR-096:036     náma     mógrafir 63°50.407N     20°53.615V
Við yfirferð loftmynda sem tekin var á svæðinu 1973 sjást mógrafir fast vestan við brú 027. Þær 
eru rúma 850 m norðan við bæ 001. Skrásetjari gekk yfir svæðið án þess að vera mógrafanna 
var. Það sést móta fyrir mógröfunum á nýlegum myndum í kortavefsjá Samsýnar.
Mógrafirnar er í óræktuðu beitarhólfi. Fast til austurs er mýrardæla, líklega hluti af svokallaðri 
Bæjarkeldu. Hér og þar kemur mold og grjót uppúr sverði.
Mógrafirnar eru í grunnum lækjarfarvegi. Þær sjást til norðurs frá vélgrafnum skurði og hverfa 
við landamerki Hólshúsa. Mógrafa svæðið er T-laga. Efst er svæðið ferhyrnt, 34x30 m að lengd. 
Það mjókkar síðan til suðurs og fylgir lækjarfarveginum, þar eru mógrafirnar 60x5 m að stærð. 
Erfitt er að átta sig á heildarfjölda mógrafa á svæðinu, þær eru greinilega mjög grónar og sjást 
illa að sumarlagi.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: https://kort.samsyn.is/gagnavefsja/

ÁR-096:037     tóft     stekkur 63°50.401N     20°52.757V
Tóft er um 1 km norðaustan við bæ 001 og rúmum 50 m vestan við mógrafir 040. Tóftin 
er umfangsmeiri en móstæði 040 og af þeim sökum höfð sér. Hér gæti verið um stekk eða 
heimarétt að ræða án þess að útilokað sé að um móstæði sé að ræða.

Brú ÁR-096:034, horft til norðurs.

Mógrafir ÁR-096:035, horft til austurs.
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Tóftin er á lágum, stakstæðum hól í mýrinni. Hún er framræst og slétt. Víða er grunnt niður á 
hraun og rakar dælar eru inn á milli hraunhóla.
Tóftin er 6x3,5 m að stærð og snýr NNA-SSV. Hún er grjóthlaðin og ekkert op sést þar inn. 
Veggir eru grjóthlaðnir, 0,2-0,3 m á stærð og þar má greina 1-2 umför af grjóti. Að innan er 
tóftin full af jarðvegi. Fyrir norðan tóftina er einföld grjóthleðsla, líklega hluti af öðru hólfi. 
Hleðslan gæti hafa verið aðrekstrargarður. Gaddavír er í tóftinni og líklega var hann ofan á 
veggjum.
Hættumat: engin hætta

ÁR-096:038     tóft     beitarhús       63°49.912N     20°54.505V
Á Herforingjaráðskorti frá 1908 er beitarhús um 
880 m vestan við bæ 001. Það er 260 m sunnan 
við beitarhús 095:022. Þetta beitarhús tilheyrði 
að öllum líkindum einhverri af hjáleigum 
Gaulverjabæjar en ekki er vitað hverri þeirra. 
Tóftin er enn verðveitt og sést vel.
Fast til vesturs er ræktað tún. Til annarra átta 
er óræktað, mýrlenst svæði. Víða eru blautar 
mýrardælur en framræsla hefur breytt svæðinu 
mikið. 
Tóftin er 11x6 m að stærð og snýr norður-suður. 
Tóftin er einföld en undir henni mótar fyrir 
lágum hól, mögulega eru fleiri mannvirki hér. 
Veggirnir eru grónir, 0,3-0,4 m á hæð og 2 m á 
breidd. Það glittir í steina hér og þar. 
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Hkort 1:50000

ÁR-096:039     tóft 63°49.662N     20°52.632V
Um 860 m suðaustan við bæ 001, alveg við norðvesturenda vatnsins, þar sem verið er að byggja 
brú (2016) yfir stóran skurð sem rennur út í vatnið, er lítil og frekar nýleg tóft. Rétt sunnan við 
tóftina er nýlega plægt og sléttað tún. Tóftin er undir þaki á loftmynd frá 1975 en hlutverk þess 
er óþekkt.
Grasivaxið flatlendi. Bæjarvatn er suðaustar og plægð tún til vesturs.
Tóftin er 15 x 8 m að stærð og snýr norður-suður. Hún er opin til suðurs. Tóftin er torf- og 
grjóthlaðin og mikið timburbrak er innan hennar sem og smávegis bárujárn. Tvær viðarstoðir 
standa upp úr austurvegg hennar. Hæð veggja er 0,7 - 1 m og það sést í 2-4 umför af grjóti 
að utanverðu en að innanverðu er tóftin gróin. Tóftin er líklega ekki mjög gömul. Tóftin er í 
stórhættu vegna Bæjarvatnsins, hún er við það að brotna ofan í það.
Hættumat: stórhætta, vegna landbrots
Heimildir: Loftmynd 1975, Hkort 1:50000

metrar

10 2

Móstæði ÁR-096:037.

Tóft ÁR-096:038 er uppi á holtinu, fyrir miðri mynd. 

Móstæði ÁR-096:037, horft til suðurs.
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ÁR-096:040     tóftir     mógrafir      63°50.415N     20°52.640V
“Torfholt heitir hólarani ofan við Bæjarkeldu, um 20 mín. gang frá Bæ.  Þar voru beitarhús og 
móbyrgi,” segir í örnefnalýsingu. Mógrafir og fjórar tóftir eru sunnan við Torfholt (sjá 022). 
Mógrafirnar eru austan við lágan hólhrygg en móbyrgin raðast eftir honum endilöngum. Ekki 
er ljóst hvort að þetta er hluti af Torfholti, hryggurinn liggur sunnan frá því. Mógrafirnar eru 

tæpum 220 m sunnan við beitarhús 022 og tæpum 1,1 km norðaustan við bæ 001.
Framræst, slétt mýri. Víða er grunnt niður á hraun og rakar dælar eru inn á milli hraunhóla.
Minjarnar eru á svæði sem er 270x140 m að stærð og snýr norður-suður. Í lýsingu þessari er þeim 

gefin bókstafur til aðgreiningar. Mógrafir A eru 
vestan við hinar minjarnar, fast við hólhrygginn. 
Þær eru greinilegar en ekki er hægt að áætla 
fjölda þeirra. Mógrafirnar eru á svæði sem er 
270x100 m að stærð og snýr norður-suður. Það 
er breiðast nyrst en mjókkar eftir því sem sunnar 
dregur. Mógrafirnar ná ekki yfir samfellt svæði, 
þetta eru þrjú svæði sem eru tengd saman með 
stökum mógröfum inn á milli. Ekki hefur verið 
fyllt upp í mógrafirnar og þær skipta tugum ef 
ekki hundruðum. Þær eru 0,5-1 m á dýpt og 
þurrar. Áttahorf þeirra er misjafnt en flestar eru 
þær langar og mjóar. Á milli þeirra eru einnig 
blautar dælar. Móstæði B er 20 m norðan við 
mógrafir A, það er nyrst af tóftunum fjórum. 
Hún er nánast á hápunkt hólhryggsins. Tóftin er 

Tóft ÁR-096:039,  horft til norðurs.

Bæjarvatn

Skurður

Viður

Viður

metrar
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Teikning af tóft ÁR-096:039.

metrar

10 2

Tóft B

Teikning af tóft ÁR-096:040b. Tóft ÁR-096:040b, horft til norðurs.

Mógrafir ÁR-096:040a, horft til austurs.



270

11x3 m að stærð og skiptist í tvö hólf. Þau eru 
tengd saman með einfaldri grjóthleðslu. Tóftin er 
grjóthlaðin, 0,1-0,2 m á hæð og ekkert op sést inn 
í hólfin. Bæði hólfin eru 5x3 m að stærð og snúa 
norður-suður. Móstæði C er 30 m sunnar, syðst 
á hólnum. Það er 5x2 m að stærð, grjóthlaðið og 
ekkert op sést þar inn. Veggirnir eru 0,1-0,2 m á 
hæð og nyrst í tóftinni er grjóthrúga. Tóft D er 
tæpum 110 m sunnar, lítið mýrarvik er á milli 
tóftanna, þær eru engu að síður á sama hólhrygg. 
Tóftin 6x3 m að stærð og snýr NNV-SSA, Hún 
er eins að gerð og lögun og fyrri tóftirnar. Tóft E 
er 5 m sunnar, rof er á milli hennar og tóftar D. 
Hún er 3x3 m að stærð  en að öðru leiti eins og 
hinar tóftirnar.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Gaulverjabær, 2.

ÁR-096:041     heimild
Í Íslenskum annálum segir: “1308: Dáinn Guðmundr ábóti at Helgafelli. Árni byskup ok herra 
Haukr settu lærðra manna spítal í Gaulverjabæ. Lanskjálfti fyrir sunnan land, ok fellu átján 
bæir.” Í Gottskálksannáll, Konungsannáll, Skálholtsannáll, Flateyjarannáll segir frá sama 
atburði:  „1308:   Arnj byskup Helga son og Havcr Erlends son settv lærdra manna spital j 
Gaulueria bæ j Floa.“  Ekki er vitað mikið um þennan spítala en líklega var hann nærri bæ 001. 
Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja spítalann með innan við 50 m skekkju. 

ÁR-096:042     heimild      smiðja
Í greininni The Gaulverjabær hoard revisited eftir Anton Holt og birtist í Archaeologia Islandica 
12 er fjallað um silfursjóð 009 sem fannst við stækkun kirkjugarðsins árið 1930. Þar kemur 
fram að Matthías Þórðarson hafi rannsakað svæðið þar sem sjóðurinn fannst og fundið ummerki 
um smiðju á milli kirkju 002 og fundarstaðarins. Lítil steinadreif og leifar af gólfi voru einu 
ummerkin um smiðjuna. Matthías taldi að smiðjan væri yngri en silfursjóðurinn en ekki er ljóst 
hvaðan Anton fékk þessar upplýsingar. Frekari heimildir þarf til þess að staðsetja smiðjuna, hún 
er innan kirkjugarðsins nú.
Hættumat: hætta, vegna líkgraftar
Heimildir: Anton Holt, 15.

metrar

10 2

Tóft C

Móstæði ÁR-096:040c.

Tóft D

Tóft E

metrar

10 2

Móstæði ÁR-096:040 d og e.

Tóft ÁR-096:040e, horft til suðurs.
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ÁR-097     Brandshús

1708 og 1847, hjáleiga frá Gaulverjabæ. JÁM II, 34-5, JJ, 57.
1981: “Hjáleiga frá Gaulverjabæ og stóð hún vestur af Gaulverjabæ og lágu túnin saman. ... Nú 
eru engar byggingar lengur á Brandshúsum. ... 1961. Síðan var jörðin að mestu í eyði og 1967 
var henni og Vaðlakoti skipt á milli Haugs, Gerða og Dalbæjar.” SB II, 144. Nú er búið að skipta 
Brandshúsum í nokkrar minni lóðir og engin búskapur er á jörðinni.
1708: “Fóðrast kann áðurtalið kvikfje [iii kýr, ii kvígur að fyrsta kálfi, i veturgömul, i kálfur, xi 
ær, i sauður tvævetur, iii veturgamlir, xi lömb, ii hestar, i hross með fyli]” JÁM II, 34-5.

ÁR-097:001     Brandshús     bæjarhóll     bústaður 63°50.028N     20°53.600V
Tvö hús eru merkt á bæjarhól Brandshúsa á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Stafnar bæjarins snéru til suðurs. Bæjarhóll Brandshúsa er 180 m norðvestan við 
Gaulverjabæ ÁR-096:001 og 15 m suðaustan við núverandi Brandshús 6. Þar er lítill hóll innan 
bakgarðs, þar vex mikið af túnfíflum. Vírgirðing er skammt suðaustan við bæjarhólinn, þar eru 
mörk bakgarðsins.

gömul bygging sem stendur enn 

tóft

mörk túns og gar a skv. túnakorti

leifar túngar s

tra ir

horfinn minjasta ur

bæjarhóll
Sk ringar

ÁR-097 Brandshús

Teikningin er byggð á bæjarteikningu frá árinu 1906   

Bæjarhóll 001

Kálgarður 002

Kálgarður 003

Rétt 004

Tún Gaulverjabæjar ÁR-096

Tún Garðshúsa ÁR-098

Tún Dalbæjar ÁR-099

metrar

500 100
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Grasivaxið svæði með mikið af túnfíflum og 
öðrum blómagróðri.
Bæjarhóllinn er 23x10 m að stærð, 0,5 m á hæð 
og snýr austur-vestur. Hólnum hefur verið raskað 
algerlega til norðvesturs, þar sem Brandshús 6 
standa nú. Hóllinn er mjög aflíðandi og búið að 
slétta yfir hann, einhverjar mannvistarleifar sjást 
þó enn. Lítið veggjarbrot er sunnarlega á hólnum. 
Það er L-laga og 2 x1,5 m að stærð. Það sést í 
2 umför af hleðslum en hluti þeirra virðist vera 
steyptur. Hleðslurnar eru 0,4 m á hæð og snúa 
NV-SA. Innan hleðslanna er lítil dæld. Um 3 m 
norðaustar er lítil hola og þar sést einnig glitta 
í hleðslur, tvo steina. Hóllinn var mjög gróinn 
þegar skrásetjarar voru á ferðinni og fleiri minjar 
gætu verið á svæðinu sem ekki sáust vegna 
gróðurs.
Hættumat: stórhætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-097:002     garðlag     kálgarður 63°50.019N     20°53.597V
Kálgarður er merktur sunnan, vestan og 
austan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra 
landmælingamanna frá 1906. Kálgarðurinn er 
mikið raskaður.
Grasivaxinn, lár hóll er innan þess svæðis sem 
kálgarðurinn afmarkaði, rétt suðaustan við 
Brandshús 6. Öspum hefur verið plantað í röð til 
suðausturs á hólnum.
Suðvestarlega á hólnum er kálgarður, hann 
er 25x 4,5 m á stærð og snýr norðvestur-
suðaustur. Hann er innan kálgarðsins sem 
sýndur er á bæjarteikningunni. Rabarbari vex í 
norðvesturenda en annars er þar órækt. Veggirnir 
eru torfhlaðnir en norðvesturhluti þeirra er 
horfinn. Veggirnir er 1 m á breidd, 0,4 m á hæð 
og rofnir á stöku stað.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-097:003     heimild    kálgarður 63°50.063N     20°53.634V
Kálgarður er merktur um 70 m norðan við bæ 001 og 9 m suðvestan við rétt 004 á bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Malarvegur að Gaulverjabæ ÁR-096 liggur þvert yfir 
áætlaða staðsetningu kálgarðsins, austan við Brandshús 004.
Slétt, ræktað tún er meðfram veginum að austan. Íbúðarhúsin á Brandshúsum eru til vesturs.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-097:004     heimild    rétt 63°50.069N     20°53.610V
Rétt er merkt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, um 70 m norðan við bæ 
001 og um 10 m norðaustan við kálgarð 003. Malbikuð heimreið að Gaulverjabæ ÁR-096 
liggur milli bæjar 001 og þess staðar þar sem mannvirkið var.
Slétt, ræktað tún.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

Bæjarhóll ÁR-097:001, horft til suðvesturs.

Kálgarður ÁR-097:002, horft til suðurs.
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ÁR-098     Garðshús

1708 og 1847, hjáleiga frá Gaulverjabæ. JÁM II, 35, JJ, 57.
1981: “Garðhús. Um landstærð Garðhúsa verður hér ekkert fullyrt, kotið er ekki í fasteignamati 
1922. Síðari hluta síðustu aldar hafa flestir ábúendur verið þar stutt.” SB II, 144. Ekki hefur 
verið búið í Garðhúsum síðan 1920 samkvæmt Sunnlenskum byggðum II.
1708: “Fóðrast kann áðurtalið kvikfje [v kýr, i kálfur, xii ær, ii sauðir tvævetrir, v veturgamlir, 
ix lömb, iii hestar, i foli veturgamall]” JÁM II, 35.

ÁR-098:001     Garðshús     bæjarhóll     bústaður 63°50.144N     20°53.338V
Eitt hús er merkt á bæjarhól Garðhúsa á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Jörðin virðist vera í eyði þegar teikningin er gerð. “Hólbunga er nyrzt á túninu norður undir vegi.  
Þar heitir Garðhús og var gömul hjáleiga frá Gaulverjabæ.  Þar bjó Runólfur, fríkirkjuprestur í 
Gaulverjabæ, 1907-14. Þar var lítið timburhús, sem var rifið um 1921-22,” segir í örnefnalýsingu. 
Í grein eftir Sigurgrím Jónsson og Helga Ívarsson sem birtist í Árnesingi X er fjallað um sögu 
fríkirkjunnar. Þar kemur fram að íbúðarhúsið hafi verið byggð á eyðihjáleigu árið 1910. Garðhús 
voru um 330 m NNA við Gaulverjabæ ÁR-096, nyrst í túninu, vestan við landamerki Dalbæjar 
ÁR-099. Heimatún bæjarins var sameiginlegt með Gaulverjabæ, Brandshúsum ÁR-097 og 
Dalbæ. Að sögn Valdimars Guðjónssonar var húsið nánast ónýtt þegar fríkirkjupresturinn 
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bjó þar síðast. Húsið var rifið og sléttað yfir 
bæjarhólinn. Þar hefur m.a. fundist aska og aðrar 
mannvistarleifar við túnarækt í gegnum árin.
Hóllinn er sléttur og ávalur. Hann er í grasivöxnu 
og ræktuðu túni.
Á bæjarteikningunni var bærinn suðaustast á 
bæjarhólnum. Bæjarhóllinn sést enn, landamerki 
milli Gaulverjabæjar og Dalbæjar liggja yfir 
austurhluta hans. Hann er 40x30 m að stærð og 
snýr austur-vestur. Erfitt er að áætla hæð hans 
vegna sléttunar, hann er um 0,2-0,4 m á hæð. 
Bærinn hefur að öllum líkindum snúið stöfnum 
til suðurs og færst til á hólnum. Hann er sléttur 
og hvergi glittir í mannvist á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906; Ö-Gaulverjabær, 1; 

Sigurgrímur Jónsson og Helgi Ívarsson, 21

ÁR-098:002     heimild   kálgarður 63°50.113N     20°53.400V
Kálgarður er merktur fast sunnan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Í örnefnalýsingu segir ennfremur: “Garðhúsagarður hét kálgarður við Garðhús.  Hann er 
nú löngu horfinn í tún.” Kálgarðurinn var sunnan við bæinn, fyrir sunnan bæjarhólinn og holtið 
sem bærinn var á.
Slétt, ræktað tún á merkjum Gaulverjabæjar ÁR-096 og Dalbæjar ÁR-099.
Engin ummerki um kálgarðinn sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906; Ö-Gaulverjabær, 1.

ÁR-098:003     heimild    útihús 63°50.121N     20°53.278V
Útihús er merkt á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, um 60 m suðaustan 
við bæ 001. Þar hefur hugsanlega verið heygarður eða rétt, þetta er skeifulaga mannvirki á 
teikningunni. Það er núna innan landamerkja Dalbæjar ÁR-099.
Slétt malarplan er fyrir norðan fjósið/hesthúsið í Dalbæ. Útihúsið var þar á mörkum plansins 
og gróins túns.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-098:004     þúst     útihús 63°50.125N     20°53.393V
Stakstæður hóll er tæpum 30 m suðvestan 
við bæjarhól 001. Valdimar Guðjónsson, 
heimildamaður, taldi að timburhúsið á bænum 
hafi staðið þarna. Telja verður líklegt að hóllinn 
sé manngerður og þarna verið útihús sem fallið 
er úr notkun þegar bæjarteikningin er gerð 1906.
Hóllinn er sléttur og ávalur. Hann er í grasivöxnu 
og ræktuðu túni.
Hóllinn er 25x21 m að stærð og snýr norðvestur-
suðaustur. Hann er ávalur og 0,2-0,3 m á hæð. 
Erfitt er að áætla stærð hans, það er búið að slétta 
það mikið yfir svæðið. Ekki sér til mannvirkja á 
yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

Þúst ÁR-098:004, horft til SSV.

Bæjarhóll ÁR-098:001, horft til norðurs.
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ÁR-099     Dalbær

1708 og 1847, hjáleiga frá Gaulverjabæ. JÁM II, 35 og JJ, 57.
1708: “Fóðrast kann iii kýr, iiii ær, i hestur.” JÁM II, 35.

ÁR-099:001     Dalbær     bæjarhóll     bústaður 63°50.068N     20°53.267V
Fjögur hús eru merkt á bæjarhól Dalbæjar á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Bærinn stóð um 30 m suðvestan við núverandi íbúðarhús, rétt vestan við hesthús, austan 
við Dalinn.
Slétt tún er umhverfis bæjarhólinn og hallar lítillega niður að Dalnum til vesturs. Hesthús er 
austan við bæjarhólinn, annað útihús til norðurs og ferhyrnt gerði til vesturs.
Ekki sést afmarkaður hóll þar sem bærinn stóð. Bæjarhólinn er sléttaður og þar er nú hringlaga 
gerði við hlið hesthússins. Hann var um 30x20 m að stærð og sneri austur-vestur. Stafnar 
bæjarins snéru til suðurs.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.
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ÁR-099:002     heimild    kálgarður 
63°50.075N     20°53.271V
Kálgarður er merktur fast sunnan og vestan við bæ 
001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Hann var í brekku til suðurs niður frá 
hringlaga gerði, niður í stóra aflíðandi dæld, 
Dalinn.  Sunnan við er stórt hestagerði en að 
vestan er Dalurinn enn sjáanlegur.
Grasmói, rof á köflum. Landið hallar til 
suðvesturs, niður í Dalinn.
Ekki sjást ummerki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906.

ÁR-099:003     heimild    útihús 63°50.062N     20°53.225V
Útihús var um 40 m suðaustan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Þarna eru tvö gerði, aðeins 7-10 m suðvestan við núverandi íbúðarhús
Grasivaxið flatlendi. Möl er innan hestagerða.
Ekki sjást ummerki um úthúsið á yfirborði
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-099:004     heimild    útihús 63°50.090N     20°53.172V
Útihús var  um 70 m norðaustan við bæ 001 samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Það var nánast á sama stað og núverandi vélageymsla.
Mikið rask er á þessu svæði, ekki síst vegna byggingu vélageymslunnar. Gróin tún eru til austurs 
og suðurs.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-099:005     brunnur     brunnur 63°50.071N     02°05.324V
Brunnur er upp við suðurvegg hesthúss, um 20 
m suðaustan við bæ 001. Á sama stað er hús sýnt 
á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906.
Brunnurinn er á bæjarhólnum, við bárujárnsklætt 
hesthús. Ferhyrnt gerði er sunnan við hesthúsið.
Brunnurinn er að hálfu undir hesthúsinu og er 
tréplata fyrir honum. Brunnurinn er grjóthlaðinn, 
um 0,5 m í þvermál og um 4-5 m djúpur. 
Brunnurinn er þurr en járnrör liggja niður í hann.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-099:006     náma     mógrafir 63°50.278N     20°54.023V
Mógrafir eru í landi Dalbæjar, Brandshúsa og Eystri Hella (gamla Haugsland). Þær eru 730 m 
norðvestan við bæ 001 og um 190 m norðaustan við tóftir 095:026 (í landi Haugs). Mógrafirnar 
eru í mýri, norðan við Félagslund og gamla Barnaskólann.
Þýfð, framræst mýri. Hún er vaxin grasi og sinu. Stöku hólar en annars flatlent.
Mógrafirnar eru á svæði sem er 390x140 m að stærð og snýr norðaustur-suðvestur. Þær eru 

Bæjarhóll ÁR-099:001, horft til norðausturs.

Brunnur ÁR-099:005, horft til norðurs.
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þurrar og grónar. Þær eru 0,2 - 0,3 m djúpar, frekar óreglulegar og oft samvaxnar. Erfitt er að 
áætla nákvæman fjölda þeirra, þær skipta tugum ef ekki hundruðum.
Hættumat: engin hætta

ÁR-099:007     náma     mógrafir 63°50.357N     20°52.427V
Mógrafir eru rúmum 900 m norðaustan við bæ 
001, fast austan við áveituskurð á merkjum við 
Gaulverjabæ ÁR-096. Þær sjást illa á yfirborði 
vegna gróðurs.
Óræktað beitarhólf fyrir hross. Svæðið er þýft 
og gróið. Hér og þar eru blautar mýrardælur.
Mógrafasvæðið er 200x90 m að stærð og snýr 
norður-suður. Það er tvískipt, í miðjunni er 
hólhryggur sem klífur það í tvennt. Hann liggur 
austur-vestur. Erfitt er að átta sig á nákvæmum 
fjölda og lagi mógrafanna en þær eru signar og 
grónar. Ekki er bleyta hér nú, skurðurinn sér til 
þess.
Hættumat: engin hætta

ÁR-099:008     heimild    útihús 63°50.103N     20°53.129V
Um 120 m norðaustan við bæ 001 var hrunið útihús þegar heimildamennirnir, Már Ólafsson 
og Sigríður Harðardóttir bændur á Dalbæ, fluttu þangað fyrri 40 árum síðan. Áður en það 
eyðilagðist hafði það verið notað sem kartöflugeymsla. Því var rutt niður til þess að slétta út 
túnið og hleðslugrjótið var nýtt í annað. Það er 50 m austan við núverandi vélageymslu.
Slétt, ræktað tún.
Ekki sjást merki um fornleifar á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar

ÁR-099:009     heimild    útihús 63°50.069N     20°53.228V
Samkvæmt bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 var útihús um 10 m austan 
við bæ 001 og 6 m norðan við útihús 003. Núverandi íbúðarhús er fast norðar, útihúsið var við 
suðvesturhorn þess.
Bakgarður núverandi íbúðarhúss.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

Mógrafir ÁR-099:007, horft til norðurs.
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ÁR-100     Vaðlakot

1708 og 1847, hjáleiga frá Gaulverjabæ. JÁM II, 35; JJ, 57.
1981: “Árið 1967 var jörðinni skipt milli Haugs, Gerða og Dalbæjar og telst hluti þeirra jaða 
síðan.” SB II, 140.

ÁR-100:001     Vaðlakot     bæjarhóll     bústaður 63°49.826N     20°53.374V
Fjögur hús eru merkt á bæjarhól Vaðlakots á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 
1906. Bærinn var um  240 m sunnan við Gaulverjabæ ÁR-096:001 og tæpum 250 m austan við 
Haug ÁR-095:001. Þar er nú 3 m hár C-laga skjólgarður. Á loftmynd frá 2002 eru enn hús á 
bæjarhólnum, íbúðarhúsið var flutt í heilu lagi að Austur-Meðalholtum árið 2007. Það var gert 
upp og m.a. starfrækt kaffihús í því. Stafnar bæjarins snéru til vesturs.
Sléttað tún, notað til beitar. Flatlent.
Á bæjarhólnum eru ekki minjar fyrir utan hlaðinn skjólgarð. Hann var gerður eftir að húsið 
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var flutt og sléttað yfir bæjarhólinn. Þau hús voru 
byggð upp úr 1930 og en ábúð á jörðinni var hætt 
árið 1972. Erfitt er að áætla stærð bæjarhólsins, 
það má enn greina aflíðandi hól, um 30x20 m að 
stærð. Hann er 0,5 m á hæð og algróinn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906.

ÁR-100:002     garðlag     kálgarður 63°49.824N     20°53.394V
Kálgarður og sambyggt útihús er merkt 
fast vestan við bæ 001 á bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. 
Suðurhluti kálgarðsins sést enn, vírgirðing er 
umhverfis hann. Enn vestar eru tveir hrundir 
móbergshellar (005 og 006), þeir eru ekki sýndir 
á bæjarteikningunni.
Sléttað tún, notað til beitar. Flatlent.
Vestur- og suðurveggur kálgarðsins sjást enn, 
aðrir hlutar hafa verið sléttaðir. Veggurinn er 
25x8 m að stærð og er L-laga. Hann er 1,5-2 m 
á breidd og 0,3 - 0,6 m á hæð. Suðvesturhorn 
kálgarðsins er best varðveitt. Veggurinn er 
algróinn en var hlaðinn úr tofi og grjóti.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra 
landmælingamanna 1906.

ÁR-100:003     heimild    útihús 63°49.823N     20°53.314V
Útihús var um 50 m austan við bæ 001 og 40 m norðaustan við útihús 004 samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Í túninu lítill hóll og líklegt að útihúsið 
hafi verið á honum.
Sléttað tún, notað til beitar. Flatlent.
Engin ummerki um útihúsið sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-100:004     tóft     útihús 63°49.798N     20°53.327V
Útihús er um 50 m suðaustan við bæ 001 og 40 m suðvestan við útihús 003 samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Tóft þess er enn varðveitt í ræktuðu túni.
Slétt tún, notað til beitar. Flatlent.
Tóftin er 18 x 9 m að stærð og snýr austur-vestur. Tvö op eru á henni, bæði á suður-langhlið, 
annað nánast fyrir miðju en hitt alveg við vesturenda. Tóftin er tvöföld og torf- og grjóthlaðin. 
Hólf I er vestar. Það er 10 x 4 að innanmáli, til norðurs er mikið grjóthrun úr veggjum. Veggjahæð 
er 0,2 - 1 m að innan, Norðurveggur er hæstur og suðurveggur lægstur. Hleðsluhæð að utan er 
0,7 - 1 m. Hólf II er austar. Það er 3,5 x 2,5 m að innanmáli og þar er hæð veggja 0,6 - 1,3 
m að innan og 1,2 m að utan. Það sést glitta í 1-4 umför af grjóti í allri tóftinni, þó minnst í 
norðurvegg. Annars er tóftin vel gróin. Við austurvegginn sést í ryðgað bárujárn.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

Bæjarhóll ÁR-100:001, horft til suðvesturs.

Kálgarður ÁR-100:002, horft til suðausturs,
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ÁR-100:005     hellir     útihús 63°49.825N     20°53.405V
Í bókinni Manngerðir hellar á Íslandi segir: «Vaðlakot var landlítil kirkjujörð frá Gaulverjabæ 
sem nú er komin í eyði en hefur verið skipt milli nærliggjandi jarða. Rétt vestan bæjarins eru 
tóftir tveggja hella [006] sem holaðir hafa verið í lágan hól.» Hellir 005 er suðvestan í hólnum,  
rúmum 20 m vestan við bæ 001 og 7 m norðaustan við helli 006, austan við vegslóða sem liggur 
frá Gaulverjabæ ÁR-096 að Haugi ÁR-095.
Móbergshóll í sléttuðu túni, notað til beitar. Stór rofabörð eru í hólnum

Hellirinn er grafinn inn í móbergshól og er hruninn. Hleðslur eru að norðan- og sunnanverðu 
við hellinn, bæði að utanverðu og innan hellisins. Gengið var inn í hellinn að vestan en ekki 
er vitað hvert að þar var forskáli eða annað um nánara lag hellisins. Það má greina op á milli 
hellanna, en það þarfnast frekari rannsókna. Hvelfingin er hrunin en djúp meitlaför eru sunnan í 
henni, þeim litla hluta sem enn er uppi. Hleðslurnar eru 0,2 - 0,4 m á hæð og ógreinielgar. Stór 
rofabörð eru í gróðurþekju hólsins sem hellirinn er grafinn inn í.
Hættumat: hætta, vegna rofs
Heimildir: Manngerðir hellar, 94.

ÁR-100:006     hellir     útihús 63°49.822N     20°53.409V
Í Manngerðum hellum á Íslandi segir: «Vaðlakot var landlítil kirkjujörð frá Gaulverjabæ sem 
nú er komin í eyði en hefur verið skipt milli nærliggjandi jarða. Rétt vestan bæjarins eru tóftir 
tveggja hella sem holaðir hafa verið í lágan hól.» Hellir 006 er 30 m vestan við bæ 001 og 10 
m austan við vegslóða sem liggur frá Gaulverjabæ að Haugi. Hann er 2 m sunnan við helli 005.
Móbergshóll í sléttuðu túni, notað til beitar. Stór rofabörrð í hónum
Hellirinn er algerlega hruninn og engar leifar sjást af honum fyrir utan móbergið í hólnum sem 
sýnir smávegis inndregna línu í berginu. Þegar hellirinn hrundi hefur hann fyllst af jarðvegi sem 

Tóft ÁR-100:004, horft til norðausturs.
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lá ofan á hólnum. Ekkert er vitað um nánara lag 
hellisins.
Hættumat: hætta, vegna rofs
Heimildir: Manngerðir hellar, 94.

ÁR-100:007     tóft     fjárhús 63°49.745N     20°53.189V
Um 210 m suðaustan við bæ 001 og 150 m suðaustan við útihús 004 er fjárhústóft. Tóftin er 
suðaustan við heimatúnið, í þýfðum grasmóa. Bæjarvatn er rúmum 170 m sunnar.
Þetta er fjárhús með sambyggðri hlöðu. Tóftin er 24x13 m að stærð og snýr norður-suður. Hún 

er tvöföld og hefst lýsingin að sunnan, í hólfi I. Það er 11x3 m að innanmáli en vesturveggur 
hólfsins er afar ógreinilegur. Hæð veggja er 0,2 - 1 m. Hólfið er opið til suðurs, mögulega var 
annað op til norðurs, yfir í hólf II, þar er mikið grjóthrun og erfitt að sjá hvort svo var. Hólf II er 
norðar og er niðurgrafin hlaða. Hólfið er 7x5 m að innanmáli og lítillega niðurgrafið. Það sést í 
hleðslur innan þess, 1 - 5 umför af grjóti. Hæð veggja er 0,3 - 1,2 m. Bárujárn og annað rusl er 
í hólfinu og ekki mótar fyrir opi á yfirborði.
Hættumat: engin hætta

Hellir ÁR-100:006, horf til norðurs.
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ÁR-101     Gerðar (Gerði)

1708 og 1847, jarðardýrleiki óviss, Gaulverjabæjarkirkjueign. JÁM II, 32; JJ, 57.
1356: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju, DI III, 114. 
1382-91: Jarðarinnar er getið í máldögum Gaulverjabæjarkirkju. DI IV, 56-58. 
1500: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. DI VII, 454-55. 
1553: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. DI XII, 657. 
1570: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju.  DI XV, 656. 
1611: Jarðarinnar er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju. AM 66a 8vo bl. 25a-26b.
1981: “Ein af Bæjarhjáleigum. […] Þó hlýtur landstærð að hafa verið eitthvað meiri [en í Dalbæ 
ÁR-099] því hér var tvíbýli um langt skeið.” SB II, 143.
1708: “Fóðrast kann x kýr, xx ær, xii lömb, iii hestar. Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga næg. 
Móskurður til eldiviðar ut supra. Elt er taði ut supra. Skógarhögg til kolgjörðar á jörðin frí 
sem aðrar staðarins jarðir supra. Engjunum grandar Gerðalækur með leiráburði og vatni, sem 
jetur úr rótina. Hætt er kvikfje fyrir gjám og holgryfjulækjum og verður margoft til stórskaða. 
Átroðníng líður jörðin til stórskaða á túni og engjum af nágranna peníngi, og hefur þó aldrei 

gömul bygging sem stendur enn 
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verið fyrir goldið, og hið sama er að segja um þenna skaða, sem reisandi fólk gerir.” JÁM II, 32.

ÁR-101:001     Gerðar     bæjarhóll     bústaður 63°50.059N     20°52.694V
Tvö hús eru merkt á bæjarhól Gerða á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Bæjarhóllinn er á stakstæðu holti og hefur 
alltaf verið þar að sögn Geirs Ágústssonar, 
heimildamanns. Núverandi íbúðarhús   
(byggingarár, 1944, 1959) er á suðurhluta 
bæjarhólsins, malarplan yfir norðurhlutanum en 
fjós og önnur útihús eru í vesturhlutanum. Stafnar 
bæjarins snéru til suðurs og mikið jarðrask er á 
svæðinu. Yngra íbúðarhús, byggt fyrir nokkrum 
árum, er um 80 m austan við bæjahólinn. Það er 
búið í báðum húsunum.
Holtið, og þá um leið bæjarhóllinn, er með 
nokkrum húsum. Umhverfis hann eru gróin tún.
Ekki sést til fornleifa á yfirborði en samkvæmt 
bæjarteikningunni var bæjarhóllinn um 50x30 
m að stærð. Ekkier hægt að greina uppsöfnuð 
mannvistarlög á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-101:002     heimild    kálgarður 63°50.047N     20°52.661V
Kálgarður er merktur fast suðaustan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Kálgarðurinn var rúmum 10 m suðaustan við bæ 001, bæjarhlaðið var á milli. Hann 
var í suðurbrekku holtsins sem bærinn var á.
Bakgarður núverandi íbúðarhúss. Þar er slegið gras og tré.
Ekki sjást ummerki um kálgarðinn á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-101:003     heimild    kálgarður 63°50.049N     20°52.706V
Kálgarður er merktur fast suðvestan við bæ 001 á bæjarteikningu danskra landmælingamanna 
frá 1906. Kálgarðurinn var um 20 m suðvestan við bæ 001 og um 10 m sunnan við fjós 
(byggingarár, 1978). Traðir 013 eru á milli kálgarða 002 og 003.
Gróið svæði, malarblettir og trjáplöntur.
Ekki sjást ummerki um kálgarðinn á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-101:004     heimild    leið 63°50.055N     20°52.843V
Leið er merkt að bæ 001 úr norðvestri á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. 
Hún er einnig sýnd á Herforingjaráðskorti frá 1908. Hún lá til suðurs frá þjóðleið ÁR-631:004, 
vestan við heimatúnið, sveigði síðan til austurs, lá ettir suðurhluta þess og að tröðum 013. 
Leiðin var líklega ekki með hlöðnum veggjum.
Slétt, ræktað tún er þar sem leiðin lá. Svæðinu sunnan við bæ 001 hefur verð raskað með alls 
kyns framkvæmdum.
Engin ummerki leiðarinnar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906: Hkort 1908

ÁR-101:005     heimild    útihús 63°50.112N     20°52.566V
Útihús var um 140 m ANA við bæ 001 og tæpum 50 m norðvestan við útihús 006 samkvæmt 
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Um 15 m suðvestar er rafmagnstaur í 
túni.
Slegið tún, notað til beitar. Útihúsin eru horfin en þó mótar fyrir lágum rima þar.
Ekki sjást ummerki um útihúsið á yfirborði.

Gerðar ÁR-101:001, horft til suðvesturs.
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-101:006     heimild   útihús 63°50.094N     20°52.524V
Útihús var um 150 m austan við bæ 001 og 50 m suðaustan útihús 005 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906.
Slétt, ræktað heimatún.
Ekki sjást ummerki um útihúsið á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-101:007     tóft     útihús 63°50.024N     20°52.833V
Útihús er sýnt um 120-130 m VSV við bæ 001 og tæpum 30 m suðaustan við útihús 008 á  
bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906. Tóftin er ennþá varðveitt í ræktuðu túni, 
beint sunnan við malarplan sem rúllur eru geymdar á. Vélgrafin skurður er tæpum 15 m austar.
Útihúsið er í gróinni brekku, það skagar fram til suðausturs. Brekkan er gróin hraunbrún, endinn 
á holtinu eða hólnum sem bærinn er á. Í heimatúninu eru víða mishæðir, líklega minni hólar.
Tóftin er 10x7 m að stærð, einföld og snýr NNV-SSA. Hún er opin til suðurs. Tóftin er algróin, 
það glittir einungis í nokkra steina í veggjum. Í dyraopinu sjást nokkrir stórir steinar. Veggirnir 

eru 0,3-0,4 m á hæð en tóftin er grafin inn í hraunbrúnina til norðvesturs. Þar eru veggirnir 
lægstir. Inni í tóftinni er jarðvegsbálkur, líklega uppsöfnun mannvistarlaga eða þakhrun.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-101:008     heimild    útihús 63°50.037N     20°52.848V
Útihús var um 130 m vestan við bæ 001 og 20 m norðan við útihús 007 samkvæmt bæjarteikningu 
danskra landmælingamanna frá 1906. Útihúsið er horfið en var á hólrana sem nú er búið að 
plægja í slétt tún.
Slétt, ræktað tún. Vik er í gróna hraunbrúnina að sunnan, útihúsið var vestan þess. Heyrúllur eru 
geymdar í vikinu og þar er malarplan.
Engin ummerki útihússins sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906.

ÁR-101:009     heimild    túngarður 63°50.074N     20°52.849V
Á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906 sést túngarður afmarka heimatúnið, 
nema til norðausturs, ekki er ljóst hvað réði afmörkininni þar.
Þar sem túngarðurinn var eru slétt, grasivaxin tún. Það mótar hvergi fyrir hrygg þar, en mikið 
gras var á svæðinu þegar skrásetjari var á ferðinni. Mögulega var mýrardæla fyrir norðaustan 
túnið sem núna er komin í framræst tún.
Engin ummerki túngarðsins sjást á yfirborði

Útihús ÁR-101:007, horft til norðvesturs.
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Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikning danskra landmælingamanna 1906

ÁR-101:010     Útgarðshóll     örnefni 63°49.312N     20°51.466V
“Útgarðshóll heitir hóll einn nokkuð stór, strýtumyndaður í toppinn, suður í mýrinni í stefnu 
vestanvert við Bæjarsel,” segir í örnefnalýsingu. Hnit var tekið um 1,7 km suðaustan við bæ 
001, í engjum Gerða. Þarna er hóll sem passar við lýsinguna en þar sjást ekki minjar.
Framræst, gróið svæði. Svæðið er notað til beitar.
Ekki eru sjáanlegar fornleifar á yfirborði. Töluvert er um skurði á þessu svæði og land Gerða 
um 200 m breitt.
Heimildir: Ö-Gerðar, 1.

ÁR-101:011     Hestaborg     tóft    hesthús 63°49.648N     20°51.782V
“Fyrir austan Bæjarsel, rétt við markagirðinguna milli Gerða og Syðri-Vallar, er tóftarbrot, sem 
kallað er Hestaborg, og einnig hefur það gengið undir nafninu Eystra-Bæjarsel. Þar mun hafa 
verið hesthús.  Einnig má sjá móta fyrir heygarði við borgina,” segir í örnefnalýsingu. Tóftin er 
um 130 m austan við Bæjarsel 096:026 og um 1,1 km suðaustan við bæ 001. Markarskurður og 

vírgirðing á milli Gerða og Syðri-Vallar ÁR-122 er um 5 m austar
Þýfð, framræst mýri sem nýtt er til beitar.
Tóftin er 13x7 m að stærð og snýr norður-suður. Hún skiptist í tvö hólf og líkist einna helst 
fjárhúsi. Lýsingin hefst til norður, í hólfi I. Það er 6x4 m að innanmáli og veggjahæð er 0,3-0,5 
m. Það glittir í 1-2 umför í veggjum sem eru torf- og grjóthlaðnir. Op er til norðurs, það er um 
5 m breitt.  Hólf II er sunnar. Þar er 5x3 m að innanmáli og snýr austur-vestur. Veggirnir eru 
algrónir, 0,3-0,4 m á hæð og það glittir í stöku steina án þess að um skýr umför sé að ræða. Ekki 
er heystæði sjáanlegt við tóftina eins og talað er um í örnefnaskrá.
Hættumat: engin hætta
Heimildir: Ö-Gerðar, 1.

ÁR-101:012     Stekkatún     hleðsla     beitarhús 
63°50.020N     20°52.159V
“Fyrir austan Gerðalæk er hóll, sem lengi munu 
hafa verið beitarhús á. Þar heitir Stekkatún,” segir 
í örnefnalýsingu. Beitarhúsið er 430 m austan 
við bæ 001 og um 180 m suðvestan við mógrafir 
014. Gamall braggi er byggður í tóftinni sem er 
útflött og grjót á víð og dreif.
Þýfður mói. Moldarflagsblettir eru við tóftina, 
bragginn er notaður sem skjól fyrir nautgripi.
Tóftin er mikið skemmd og útflött.  Grjót er á víð 
og dreif umhverfis hana. Braggi 10x6 m að stærð 
er byggður ofan á rústinni og búpeningur sem 

Tóft ÁR-101:011, horft til norðurs.
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hefur traðkað svæðið mikið niður. Ferköntuð grjóthleðsla 3x2 m að stærð  er um 3 m suðaustan 
braggans. Tvö umför eru sjást og hæðin er 0,20 m. Líklega er þetta veggjabrot.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Ö-Gerðar, 1.

ÁR-101:013     heimild    traðir 63°50.046N     20°52.686V
Traðir eru sýndar á bæjarteikningu danskra landmælingamanna frá 1906, þær eru á milli 
kálgarða 002 og 003, í framhaldi af leið 004. Hún er sýnd liggja að tröðunum. Þær eru horfnar, 
þarna eru nú byggingar sem enn eru í notkun.
Brekka í halla til suðurs, niður bæjarhólinn. Þarna er nú bakgarður íbúðarhússins og 20. aldar 
byggingar.
Engin ummerki um traðirnar sjást á yfirborði.
Hættumat: hætta, vegna ábúðar
Heimildir: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906

ÁR-101:014     náma     mógrafir 63°50.097N     20°52.016V
Mógrafir eru um 560 m austan við bæ 001 og tæpa 180 m norðaustan við stekk 012. Mógrafirnar 
sjást illa á yfirborði en eru greinilegar á loftmynd.
Gróin heiði. Svæðið er framræst, víða eru þurrar og grónar mýrardælar og lækjarfarvegir á milli 
hærri rima.
Mógrafasvæðið eru 90x70 m að stærð og snýr norður-suður. Þær eru grónar og samfallnar. 
Mógrafirnar eru meðfram tveimur mýrardælum og erfitt er að áætla nákvæman fjölda þeirra, 
þær skipta tugum.
Hættumat: engin hætta
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 5. Samantekt um helstu minjaflokka

Villingaholts- og Gaulverjabæjarhreppur eru á meðal þeirra sjö hreppa sem saman mynda 
það landsvæði sem oftast er nefnt Flóinn.1 Flóinn kallast svæðið milli Ölfusár og Þjórsár. 
Víðast hvar á svæðinu er Þjórsárhraun undir sverði og ekki mikil jarðvegsuppsöfnun yfir því. 
Villingaholtshreppur er austastur af þeim hreppum sem mynda Flóann. Landslagið einkennist 
af deiglendi með grónum, lágum holtum, nema við Þjórsá þar eru hærri ásar og stórir, 
stakstæðir hólar og klettabelti. Á milli þeirra eru blaut mýrarsund en jafnframt gott beitiland. 
Gaulverjabæjarhreppur er suðaustast í Flóanum. Stór hluti hreppsins er mýrlendur en um miðjan 
hreppinn er lágreistur móbergsás sem liggur til suðvesturs. Á honum raðast nokkrir bæir, m.a. 
Gegnishólahverfið. Hann er slitróttur á köflum en útfrá honum er vallendi og mólendi. Við 
Þjórsá og sjávarsíðuna hefur sandfok og uppblástur haft mikil áhrif á byggðina. 
 Hér verður reynt að skoða byggðaþróun á því svæði sem var aðalskráð árið 2016. Hér 
verður fjallað um þær jarðir sem skráðar voru en ítarlegar verður fjallað um þróun byggðarinnar 
í Gaulverjabæjahreppi í áfangaskýrslu V, þegar skráningu í hreppnum er lokið.2 Yfirlit yfir 
byggðasögu Hraungerðishrepps er að finna í áfangaskýrslu II og um Villingaholtshrepp er að 
hluta til fjallað í áfangaskýrslu III.3 

Til að setja niðurstöður fornleifaskráningar á tilteknu svæði í fræðilegt samhengi 
er nauðsynlegt að þekkja sögu byggðar þar. Það er til mikið af rituðum heimildum um 
skráningarsvæðið og úr þeim má fá vísbendingar um aldur byggðarinnar og grófa mynd af 
þróun hennar.  Þær aðferðir sem hér er beitt er til þess að skoða þróun byggðar á svæðinu eru 
þær að fyrst er litið á landnám í Gaulverjabæjar- og Villingaholtshreppi eins og sagt er frá því 
í Landnámabók og á grunni þess og staðsetningum kumla og kirkna er reynt að geta sér til um 
hvaða jarðir hafi fyrst byggst á svæðinu. Kuml eru sjálfstæð heimild um byggð fyrir árið 1000 
en staðsetning kirkna og bænhúsa gefur einnig vísbendingu forna byggð þar sem hvort tveggja 
er yfirleitt talið reist mjög skömmu eftir kristnitöku. Nærtækasta skýringin á miklum fjölda 
guðshúsa á fyrri öldum er að þau hafi upphaflega verið byggð í heimagrafreitum sem hafa verið 
við flesta bæi eins og kumlateigar í heiðni. Sé svo má nota bænhús eða kirkju sem vísbendingu 
um að viðkomandi bær hafi verið komin í byggð á fyrri hluta 11. aldar. Bænhús en þó ennfremur 
kirkjur hafa oftast byggt upp á betri jörðum, sem ætla má að hafi (að jafnaði) byggst upp fyrr en 
jarðir af lakari gæðum. Jarðir þar sem kirkjur og bænhús hafa verið eru því að jafnaði stærri og 
dýrari en þær sem ekki höfðu slík hús. Því er oft freistandi að álykta að minniháttar jarðir þar 
sem ekki hafa verið bænhús kunni að vera seinna til komnar, eða hafi að minnsta kosti ekki verið 
orðnar sjálfstæð býli á fyrri hluta 11. aldar. Í töflu 1 hefur jörðunum innan skráningarsvæðisins 
raðað eftir því hvenær þeirra var fyrst getið í rituðum heimildum. 

1  Hinir hrepparnir eru Hraungerðis-, Stokkseyrar-, Eyrarbakka-, Selfoss- og Sandvíkurhreppur. 
2  Ráðgert er að skráningu í Gaulverjabæjarhreppi ljúki sumarið 2018.
3  Ragnheiður Gló Gylfadóttir, 2014 og 2016.
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Á bæjunum Traustholti, Fljótshólum, Ragnheiðarstöðum, Loftsstöðum og Gaulverjabæ voru 
kirkjur eða bænhús4 og má gera ráð fyrir því að þeir  hafi verið komnir í byggð snemma, á 
11. öld eða jafnvel fyrr þótt þeirra sé ekki getið í heimildum fyrr en seinna.  Næsta kynslóð 
bæja eru að öllum líkindum Krókur, Eystri Hellar, Haugur og Gerðar. Jarðanna Eystri Hella og 
Haugs er getið í máldaga Gaulverjabæjarkirkju frá árinu 1331. Króks er getið í minningargrein 
Gissurar biskups frá árinu 1540 og  Gerðar eru í máldaga Gaulverjabæjarkirkju frá 1356.5 Aðrar 
jarðir sem skráðar voru virðast hafa byggst síðar og er flestra þeirra hvergi getið í rituðum 
heimildum fyrr en í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns sem rituð var 1708.6 Engar 
fornleifarannsóknir hafa farið fram á skráningarsvæðinu svo vitað sé. Aðrar vísbendingar um 
aldur jarða eru t.d. jarðadýrleiki, bæjarnöfn, stærð og landamerki svo dæmi séu tekin en ekki 
var farið út í samantekt á slíku í þessari skráningu. 

4  JÁM II, 1, 5, 11; DI I, 404, 411
5  DI II, 671-72; DI III, 114; DI X, 583
6  JÁM II, 5-13, 32-38, 150-152, 172-177. 

Tafla 1. Lögbýli á skráningarsvæðinu raðað í tímaröð  byggða á  ritheimildum.

Heiti Númer jarðar Elsta heimild um byggð
Vælugerði ÁR-036 Landnáma
Gaulverjabær ÁR-095 Landnáma
Ragnheiðarstaðir ÁR-090 1220 - Máldagi Ragnheiðarstaðarkirkju
Loftstaðir ÁR-091 og 

092
1220 - Máldagi Gaulverjabæjarkirkju

Haugur ÁR-095 1331 - Máldagi Gaulverjabæjarkirkju
Eystri Hellar ÁR-094 1331 - Máldagi Gaulverjabæjarkirkju
Gerðar ÁR-101 1356 - Máldagi Gaulverjabæjarkirkju
Hurðarbak ÁR-034 1480 - Máldagi Hróarsholtskirkju 
Neistastaðir ÁR-035 1480 - Máldagi Hróarsholtskirkju 
Fljótshólar ÁR-089 1532 - Eignarbréf Ögmundar biskups í Skálholti 
Krókur ÁR-088 1540 - Getið í minnisgrein Gizurar biskups
Traustholt ÁR-083 1547 - Bréfabók Gizurar biskups Einarssonar
Hnaus ÁR-037 1708 JÁM 
Traustholtssel ÁR-084 1708 JÁM 
Arabær ÁR-086 1708 JÁM 
Arabæjarhjáleiga ÁR-087 1708 JÁM 
Tunga ÁR-093 1708 JÁM 
Vestari Hellar ÁR-094b 1708 JÁM 
Brandshús ÁR-097 1708 JÁM 
Garðhús ÁR-098 1708 JÁM 
Dalbær ÁR-099 1708 JÁM 
Vaðlakot ÁR-100 1708 JÁM 
Traustholtspartur ÁR-085 1847 Jarðabók Johnsen 
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Bæjarhólar, bæjarstæði og býli

Bæjarhólar myndast þar sem bæir hafa staðið á sama stað um aldir. Almenna reglan er sú að 
oftast standa bæir á svipuðum stað öldum saman, jafnvel allt frá landnámsöld og myndast þá 
bæjarhólar sem eru samsettir úr byggingaleifum og mannvistarlögum. Hólarnir verða til úr 
gólflögum sem hafa hlaðist upp í tímans rás, byggingarefni, torfi og grjóti og öskuhaugum. Í 
bæjarhólum er helst að leita upplýsinga um húsakost, fæðu og almenn lífsskilyrði til forna og 
mikilla og fjölbreytilegra fornminja að vænta. Bæjarhólar eru því mikilvægir minjastaðir en 
jafnframt eru þeir sá minjaflokkur sem einna verst hefur farið í uppbyggingu í landbúnaði á 
þessari öld. Vandinn við bæjarhóla er að í meirihluta tilfella er enn búið á þeim og víða hafa 
íbúðarhús með djúpum kjöllurum verið byggð á þeim og skemmt þá að talsverðu leyti. Þar sem 
enn er búið á bæjarhólum er hæpið að réttlætanlegt eða raunhæft sé að friða þá fyrir frekara 
raski, en skemmdir bæjarhólar geta þó verið markverð rannsóknarefni og er mikilvægt að reynt 
verið að finna leiðir til að fylgjast með framkvæmdum á þeim. Mikilverðastir eru þó bæjarhólar 
þar sem ekki hefur byggt á síðustu áratugum eða þeir orðið fyrir raski.
 Á skráningarsvæðinu 2016 var samtals skráður 31 bæjarhóll á 24 lögbýlum og var ástand 
þeirra æði misjafnt. Algengt var að þeir hefðu eitthvað verið skemmdir á síðustu áratugum 
eða jafnvel enn fyrr og lítill hluti hólanna var óskaddaður. Ný íbúðarhús standa á mörgum 
þeirra, sumum hefur verið raskað við túnasléttun og útihús hafa verið byggð á enn öðrum.  
Einhver ummerki um alla bæjarhólana sjást þó ennþá, fyrir utan Bátsmel 089:001 þar sem 
elsta bæjarstæði Fljótshóla ÁR-089:001 á að hafa verið. Á tveimur bæjarhólum, í Traustholti 
083:001 og Vestari Hellum 094b:001 má enn sjá hluta af gömlu bæjarhúsunum en rask hefur 
engu að síður sett sitt mark á hólana.

Á sex jörðum hafa bæjarstæðin verið færð til, í flestum tilvikum vegna sandfoks 
og uppblásturs. Bærinn á Hurðarbaki var fluttur um 1970, rúmum 250 m til austurs. Eldri 
bæjarhóllinn er mikið raskaður og sést illa á yfirborði. Elstu bæjarhólar Arabæjar 086:001 og 
Arabæjarhjáleigu 087:001 eru um 350 m norðvestan við núverandi bæjarstæði. Þeir eru enn 
óraskaðir og gera má ráð fyrir að umtalsverðar mannvistarleifar séu ennþá undir sverði á báðum 
stöðum. Þar hafa ekki verið reist hús eftir að sléttað var úr leifum síðustu bæjarhúsanna á 
hólunum. Á Fljótshólum eru sagnir um að bærinn hafi verið fluttur tvisvar. Öll ummerki um 
bæ og bæjarhól á Bátsmel 089:001 eru horfinn og ekki er vitað með vissu hvar bærinn stóð.  
Bæjarhóll Fornu-Fljótshóla 089:002 sést enn, tæpum 650 m suðvestan við núverandi bæjarhól. 
Hann er aflíðandi en það mótar fyrir veggjarbrotum á honum og má búast við að þar leynist 
mannvistarleifar undir sverði. Bærinn á Ragnheiðarstöðum var fluttur tvisvar. Bæjarhóll Strýtu-
Ragnheiðarstaða 090:001 sést enn og þar mótar fyrir mannvirkjum á háum, stakstæðum hól. 
Hann er óraskaður að mestu en uppblástur hefur sett mark sitt á svæðið. Fornu-Ragnheiðarstaðir 
090:003 eru á háum, stakstæðum hól, um 450 m norðar. Sandfok hefur ýkt hæð og umfang 
hólsins en hann er engu að síður óraskaður og ljóst að þar eru talsverðar mannvistarleifar undir 
sverði. Fornu-Loftsstaðir 092:001 eru á Loftsstaðahól. Þar eru enn tóftir, túngarður og sjóbúðir 
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en minjar á hólnum eru frá mismunandi tíma. 
Aðrir bæjarhólar á svæðinu eru mikið raskaðir og lítið sem ekkert sést til þeirra á 

yfirborði eins og kemur fram í töflu 2 hér neðar. 

Lögbýli Ástand bæjarhólsins

ÁR-034:001 Hurðarbak
Núverandi bæjarstæði er nokkuð suðaustan við þar sem bærinn stendur nú. 
Gömlu bæjarhúsin voru rifin. Það mótar fyrir bæjarhól og 20. aldar útihús er á 
honum miðjum en töluvert jarðrask hefur átt sér stað á og við hólinn.

ÁR-035:001  Neistastaðir
Minjar ekki greinilegar á yfirborði en mikil mannvist er enn í jörðu. Þess ber 
m.a. opinn lagnaskurður vitni. Af honum má sjá að mannvistarlög ná a.m.k. 2 m 
niður í jörðu.

ÁR-036:001 Vælugerði/
Þingdalur

Í eyði, síðasta íbúðarhúsið var byggt í suðurhluta bæjarhólsins. Þar er mikið 
jarðrask og hóllinn lítt greinilegur. 

ÁR-037:001 Hnaus Lítil uppsöfnun bæjarhóls. Byggingar eru allt umhverfis lágan hóll og ljóst að 
mikið jarðrask hefur átt sér stað á þessum slóðum. 

ÁR-083:001 
Traustholtshólmi/Traustholt

Bæjarhóll, ásamt húsum á honum að mestu óraskaður. Sumarbústaður er þó 
byggður í norðurhluta hólsins og hefur raska honum nokkuð.

ÁR-084:001 Traustholtssel 
(Hólmasel)

Lítil uppsöfnun bæjarhóls. Á honum eru núverandi bæjarhús og mikið jarðrask 
átt sér stað.

ÁR-085:001 
Traustholtspartur (Selpartur)

Lítil uppsöfnun. Á hólnum standa núverandi bæjarhús og mikið jarðrask átt sér 
stað.

ÁR-086:001 Arabær Eldri bæjarhóll. Hann er óraskaður en búið er að slétta yfir hann.
ÁR-086:002 Arabær Lítil uppsöfnun, þar eru núverandi bæjarhús og mikið jarðrask.
ÁR-087:001 
Arabæjarhjáleiga Eldri bæjarhóll. Hann er óraskaður en búið er að slétta yfir hann.

ÁR-087:002 
Arabæjarhjáleiga Lítil uppsöfnun, þar eru núverandi bæjarhús og mikið jarðrask.

ÁR-088:001 Krókur Lítil uppsöfnun, þar eru núverandi bæjarhús og mikið jarðrask.
ÁR-089:001 Elstu-
Fljótshólar/Bátsmelur

Engin ummerki um bæinn sjást á yfirborði og ekki er vitað nákvæmlega hvar 
hann var.

ÁR-089:002 Fornu-
Fljótshólar Eldri bæjarhóll. Hann er óraskaður en búið er að slétta yfir hann.

ÁR-089:003 Fljótshólar Sæmilegur bæjarhóll en er mikið raskaður. Á honum eru nokkrar byggingar og 
annað rask.

ÁR-090:001 Strýtu-
Ragnheiðarstaðir

Elsti bæjarhóllinn á jörðinni. Hann er mikið raksaður af sandfoki. Á honum eru 
ekki byggingar, einungis hlaðin varða.

ÁR-090:003 Fornu-
Ragnheiðarstaðir

Bæjarhóllinn er lítið raskaður en sandfok hefur breytt honum mikið og erfitt er 
að áætla stærð hans. Á honum eru hvorki byggingar né annað jarðrask. 

ÁR-090:004 
Ragnheiðarstaðir Lítil uppsöfnun, þar eru núverandi bæjarhús og mikið jarðrask.

ÁR-091:001 Loptsstaðir 
eystri

Ekki er búið á jörðinni. Bæjarhóllinn er greinilegur en á honum eru 20. aldar 
útihús og annað rask.

ÁR-092:001 Loftsstaðahóll/
Fornuloptsstadir

Loftsstaðahóll er áberandi kennileiti en erfitt er að greina bæjarhólinn frá áfoki 
sem hefur ýkt hæð hans. Ljóst er að mikil mannvistarlög frá löngum tíma er að 
finna undir sverði.

ÁR-092:003 Vestri-
Loftsstaðir

Ekki er búið á jörðinni. Bæjarhóllinn er greinilegur en á honum eru 20. aldar 
útihús og annað rask.

ÁR-093:001 Tunga Núverandi íbúðarhús er nokkuð sunnar en eldri bæjarhóll. Hóllinn sést enn en 
mikið jarðrask hefur verið á honum. 
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ÁR-094:001 Hellur/Eystri 
Hellur

Bæjarhóll lítt greinilegur, þar eru núverandi bæjarhús og mikið jarðrask hefur 
verið á honum.

ÁR-094B:001 Vestri Hellur/
Hellnahjáleiga

Hluti af bæjarhúsunum sést enn. Núverandi íbúðarhús og útihús eru á hólnum 
og þar var nýlega grafið fyrir mannvirkjum. Hóllinn er mikið raskaður.

ÁR-095:001 Haugur Í eyði en jörðin er nýtt til beitar. Bæjahóllinn er lítið raskaður en búið er að 
slétta yfir hann.

ÁR-096:001 Gaulverjabær Suðurhluti bæjahólsins sést enn, bæjarhúsin voru sléttuð út. Útihús eru á 
norðurhluta hólsins. Hóllinn er mikið raskaður en mannvist er enn undir sverði.

ÁR-097:001 Brandshús Bæjarhólnum var rutt út og hann er mikið skemmdur. Þó mótar fyrir einu vegg-
jarbroti á honum. 

ÁR-098:001 Garðshús Í eyði. Bæjarhólinn greinilegur í grónu túni en búið er að slétta yfir hann. 

ÁR-099:001 Dalbær Ekki greinileg ummerki um bæjahól en svæðinu er mikið raskað vegna byggin-
ga.

ÁR-100:001 Vaðlakot Í eyði. Búið er að slétta yfir hólinn en enn er mannvist undir sverði. 
ÁR-101:001 Gerðar/Gerði Lítil ummerki um bæjarhól sjást, þar eru núverandi bæjarhús og mikið jarðrask.

Á skráningarsvæðinu voru skráð 24 býli og hjáleigur á 11 jörðum. Flest þeirra eru í 
landi Ragnheiðarstaða, alls sjö talsins, þrjú eru á Fljótshólum og Loftsstöðum vestari en færri 
á öðrum jörðum. Flestra býlanna er getið í  rituðum heimildum og hægt að staðsetja rúmlega 
helming þeirra. Það eru heimildir um 10 býli á svæðinu sem eru horfin af yfirborði og ekki 
vitað hvar stóðu. Fimm þeirra eru í landi Rangheiðarstaða: Ragnheiðarstaðahjáleiga 090:017, 
Ragnheiðarstaðahjáleiga  önnur 090:018, Kelavarða 090:020, skáli 090:023 og nafnlaust býli 
090:031. Öll býlin voru sunnan við bæinn og hafa horfið í sandinn sem þar er. Önnur býli á 
skráningarsvæðinu sem ekki er lengur vitað hvar stóðu eru nafnlaus hjáleiga 034:002 í landi 
Hurðarbaks, Grafhóll 083:014 og Sandhóll 083:015 í landi Traustholts, Fljótshólahjáleiga 
089:044 í landi Fljótshóla og Eystri Loftsstaðahjáleiga 091:014 í landi Eystri-Loftsstaða. 
Ummerki þriggja býla voru alveg horfin af yfirborði. Vælugerðiskot 036:021 var skammt 
suðvestan við bæjarhól Vælugerðis og þar eru nú útihús frá 20. öld. Ábúð á Sléttabóli 092:036 í 
landi Vestari Loftstaða var stutt og öll ummerki býlisins horfin í tún. Gerðishólar 095:005 í landi 
Haugs sáust lengi og ekki er ýkja langt síðan minjarnar voru sléttaðar í tún. Enn kemur upp aska 
og grjót þegar túnið er plægt. Staðsetning hinna býlanna 11 er þekkt og á öllum stöðum sjást 
ennþá ummerki um mannvist á yfirborði.
 Í Mangahóll 034:030 átti einsetumaður að hafa búið samkvæmt örnefnalýsingu, þar sést 
enn lítil og útflött tóft. Í örnefnaskrá Neistastaða er minnst Klemensarholt/Stekkjarholt 035:016 
sem dregur naf sitt að ábúanda þar. Þarna var stekkur og nú er þar stór beitarhúsatóft. Borgar 
089:028 er getið í örnefnalýsingu Fljótshóla. Þar er nú fjárhústóft í sléttu túni en samkvæmt 
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1708 var Fljótshólahjáleiga 098:045 flutt þangað 
um 1690. Þar eru enn fjárhús og tóftir eldri húsa við það, líklega beitarhúsa. Gera má ráð fyrir 
að bærinn hafi verið á sama stað. Kelakots 090:013 er getið í örnefnalýsingu Ragnheiðarstaða, 
þar sést enn lítil tóft. Grilla 091:008 var hjáleiga á Loftstöðum eystri og hennar er getið í 
fjölmörgum heimildum auk þess sem staðsetning hennar er sýnd á bæjarteikningu danskra 

Tafla  2.  Ástand bæjarhólanna á  skráningarsvæðinu.
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landmælingamanna frá 1908. Þar hafa allar minjar verið sléttaðar út en ávöl hólbunga ber vitni 
um líklegar mannvistarleifar undir sverði. Hið sama má segja um Strympu 092:019, hjáleigu 
Loftsstaða vestari, þar sést einungis ávöl hólbunga auk túngarðs sem afmarkaði túnið. Um 
býlið Sléttaból 092:037 er ekki getið í gömlum heimildum, þess er fyrst getið í örnefnalýsingu 
Loftsstaða vestari en þar var ábúð á fyrstu árum 20. aldar. Melbær 093:038  er gömul þurrabúð 
sem getið er í örnefnalýsingum Tungu og Loftsstaða vestari. Þar kemur fram að bærinn var í 
ábúð 1900-1903 og tóftir hans sjást enn. Geirakots (Harðhaus) 096:018 er getið í Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalín 1708. Þar sést eingöngu lítill, ávalur hóll í túni Gaulverjabæjar. 

Kirkjur, bænhús, kuml og legstaðir

Eina kirkjan sem enn stendur á skráningarsvæðinu árið 2016 er í Gaulverjabæ. Þar er 
Gaulverjabæjarkirkja 096:002, sem er byggð 1909 á grunni kirkju frá 1845.7 Þar er enn messað 
og grafið. Við stækkun kirkjugarðsins árið 1930 fannst silfursjóður 096:009, peningar í honum 

7  Sigurgrímur Jónsson og Helgi Ívarsson, 14.

Tafla  3 . Býli innan skráningarsvæðisins.

Samtala Sérheiti Ástand Byggt/í eyði
ÁR-034:002 Nafnlaus hjáleiga heimild Ekki vitað/í eyði um 1680
ÁR-034:030 Mangahóll tóft Ekki vitað
ÁR-035:016 Klemensarholt/Stekkjarholt tóftir Ekki vitað
ÁR-036:021 Vælugerðiskot bæjarstæði Byggt 1884/ í eyði 1945
ÁR-083:014 Grafhóll heimild Um 1670 / í eyði 1708
ÁR-083:015 Sandhóll heimild Ekki vitað/í eyði um 1670
ÁR-089:028 Borg tóft Ekki vitað
ÁR-089:044 Fljótshólahjáleiga heimild Ekki vitað/í eyði um 1700
ÁR-089:045 Fljótshólahjáleiga tóft Um 1690/ekki vitað
ÁR-090:013 Kelakot tóft Ekki vitað
ÁR-090:017 Ragnheiðarstaðahjáleiga heimild Byggist um 1690/í eyði um 1707
ÁR-090:018 Ragnheiðarstaðahjáleiga önnur heimild Ekki vitað / í eyði um 1700
ÁR-090:020 Kelavarða heimild Ekki vitað
ÁR-090:023 Nafnlaus hjáleiga heimild Ekki vitað/Um 1100
ÁR-090:026 Músastaðir heimild Ekki vitað
ÁR-090:031 Nafnlaus hjáleiga heimild Ekki vitað
ÁR-091:008 Grilla þúst Ekki vitað/í eyði um 1800
ÁR-091:014 Eystri Loftsstaðahjáleiga heimild Fyrir 1708/ekki vitað
ÁR-092:019 Strympa bæjarstæði Fyrir 1708/ekki vitað
ÁR-092:036 Klöpp heimild 19.-20. öld?
ÁR-092:037 Sléttaból bæjarstæði 19.-20. öld?
ÁR-093:038 Melbær tóft Í ábúð 1900-1903
ÁR-095:005 Gerðiskot/Gerðishólar heimild Ekki vitað/í eyði um 1900
ÁR-096:018 Geirakot þúst Fyrir 1708/ekki vitað
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eru frá árunum 1002-1015.8 Tvær aðrar kirkjur voru áður innan skráningarsvæðisins.9 Hálfkirkja 
090:002 var á Ragnheiðarstöðum og eru máldagar hennar frá 1221 og 1598 enn varðveittir. 
Ekki er vitað hvenær hún var aflögð, hvar hún stóð né hafa fundist mannabein í jörðu. Jarðabók 
Árna Magnússonar og Páls Vídalín getur þess að kirkja 092:002 hafi verið á Loftstöðum ÁR-
092:001 og þar hafa mannabein komið í ljós við landbrot. Ritaðar heimildir eru um tvö bænhús 
á skráningarsvæðinu og er beggja getið í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín.10 Annað 
þeirra var í Traustholti 083:013 en hitt á Fljótshólum 089:004. Ekkert er vitað um nákvæma 
staðsetningu þeirra né hvenær þau voru aflögð.  
 Ekkert kuml er þekkt innan skráningarsvæðisins. Hins vegar eru þekktir 10 meintir 
legstaðir sem allir tengjast Flóamannasögu og Landnámu að tveimur undanskildum. Þrír 
fornmannahaugar eru samkvæmt heimildum innan skráningarsvæðisins.11 Steinninn Neisti 
035:008 er landi Neistastaða. Steinninn er talin vera á haug Neista en þarna er nú slétt tún. Tveir 
aðrir haugar voru skráðir en staðsetning beggja er nú týnd. Þetta er Haugur Arnars 036:002, sem 
var í Vælugerði og Loftshaugur 096:012, í Gaulverjabæ. Í bókinni Frásögur um Fornaldarleifar 
kemur fram að landnámsmenn áttu að vera heygðir í þeim báðum.12 Í Loftshól 092:038 átti 
fyrrnefndur Loftur að hafa heygt skip sitt.13 Hóllinn sem virðist alveg náttúrulegur sést enn, 
í sandinum sunnan við Loftsstaði vestari. Á tveimur stöðum voru skráðar dysjar manna úr 
orrustu.14 Í landi Hurðarbaks eiga að vera dysjar 034:054 manna sem féllu í bardaga Önundar 
bílds og Arnars í Vælugerði. Þessar dysjar eru týndar og hafa mögulega horfið í efnistöku í 
malarnámu á þessum slóðum. Á Orustuhól 092:040 börðust þrælar Lofts í Gaulverjabæ og 
Hærings á Hæringsstöðum samkvæmt munnmælum. Dysjar þeirra eiga að vera á eða við hólinn 
sem lætur lítið yfir sér. Strokkhóll 086:014 er talin geta verið fornmannahaugur vegna lögunar 
sinnar og nokkrar dysjar 090:022 eiga að vera í landi Ragnheiðarstaða en nákvæm staðsetning 
þeirra er týnd.15 Við Skotmannshól fundust bein skömmu fyrir 1900, en þau eru tengd við 
systkini sem líflátin voru á Vælugerðisþingi en ekki er vitað hvenær. Beinin voru tekin og 
greftruð í Gaulverjabæ 1935. Draugsleiði 089:030 var í landi Fljótshóla en fór í Þjórsá fyrir 
alllöngu en ekkert er vitað meira um þann stað.16

Útihús, kál- og túngarðar

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

8  Anton Holt, 15.
9  JÁM II, 11; DI I 411
10  JÁM II, 1, 5
11  Ö-Neistastaðir, 1; FF, 193-200 
12  FF, 193
13  Ö-Vestri-Loftsstaðir, 4.
14  Ö-Umferðarleiðir, 3; Ö-Vestri-Loftsstaðir, 5. 
15  Ö-Arabær, 1; Ö-Arabær J.H., 1; Ö-Hurðarbak og Dalsmynni, 8; Ö-Þingdalur, 2; Árbók 1905, 26;  
Árbók 1933-36, 46; Árnesingur III, 138-9.
16  Ö-Fljótshólar, vesturbær, 1.
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sjálf voru skepnuhús helstu byggingar á hverri jörð. Eins og algengt var á Íslandi voru 
skepnuhús dreifð um tún á bæjum á skráningarsvæðinu til að dreifa áburði. Útihús eru stærsti 
minjaflokkurinn á skráningarsvæðinu en þau eru jafnframt sá flokkur fornra mannvirkja sem 
einna verst hefur orðið úti við jarðabætur á 20. öld. Flest slík hús voru fyrir sauðfé en lítið af 
fjósum og hesthúsum. Fjós hafa sennilega verið hluti af bæjarhúsunum á flestum bæjum eins og 
meginþorri smiðja og skemma á skráningarsvæðinu. Hlöður urðu ekki algengar á Íslandi fyrr 
en undir lok 19. aldar eða í byrjun 20. aldar og munu hey víðast hafa verið geymd í stæðum 
eða gryfjum við skepnuhús þótt ekki séu glöggar heimildir um þetta. Útihús virðast oftast 
hafa staðið á sömu stöðum um aldir og hafa á slíkum stöðum gjarnan myndast litlir rústahólar. 
Fyrir einni öld síðan voru langflestar byggingar á Íslandi skepnuhús, en síðan þá hefur þeim 
fækkað meira en nokkurri annarri tegund mannvirkja. Ástæðan er fyrst og fremst túnrækt með 
stórvirkum vinnuvélum og einnig hafa yngri skepnuhús úr steypu víða verið byggð ofan í eldri 
útihúsarústir og stórar byggingar oft tekið við hlutverki margra minni húsa.

Samtals voru skráð 156 útihús á skráningarsvæðinu. Heimildir um útihúsin koma úr 
mörgum áttum en einna þyngst vega bæjarteikningar danskra landmælingamanna frá 1906 
og örnefnaskrár sem varðveittar eru hjá örnefnasafni Stofnunar Árna Magnússonar. Ástand 
útihúsanna á skráningarsvæðinu var að jafnaði nokkuð bágborið. Rúm 69% útihúsanna eru 
horfin af yfirborði, alls 110 minjastaðir. Í 46 tilfellum mátti greina veggi og lag útihúsanna á 
yfirborði, þar af eru þrjú undir þaki eins og sést stöplariti 1.

Í 78% tilfella (120 hús) var ekki vitað hvaða hlutverki útihús í túnum höfðu gegnt nákvæmlega. 
Þetta háa hlutfall af útihúsum með óþekkt hlutfall stafar af því að ekki er gerð grein fyrir 
hlutverkum húsa á gömlu bæjarteikningunum og mörg þeirra hafa verið sléttuð út. Erfitt var auk 
þess að ná í heimildamenn fyrir svæðið sem mundu eftir staðsetningu og hlutverkum útihúsa á 
fyrri hluta 20. aldar. Auk hefðbundinna útihúsa voru skráðir hellar á nokkrum stöðum sem nýttir 

Stöplarit 1. Ástand  skráðra  útihúsa.
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voru fyrir skepnuhald.

Sumarið 2016 voru samtals skráð 36 útihús þar sem nákvæmt hlutverk húsanna var þekkt. Flest 
útihúsanna (12 hús) voru tengd fjárbúskap og sjást ummerki um fjögur þeirra líkt og kemur 
fram í töflu 5 hér neðar. 

Einungis voru þekktar heimildir um fimm fjós á því svæði sem skráð var árið 2016. 
Fjósin sem heimildir gátu um voru í landi Hurðarbaks, Þingdals, Hnauss og Selparts og sást 
enn tóft Í Þingdal og Selparti. Líklega hafa fjós verið á flestum eða öllum bæjum og er hafa þau 
sjálfsagt víða verið sambyggð bæ eins og vísbendingar eru um frá öðrum stöðum á landinu. 
Þar voru fjós víða inni í bæ eða fast við hann og hlöður áfastar eða í námunda við fjósin. Níu 
hesthús voru skráð á sjö jörðum, þar af þrjú hesthús á Hurðarbaki ÁR-094. Þústir sjást enn á 
tveimur stöðum sem bera þeim vitni þar. Aðrar minjar eru færri og sem fyrr að mestu horfnar.

Ein tegund af minjum sem oft tengist skepnuhaldi og búskap eru manngerðir hellar. 
Alls voru skráðir 11 slíkir á fimm jörðum, allir innan heimatúna. Hellarnir eru hoggnir í lága 
móbergsása og flestir eru friðlýstir. Þessi fjöldi manngerða hella er umtalsverður og óvanalegur. 
Á Haugi eru þrír manngerðir hellar, allir ennþá uppistandandi. Á Vestari Hellum eru einnig þrír 
hellar, einn þeirra er hruninn. Á öðrum jörðum eru færri hellar en flestir sjást þeir enn. Flestir 
hellarnir eru tengdir skepnuhaldi eða voru nýttir sem skemmur. Þegar hætt er að nota hellana 
þá hnignar þeim ört eins og öðrum byggingum sem svo fer um. Í mörgum þeirra eru gamlar 
veggjaristur, fangamörk, ártöl, krossmörk. Ekki eru tengdar sögur um búsetu í þeim hellum sem 
skráðir voru.

Menn hafa hlaðið túngarða um tún sín frá örófi alda. Mikill kippur kom í túngarðahleðslu 
á 19. öld og var hún hluti af túnabótum sem áttu sér stað á þeim tíma.  Samtals voru skráðir 20 
túngarðar á 16 lögbýlum. Á þremur stöðum (í túnum Neistastaða, Loftsstaða og Haugs) voru 
skráðir fleiri en einn túngarður þar sem tún höfðu verið stækkuð og túnbætur hlaðnar nýjum 
görðum. Ummerki um 12 túngarða er horfin af yfirborði, í öllum tilvikum vegna túnasléttunar 
og húsbygginga. Á átta jörðum má enn sjá hluta af túngarði, túngarður 036:036 í Þingdal er 
einna best varðveittur, helmingur hans sést enn norðvestan við bæinn. Túngarður 091:011 á 

Tafla  4.  Heildarfjöldi og varðveisla skráðra útihúsa.

Hlutverk Heildarfjöldi Þar af horfin
fjárhús 9 5

fjós 6 4
hesthús 9 7

heygarður 1
hlaða 5 3

hrútakofi 1 1
lambhús 2 2
smiðja 3 3
útihús 120 85
Alls 156 110
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Loftstöðum eystri sést einnig enn að talsverðu leyti. Aðrir túngarðar eru verr varðveittir og 
eru sumir aðeins grónir hryggir í sléttuðum túnum en á öðrum stöðum sjást reisulegir garðar á 
köflum. 
 Samtals var skráður 41 kálgarður á 23 lögbýlum sumarið 2016. Leifar 14 kálgarða sjást 
enn og í flestum tilfellum eru þeir enn nýttir sem hluti af bakgörðum núverandi íbúðarhúsa. 

Samtala Sérheiti Tegund Hlutverk Ástand
ÁR-085:014   heimild fjárhús ekki sést til fornleifar

ÁR-089:015   heimild fjárhús ekki sést til fornleifar
ÁR-089:050 Sigurhæðir heimild fjárhús ekki sést til fornleifar
ÁR-092:022   heimild fjárhús ekki sést til fornleifar

ÁR-094:002   frásögn fjárhús ekki sést til fornleifar

ÁR-094:017   hellir fjárhús sést til
ÁR-094B:006 Hellishólar/Eystrihellnahellir hellir fjárhús sést til
ÁR-095:018 Gimbrahellir hellir fjárhús sést til
ÁR-095:019 Draugahellir hellir fjárhús sést til
ÁR-034:015 Fornufjós heimild fjós ekki sést til fornleifar
ÁR-036:020 Fornufjós tóft+garðlag fjós hleðslur útflattar
ÁR-037:002 Fornufjós heimild fjós ekki sést til fornleifar
ÁR-085:005 Fornufjós þúst fjós hleðslur signar
ÁR-091:017 Fornufjós varða fjós sést til
ÁR-096:029   heimild fjós ekki sést til fornleifar
ÁR-034:011 Tröð hleðsla hesthús sést til
ÁR-034:012 Tröð heimild hesthús ekki sést til fornleifar
ÁR-034:017 Lindarkofar heimild hesthús ekki sést til fornleifar
ÁR-036:011 Baðhesthús heimild hesthús ekki sést til fornleifar
ÁR-088:016 Brúnstóft heimild hesthús ekki sést til fornleifar
ÁR-091:015 Haustahesthús þúst hesthús sést til
ÁR-094:008 Sjómannahesthús heimild hesthús ekki sést til fornleifar
ÁR-095:006   heimild hesthús ekki sést til fornleifar
ÁR-096:007 Hesthúshóll heimild hesthús ekki sést til fornleifar
ÁR-037:027   hleðsla heygarður hleðslur signar

ÁR-086:004   heimild hlaða ekki sést til fornleifar

ÁR-091:040   tóft hlaða hleðslur standa grónar
ÁR-093:008 Hlöðuhóll heimild hlaða ekki sést til fornleifar

ÁR-094B:009   hellir hlaða sést til
ÁR-095:017 Heyhellir hellir hlaða sést til
ÁR-089:012   heimild hrútakofi ekki sést til fornleifar

ÁR-089:005   heimild lambhús ekki sést til fornleifar

ÁR-094:003   frásögn lambhús ekki sést til fornleifar
ÁR-089:049 Smiðjuhóll heimild smiðja ekki sést til fornleifar
ÁR-089:049 Smiðjuhóll heimild smiðja ekki sést til fornleifar
ÁR-096:042  Heimild smiðja ekki sést til fornleifar

Tafla 5. Útihús með þekkt hlutverk innan skráningarsvæðisins. 
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Flestir kálgarðanna voru einföld og torfhlaðin, ferhyrnd gerði, gjarnan á eða í námunda við 
bæjarhólana. Öll ummerki þeirra voru horfin á 27 stöðum. Á 13 bæjum voru tveir eða fleiri 
kálgarðar þekktir. Í flestum tilfellum er ekki vitað nákvæmlega hvað var ræktað í kálgörðunum 
en líklega voru það oftast nær kartöflur.
 
Mannvirki tengd búskap í úthögum

Fjölmörg mannvirki voru skráð í úthögum bæja á skráningarsvæðinu. Langflest þeirra tengjast 
sauðfjárbúskap eða 103 staðir. 

Beitarhús eru fjárhús í úthögum, fjarri bæ, sem nýtt voru til útbeitar á vetrum.17 Sel eru 
bústaðir í úthögum eða inn til fjalla þar sem farið var með skepnur um sumur til að nýta beitiland 
betur og jafnvel slægjur. Oft er erfitt að skera úr um hvort tilteknar tóftir eru af seljum eða 
beitarhúsum en selbyggingar voru oft notaðar sem beitarhús á vetrum og beitarhús voru byggð 
upp á rústum selja eftir að þau féllu úr notkun. Seljabúskapur virðist ekki hafa verið almennur í 
Flóahreppi. Seljafæðin skýrist að hluta af smæð jarðanna en einnig má nefna að jarðirnar liggja 
ekki að fjalllendi. Líklegt er því að takmarkað landrými og landkostir hafi einfaldlega ekki verið 
með þeim hætti að hentugt væri að hafa í seli á svæðinu. Þetta er áhugaverð staðreynd og fjöldi 
beitarhúsa á svæðinu gæti m.a. bent til þess að áherslur í landbúnaði, a.m.k. á síðari öldum, hafi 
verið á sauði. Samtals var skráð 41 beitarhús á svæðinu, á 16 af 24 jörðum.  Beitarhúsin voru 
fjölbreytileg að gerð. Algengast var að beitarhúsin væru stórar stakar tóftir en á nokkrum stöðum 
voru skráðar tvær eða fleiri tóftir saman. Flest beitarhúsanna virðast fremur ung, líklega ekki 
eldri en frá 18. öld, og flest frá 19. öld eða upphafi 20. aldar. Raunar má vera að fátítt hafi verið 
að byggja beitarhús á svæðinu mikið fyrr, a.m.k. ef marka má orð Brynjúlfs Jónssonar í Árbók 
hins íslenska fornleifafélags frá 1905: „En nú er það sjaldgæft hér á Suðurlandi, að sjá merki til 
fornra beitarhúsa; þau tíðkuðust hér víst lítið meðan sauðfé var kallað „útigangspeningur““. Þrátt 
fyrir að þetta virðist vera meginreglan á skráningarsvæðinu fundust  undantekningar frá þessu. 
Vísbendingar fundust um forn beitarhús á nokkrum jörðum. Bestu dæmin um slík hús eru tóftir 
036:029 í landi Þingdals og 089:031 í landi Fljótshóla. Á báðum stöðum eru þyrpingar af litlum 
tóftum sem allar eru svipaðar að lögun og gerð. Flestar tóftanna eru einfaldar en nokkrar þeirra 
eru tvískiptar. Leiða má líkur að því að á báðum stöðum séu beitarhús og heykuml. Mögulegt 
er að eldri mannvistarleifar geti í einhverjum tilfellum leynst undir sverði yngri beitarhúsa. 
Flest beitarhús á einni jörð, alls sex talsins, voru skráð í Þingdal, fimm hús voru á Hnausi og 
Fljótshólum en færri eru á öðrum jörðum. Ekki er ljóst af hverju þessi mikli fjöldi beitarhúsa á 
þessum þremur jörðum stafar. En fjöldinn einn og sér er umhugsunarverður. Ástand húsanna 
var yfirleitt mjög gott og aðeins voru 11 beitarhús horfin af yfirborði. Nokkur húsanna voru í 
notkun langt fram á 20. öld.

 Fjögur sel voru skráð sumarið 2016. Það er ekki há tala en það eru þó fleiri sel en 
hafa verið skráð frá upphafi í Flóanum. Gunnusel 085:008 er í á merkjum Selparts og Syðri-
17  Hér er heitið beitarhús notað yfir ærhús, sauðahús og fjárhús í úthögum og ekki gerður greinarmunur á 
milli þessara húsa. 
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Sýrlækjar ÁR-011. Þar eru tvær tóftir en þær líkjast mest beitarhúsi og heykumli og má vera 
að staðurinn sé dæmi um beitarhús sem byggst hafa á rústum selja. Til þess bendir í það 
minnsta örnefnið Gunnusel en ekki eru aðrar vísbendingar um seljabúskap á svæðinu. Örnefnið 
Selhólarimi 091:025 á Loftstöðum eystri bendir einnig til að á eða við rimann hafi verið haft í seli. 
Loftsstaðir (báðar jarðirnar) voru með stærri jörðum á svæðinu og ekki ólíklegt að þar hafi verið 
sel þótt engar minjar sé lengur að finna í Selhólarima, nema mógrafir. Í Gaulverjabæ er Bæjarsel 
096:026. Þar eru beitarhús á stórum, grónum hól, í jaðri mýrlendis. Næsta víst er að umtalsverðar 
mannvistarleifar leynist undir sverði á þessum stað og er líklegt að beitarhúsin hafi byggst upp 
á fornri selstöðu. Gaulverjabær er eitt helsta höfuðbýli hins forna Gaulverjabæjarhrepps og er 
afar líklegt að þar hafi verið seljabúskapur. Eystra-Bæjarsel 101:011 er skammt austar, í landi 
Gerða ÁR-101. Þar er tóft á lágum rima en minjarnar ganga einnig undir nafninu Hestaborg. 
Tóftin er lágreist og líkist einna helst tvískiptri fjárhústóft. 

Fjárskýli er hverskyns skjól eða afdrep, þar með talin borghlaðin skjól, fyrir sauðfé. 
Fjárskýli finnast nær alltaf í úthögum. Ekki er alltaf hægt að greina á milli þeirra og annarra 
áþekkra mannvirkja, líkt og hrossaborga og því verður fjallað um þær saman. Af örnefnum í 
nágrenni fjárskýlanna að dæma virðast flest þeirra hafa verið fjárborgir. Flestar tóftirnar voru 
útflattar og signar svo erfitt var að greina nákvæmt lag þeirra en oftar en ekki voru þær hringlaga 
þústir eða hólar. Alls voru skráð 16 fjárskýli árið 2016, á 10 jörðum. Sex þeirra voru horfin en á 
öðrum stöðunum var hægt að greina útlínur mannvirkjanna. Þrjú af skýlunum voru fyrir hross 
en flest hinna án efa fyrir sauðfé. 

Stekkir voru einföld gerði með litlu hólfi (lambakró) á einni hlið/við annan enda þar 
sem fært var frá. Sumstaðar hafa myndast litlir túnblettir í kringum stekki sem voru slegnir. 
Samanlagt voru skráðir 18 stekkir á skráningarsvæðinu, á 13 jörðum af 24. Líklegast er að 
stekkur hafi verið á hverjum bæ og því líklegt að staðsetning slíkra mannvirkja sé einfaldlega 
týnd og gleymd á flestum hinna jarðanna. Ummerki um sjö stekki eru horfin af yfirborði eða 
staðsetning þeirra týnd. Á nokkrum stöðum var búið að byggja fjárhús eða beitarhús í rústum 
stekkjanna og þeir horfnir af þeim sökum. Tóftir þeirra 11 stekkja sem enn sést til eru flestar 
signar og ógreinilegar. Allar tóftirnar eru aflangar og skiptast í 1-3 hólf en í tveimur tilfellum 
eru ummerkin um stekkina aðeins ógreinilegar þústir. 

Kvíar voru yfirleitt mun nær bæ en stekkir og oft beinlínis í túnjaðri. Kvíarnar voru 
ekki alltaf verið hlaðnar, heldur var stundum aðeins um ákveðinn stað að ræða þar sem ær og 
kýr voru mjaltaðar. Sumstaðar voru líka færikvíar notaðar, sérstaklega þegar komið var fram á 
20. öld. Hugtakið „stöðull“ var notað um kvíar þar sem ær eða kýr voru mjólkaðar á sumrum. 
Aðeins eru þekktar sex kvíar á skráningasvæðinu. Ætla má að mun fleiri kvíar hafi verið á 
svæðinu en þær eru dæmi um minjaflokk sem víða hefur orðið mjög illa úti í túnasléttunum 
og –stækkun á 20. öld enda oft byggðar í túnjaðri gömlu túnanna og hafa því oft vikið um leið 
og tún voru stækkuð. Líklegasta ástæða þess ekki getið um kvíar nema á hluta jarðanna er sú 
að færikvíar voru mikið algengari í seinni tíð og hafa sennilega ekki staðið á sama stað nema 
nokkur ár í einu. Fjórar kvíar eru horfnar (sjá 034:043, 035:005, 036:019, 093:007) en á tveimur 
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stöðum sjást enn hólar eða þústir þar sem þær voru. Stöðull 035:007 var á Neistastöðum, þar 
er enn áberandi hóll í túni og Kvíahóll 036:012 er í Þingdal, þar sem einnig er greinileg þúst, í 
jaðri heimatúnsins.

Aðhöld til að hemja skepnur, önnur en fjárskýli, kvíar og stekkir eru einfaldlega flokkuð 
sem réttir í fornleifaskráningu. Réttir eru aðallega notaðar til að geyma skepnur tímabundið (t.d. 
í rekstri), draga sundur og/eða til að fást við þær t.d rýja, mjalta eða gelda. Þessar réttir mætti 
nefna heimilisréttir frá bæjunum. Nátthagar gegna svipuðu hlutverki og réttir, þeir eru afgirt 
hólf þar sem skepnur sem þurfti að mjólka voru hafðar um nætur. Flestir nátthagar eru skammt 
utan túns og jafnvel sambyggðir túngarði. Nátthagar urðu algengir síðla á 19. öld og tengjast 
breytingum í túnarækt, þ.e. það tað sem safnaðist í högunum var nýtt til að rækta upp ný tún á 
umræddum stöðum. Á skráningarsvæðinu voru skráðar tvær skilaréttir, frá sitthvorum hreppnum 
(096:030 og 036:027), sex nátthagar og fimm minni réttir. Ummerki um fjóra nátthaga og fjórar 
minni réttir voru greinileg. Sú staðreynd að aðeins eru þekktar réttir á 10 jörðum af 24 er lágt 
hlutfall en þó ber að hafa í huga að fleiri en eitt lögbýli notuðu réttir oft saman. 
Aðeins voru skráð fimm heystæði á fjórum jörðum sumarið 2016 (036:055, 083:009, 091:039, 
091:042 og 092:039). Í öllum tilfellum fundust ummerki um heystæðin sem  eru í flestum 
tilvikum grænar þústir eða lágar hleðslur i á lágum hólum eða rimum, í mýrlendi. Fastlega 
má gera ráð fyrir að fleiri heystæði hafi verið á svæðinu vegna þess hversu mikið af votum og 
grasgefnum mýrum er þar að finna en hafi sú verið raunin hafa upplýsingar um þau skilað sér 
illa inn í örnefnalýsingar og aðrar heimildir. Mögulega er ein ástæða þessa að flest heystæðin 
eru í engjum, sem enn eru mýrlend og þar er ekki farið mikið yfir og búið að rækta tún víða. 

Landamerki

Landamerki voru oft miðuð við náttúruleg kennileiti en þar sem þurfti voru hlaðin garðlög og 
vörður til að marka af jarðnæði. Árið 2016 voru skráð mannaverk á landamerkjum á 23 stöðum, 
13 vörður, níu garðlög og ein áletrun. 

Tvær af landamerkjavörðunum sjást enn. Varða 036:006 er á merkjum Þingdals ÁR-
036, Vatnsenda ÁR-019 og Villingaholts ÁR-018. Hún er lítil og torfhlaðin. Varða 036:007 
er á merkjum Þingdals ÁR-036, Vatnsenda ÁR-018 og Önundarholts ÁR-024. Hún er lík 
fyrrnefndri vörðu, lágreist og torfhlaðin á holti. Átta garðlög eru enn greinileg á landamerkjum. 
Þetta er nokkuð hátt hlutfall en garðlögin eru flest ung, frá 19.- 20. öld og mörg líklega einungis 
undirhleðslur undir girðingar. Mun fleiri mannaverk hafa líklega verið á landamerkjum á 
skráningarsvæðinu en minjaflokkurinn hefur líklega orðið illa úti á síðust áratugum vegna 
framræslu og sléttunar. Djúpir skurðir marka nú flestar landareignir á svæðinu og þau garðlög 
og vörður sem voru þar fyrir hafa horfið í framkvæmdir við gerð þeirra. 

Þau garðlög sem skráð voru, auk landamerkja- og túngarða, mörkuðu oftast minni tún, 
s.s. tún býla, beitarhúsa eða stekkja eða voru vörslugarðar. 
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Mógrafir og torfrista

Líkt og mörg fyrri ár skráningar í Flóahreppi voru mógrafir og torfristusvæði einn stærsti 
minjaflokkurinn. Gera má ráð fyrir að mór hafi verið aðaleldsneytið á flestum jörðum á 
skráningarsvæðinu fram um aldamótin 1900 og mun lengur. Þó að mógrafir teljist kannski ekki 
til athygliverðustu fornleifa landsins í sjálfu sér er mikilvægt er að halda til haga upplýsingum um 
hvar mór var tekinn til þess að áætla umfang mótekjunnar enda gat góð mótekja skipt gríðarlegu 
máli fyrir afkomu jarða. Samtals voru skráðar 37 mógrafir og sex torfristur sumarið 2016, á 
alls 18 lögbýlum. Á jörðinni Hurðarbaki eru níu efnistökustaðir, mun fleiri en á öðrum jörðum 
en þó er rétt að geta að svæðin eru flest lítil. Í landi Loftstaða eystri og vestari og Gaulverjabæ 
eru mógrafirnar nokkurra hektara stórar. Þeirra er hins vegar ekki getið í heimildum svo vitað 
sé. Við sumar mógrafanna, aðallega í Gaulverjabæ, eru hlaðin móstæði. Það eru ílangar, litlar 
tóftir á hólum og rimum. Mógrafirnar eru flestar enn vel greinilegar  og hafa einungis sex þeirra 
horfið, í sléttun og/eða fyllingu.
Torfristusvæðin eru sem fyrr segir sex talsins, þau eru öll horfin fyrir utan ristu 096:035. Þar sést 
móta fyrir 2-3 stórum og grunnum ristum. 

Sjósókn

Á flestum bæjum sem standa nærri sjó hafa verið athafnasvæði sem tengjast sjósókn og fiskveiðum 
og skráningarsvæðið reyndist engin undantekning frá þessu. Ýmiskonar mannvirki geta tengst 
fiskveiðum líkt og bátaskýli, ruddar eða hlaðnar varir, sjóbúðir og hjallar. Ýmsar minjar voru 
skráðar sem tengjast sjósókn og útgerð í svokölluðum Sjóbæjum (Fljótshólar, Ragnheiðarstaðir, 
Loftsstaðir og Tunga) í Gaulverjabæjarhrepp, aðallega lendingar og sjóbúðir.18

Alls voru skráðir 26 staðir sem tengjast sjósókn, flestir á Ragnheiðarstöðum, báðum 
Loftsstöðum og Tungu. Hætt var að róa frá Loftsstöðum árið 1955 og þar með lauk sögu 
útgerðar á svæðinu. 

Það er ljóst að þessar útvegsminjar hafa orðið gríðarlega illa úti á síðustu áratugum, allar 
minjar um sjósókn eru horfnar fyrir utan þrjár tóftir. Túnasléttun er helsti orsakavaldurinn, auk 
byggingaframkvæmda og sandblásturs. Þórðarbúð 091:018 er við Fornufjós, skammt austan 
við Loftsstaðahól. Tóftin er sigin og áfok hefur sett mark sitt á hana. Naust 092:033 er í landi 
Loftstaða vestari og tilheyrir yngstu minjum á svæðinu. Það er á kafi í sandi og áfok er mikið 
í kring. Sjóbúð 093:014 er í Tungu, rétt við þjóðveginn. Tóftin er reisluleg og byggð um 1900.

18  Sunnlenskar byggðir II, bls. 90-96, í bókinni er að finna ítarlega umfjöllun um sjósókn 
á fyrri hluta 20. aldar á svæðinu.  
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Samgönguminjar

Einn allra stærsti minjaflokkurinn sem skráður var sumarið 2016 voru samgönguminjar. Samtals 
voru skráðir 99 minjastaðir tengdir samgöngum, m.a. götur, ferjur, vörður, siglingamerki og 
brýr.

Samtals voru skráðar 15 heimreiðar sem merktar höfðu verið inn á bæjarteikningar 
danskra landmælingamanna frá 1906 og túnakort frá 1918, á jafnmörgum lögbýlum. 
Heimreiðarnar voru í flestum tilvikum horfnar vegna sléttunar, vegagerðar eða annars rasks en 
á tveimur stöðum sást enn til traðanna. Í Þingdal sást hluti af öðrum traðarveggnum 036:009 
en malarvegur liggur yfir stærstum hluta traðanna. Traðir 092:014, á Loftsstöðum vestari, sjást 
enn í heild sinni. 

Skráðar voru 40 leiðir og sáust ummerki um rúmlega helminginn, alls 24 þeirra. Hægt 
er að flokka leiðirnar í þrennt: þjóðleiðir, leiðir innan hreppa og styttri leiðir innan lögbýla. 
Leiðir innan jarðanna liggja t.d. frá bæjum og út á engjar, milli húsa eða eru óljósar götur 
sem aðeins var hægt að rekja á stuttum kafla og ekki er vitað með vissu hvert lágu. Það liggur 
í augum uppi að skráðar leiðir innan jarða gefa ekki raunsanna mynd af samgöngum innan 
lögbýlanna – enda hafa í öllum tilfellum verið þar ótal leiðir frá bæjum og um landeignirnar. 
Hið sama má segja um leiðir á milli bæja. Þær lágu meðal annars til kirkna innan svæðis, á milli 
bæja eða að ferjustöðum. Einnig eru dæmi um að leiðir sem lágu innan hreppa hafa síðan hafi 
sameinast þjóðleiðum. Á skráningarsvæðinu eru margar þjóðleiðir og lega þeirra er víðast hvar 
þekkt. Ljóst er að Flóinn var í þjóðleið og verðugt rannsóknarefni væri að kanna betur leiðir og 
samgönguminjar á svæðinu. 

Sumarið 2016 voru skráð 10 vöð, öll voru þau farin yfir keldur og læki á svæðinu sem 
voru miklir farartálmar áður fyrr. Það heyrir til undantekninga ef vöðin eru á þekktum leiðum. 
Af öllum þeim fjölmörgu leiðum sem skráðar voru á svæðinu eru hartnær engin vöð.  Það eitt og 
sér er afar athyglisvert og sýnir að vitneskja um vöðin, staðsetningu þeirra og heiti hefur glatast 
á svæðinu. Vörður eru yfirleitt flokkaðar sem samgöngubót ef þær eru við þekktar leiðir10 eða 
notaðar sem kennileiti til að rata á sjó eða landi. Alls voru skráðar 17 slíkar vörður, flestar þeirra 
sundmerki. Þau voru notuð sem viðmið þegar siglt var inn í lendingarnar á svæðinu. Þær vörður 
sjást flestar enn og eru umfangsmiklar.

Aðrar samgönguminjar á skráningarsvæði voru áfangastaðir, brýr, tjaldstæði og ferjur. 

Aðrar minjar

Fjölmargir aðrir minjastaðir voru skráðir en ekki verður fjallað sérstaklega um hlutverk þeirra 
en þess í stað vísast einfaldlega til umfjöllunar í skýrslu en listi yfir minjastaðina fylgir hér á 
eftir.
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Hlutverk Fjöldi
Þjóðsögur og álagablettir 6
Spítali 1
Brunnur 19
Áveita 8
Draugar 2
Eyktarmark 1
Huldufólksbústaðir 10
Skotbyrgi 1
Smalakofi 1
Tún 6
Varnargarður 1
Vatnsból 2
Þingstaðir 4
Þvottastaðir 4
Tafla 6.  Hlutverk annarra minja innan 
skráningarsvæðisins. 
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6. Verndun og kynning minja á skráningarsvæðinu

Um dreifingu minjastaða gildir sú meginregla að flestar fornleifar eru í heimatúnum, í og við 
bæi. Því fækkar fornleifum eftir því sem fjær dregur frá bæ. Á bæjum sem búið hefur verið á 
alla 20. öld hafa undantekningalítið átt sér stað gagngerar breytingar; ný íbúðarhús hafa verið 
byggð og útihús endurnýjuð eða byggð frá grunni. Sömuleiðis hafa tún verið sléttuð, skurðir 
grafnir, vegir heim að bæ lagfærðir o.s.frv. Það er því algengt að hartnær ekkert lifi eftir af þeim 
fornleifum voru sýnilegar heim við bæi í upphafi 20. aldar en varðveisla minjastaða batnar að 
jafnaði eftir því sem fjær dregur bæ. Af þessum sökum er algengt að um eða meira en helmingur 
fornminja á hverri jörð (að meðaltali) sé horfinn af yfirborði og sú var raunin á því svæði sem 
skráð var 2016 þar sem um 50% minjastaða var horfinn (sjá skífurit 1). 

Ástand fornleifa var metið á vettvangi og er mögulegu ástandi skipt í sex flokka:

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

 Þar sem ekki sást til fornleifa var metið hvaða ástæður lágu að baki því að minjarnar voru 
horfnar af yfirborði. Ekki reyndist alltaf unnt að segja til um það með vissu en flestar minjarnar 

Skífurit 1. Ástand skráðra minjastaða.
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virðast hafa horfið við túnasléttun eða um 45% af þeim stöðum þar sem minjaspjöll voru þekkt. 
Stöplarit 1 sýnir flokkun minjaspjalla á þeim minjastöðum þar sem ekki sást til fornleifa. Á 
vettvangi var lagt mat á þá hættu sem talin var steðja að hverjum minjastað. Hættustigin eru 

þrjú eins og greint var frá í kafla II, engin hætta, hætta og stórhætta. Skífurit 2 sýnir hættumat 
á þeim fornleifum sem skráðar voru. Um 60%  minjastaðanna telst vera í en aðeins um  3% 
minjastaðanna taldist í stórhættu. Þriðjungur, minjastaða voru ekki álitin í neinni hættu.
Langalgengast var að minjar teldust í hættu vegna ábúðar (tæp 55%) , þar á eftir er helsta 
hættuorsökin tjárækt, 2,5% staðanna eru í hættu vegna þess. 

Allar minjar á skráningarsvæðinu njóta verndar samkvæmt lögum um menningarminjar 
og eru því jafn hátt settar í lögunum.19 Hins vegar eru minjarnar eins misjafnar og þær eru 
margar. Sumir minjastaðanna kunna að vera frá fyrstu öldum byggðar á svæðinu en aðrir eru frá 
því um aldamótin 1900, sumar minjanna eru alveg horfnar á meðan aðrar standa enn undir þaki 
19  Lög um menningarminar nr. 80/2012, hægt er að finna lögin á vef Alþingis: http://www.althingi.is/
altext/stjt/2012.080.html

Stöplarit 1.  Ástæður minjaspjalla.

Skífurit 2. Hættumat  minjastaða.
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eða eru greinilegar rústir. Alls eru 10 friðlýstir staðir innan skráningarsvæðisins, flestir þeirra 
manngerðir hellar. Allir staðirnir voru friðlýstir árið 1927 af Matthíasi Þórðarsyni. Hér á eftir 
fylgir stutt lýsing á hverjum þeirra. 

Á Fljótshólum eru tveir friðlýstir staðir. Í báðum tilvikum er um bæjarhóla að ræða, 
annars vegar Elstu-Fljótshóla/Bátsmel ÁR-089:001 og hins vegar Fornu-Fljótshóla 089:002. 
Í hvorugu tilfellinu er vitað hvenær bæjarstæðin voru yfirgefin. Staðsetning Elstu-Fljótshóla 
089:001 eru nú gleymd og ekki er ljóst hvort að hún var þekkt um 1927 þegar staðurinn var 
friðlýstur. Fornu-Fljótshólar 002 eru norðan við Bátsmel, nær núverandi bæjarstæði. Þar sést 
enn veglegur bæjarhóll með óljósum þústum og veggjarbrotum ofan á. Greinilegt er að áfok 
hefur haft sitt að segja um ásýnd hólsins en ljóst er að í honum er enn mikil mannvistarlög 
undir sverði. Á Ragnheiðarstöðum ÁR-090 eru einnig tveir friðlýstir bæjarhólar. Strýtu-
Ragnheiðarstaðir 090:001 eru næst sjó og þar sést veglegur bæjarhóll auk veggjabrota. Sem fyrr 
hefur áfok breytt ásýnd hólsins mikið. Líklega var kirkjan sem getið er um í fornum máldögum 
á þessum stað. Fornu-Ragnheiðarstaðir 090:003 eru skammt norðar en ekki er vitað hvenær 
bærinn var fluttur þangað. Það var þó eftir að Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín var 
gerð 1708 og hefur búseta þar mögulega ekki varað mjög lengi þótt ekki sé vitað hvenær bærinn 
var fluttur á núverandi stað. Bæjarhóllinn er stór og það má greina hleðslur hér og þar. 

Á Eystri-Hellum ÁR-094 er einn friðlýstur staður, hellir 094:017. Hellirinn er enn 
greinilegur en í fremur bágbornu ástandi. Hrun er í opi forskálans og ekki er hægt að komast þar 
inn. Forskálinn er þó ennþá uppistandandi sem og hellirinn sjálfur. Á Vestri-Hellum ÁR-094b 
eru tveir, friðlýstir hellar. Vestarihellnahellir 094b:005 er enn uppistandandi og í ágætu ástandi. 
Hann er enn í notkun og nýttur sem geymsla. Nafnlaus hellir 094b:006 er skammt austar og 
er hruninn. Það eina sem ber honum vitni eru tvenn op, hrun skilur þar á milli. Annað opið er 
strompur en hitt líklega inngangur. Á Haugi ÁR-095 eru þrír friðlýstir hellar sem allir sjást enn. 
Heyhellir 095:017 er beint norðan við bæjarhólinn á Haugi en mokað var frá opi hans á 20. öld 
til að auðvelda aðgengi fyrir dráttarvélar og koma heyi þar að. Það olli skemmdum á forskála 
sem þarna var. Í hellinum eru fjölmargar ristur, m.a. andlitsmynd. Gimbrahellir 095:018 er enn 
uppistandandi og forskáli þar við, önnur yngri tóft er framan við forskálann. Ekki var hægt 
að komast inn í hellinn þegar svæðið var skráð þar sem járnhurð var fyrir opinu. Draugahellir 
095:019 er þriðji friðlýsti hellirinn í landi Haugs. Hann sést enn og forskáli fram við hann. 
Fjölmargar ristur eru inni hellinum en ekki er ljóst af hverju nafn hans er dregið eða til hvers 
hann var notaður.

Ekki er vitað til þess að fornleifauppgröfturhafi verið gerður á skráningarsvæðinu. Árið 
1930 fannst hins vegar silfursjóður (sjá 096:009) við stækkun á kirkjugarðinum í Gaulverjabæ 
og telst fundurinn með merkari fornleifafundum hér á landi og eini silfursjóðurinn sem 
samanstendur af mynt. Því miður var svæðinu raskað að mestu áður en hægt var að rannsaka 
það betur. Á Gaulverjabæ fannst einnig fjöl með fornum útskurði, líklega frá 11. öld, eftir að 
gamalt útihús var sléttað. 

Kynning fornleifa fyrir almenningi er skammt á veg komin á Íslandi og liggja þar ónýttir 
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miklir möguleikar. Íslendingar eru tengdari sögu lands síns en margar aðrar þjóðir og mjög  
margir hafa áhuga á sögu og fornleifafræði. Kynning á fornleifum og sögu getur aukið mjög 
á gildi útivistar og oft má flétta saman kynningu og fornleifafræðslu á gönguleiðum. Það þarf 
ekki að vera flókin né dýr framkvæmd, t.d. geta skilti með merkingum og upplýsingum um tóftir 
og aðra minjastaði skilað miklum fróðleik á einfaldan hátt. Fjölmargir áhugaverðir minjastaðir 
eru á því svæði sem skráð var 2016 en hér verða nefndir nokkrir áhugaverðir staðir sem gætu 
hentað til kynninga og/eða rannsókna. Það skal jafnframt ítrekað að allar minjar eru friðhelgar 
og þeim má ekki raska án leyfis Minjastofnunar Íslands. Af fornleifum á skráningarsvæðinu 
sem taldar voru hafa sérlega gott  verndunar-, rannsóknar- og eða kynningargildi má nefna:

1. Í landi Hurðarbaks er Skotmannshóll 034:035 en hann er hluti af sögusviði 
Flóamannasögu. Mikilvægi Skotmannshóls í samgöngum í Flóa er mikið og hann 
víðfrægt kennileiti. Það fer nærri að nánast allar þjóðleiðir svæðisins liggja að 
hólnum eða komi saman í nágrenni hans. Við hólinn fundust mannabein 035:036 
árið 1935 en því miður var staðurinn ekki skoðaður nánar þegar beinin voru tekin 
upp. Ekki er ólíklegt að kuml hafi verið að finna á þessum stað og ekki útilokað að 
fleiri kuml gætu verið á þessum slóðum. Staðurinn hefur því mikið rannsóknar- og 
kynningargildi.
2. Í  Þingdal 036:017 var þingstaður Villingaholtshrepps um aldir. Nafnið var 

notað yfir kvos sem liggur inn í holtið sem Vælugerði (nú Þingdalur) stendur á. Þar 
er enn stök  tóft en ljóst að skógrækt hefur raskað svæðinu mikið. Tóftin líkist einna 
helst útihúsi en ekki er mikið vitað um þinghald á jörðinni. Þessi staður hefur mikið 
rannsóknar-, varðveislu- og kynningargildi. 
3. Fornufjós 036:020 eru í Þingdal, um 80 m NNV við bæinn. Þar sést hlaðið, 

hringlaga gerði og tóft inni í því. Út fjarlægð sjást Fornufjós sem græn eyja sem er 
hærri en nánasta umhverfi. Við fyrstu sýn virðast tóftirnar fornar, mögulega er hér 
komið fornt fjós en þau hafa ekki verið mikið rannsökuð í íslenskri fornleifafræði. 
Staðurinn hefur mikið rannsóknargildi. 
4. Skilarétt Villingaholtshrepps var í landi Þingdals og kallaðist Taglabrúnsrétt/

Vælugerðisrétt 036:027. Réttin var torfhlaðin og voru stæðileg mannvirki. Nú eru 
þarna þrjú tóftarbrot sem líkjast réttum ekki  og lítið sem ber mikilvægi þessa vitni. 
Þessi staður hefur varðveislu- og kynningargildi. 
5. Stekkatún 036:029 er einnig í landi Þingdals. Staðurinn er einn á fáum dæmum 

um vel varðveittar og umfangsmiklar stekkjartóftir í Flóahreppi og hefur sem slíkur 
talsvert varðveislu- og kynningargildi. Á svæðinu eru þrjár tóftir og nokkrar þústir 
frá mismunandi tímum. 
6. Traustholtshólmi ÁR-083 í Þjórsá er merkur minnisvarði um áhugaverða sögu 

búskapar á svæðinu og baráttu við náttúruöflin.  Líklegast var bærinn Traustholt í 
hólmanum en jörðinni var skipt í nokkra hluta eftir að Þjórsá braut sér leið vestan 
við bæinn. Ekki er vitað hvenær það var, líklega á 17.- 18. öld. Heimatún Traustholts 
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og aðrar minjar, m.a. tóftir síðasta bæjarins, brunnur, útihús og vörslugarður eru 
enn greinilegar í hólmanum. Hólminn hefur því mikið rannsóknar-, kynningar- og 
varðveislugildi.
7. Gömlu bæjarhólarnir í Arabæ 086:001 og Arabæjarhjáleigu 087:001 eru hlið við 

hlið í grónu túni. Ekki er vitað hvenær bæirnir voru færðir en líklega var það vegna 
sandfoks. Það er búið að slétta yfir hólana en ekkert annað rask er þar sjáanlegt. Það 
er ljóst að bæjarhólarnir tveir hafa mikið varðveislu- og rannsóknargildi.
8. Kolsgarður 090:027 lá  á milli Kolsholts og Ragnheiðarstaða samkvæmt sögum 

sem fylgja honum. Kolsgarður hefur áður verið skráður í Kolsholti ÁR-021:017 og 
Saurbæ ÁR-014:014 en hann fannst ekki á Rangheiðarstöðum. Það kemur sífellt 
betur í ljós að örnefnið Kolsgarður á ekki við einn ákveðinn garð heldur er hér 
um fornt garðakerfi að ræða, mögulega áveitukerfi. Þessi mannvirki hafa mikið 
rannsóknar, varðveislu og kynningargildi.
9. Einn sérstæðasti hóll í Flóahreppi er Loftsstaðahóll 092:001. Hóllinn sést víða að 

og á honum er sundvarða. Gamli Loftsstaðabærinn var á hólnum og kirkja 092:002 
og sjást ógreinilegar tóftir á hólnum enn. Þær tilheyra þó að öllum líkindum yngri 
minjum tengdum sjósókn. Mannabein hafa fundist í hólnum fyrr á öldum þegar sjór 
gekk þarna yfir en ekki er vitað hvar nákvæmlega. Loftsstaðabæirnir voru fluttir 
á núverandi staði, líklega á fyrri hluta 17. aldar. Í rofi neðarlega í hólnum glittir í 
hleðslur og ljóst að umtalsverðar mannvistarleifar eru þarna. Staðurinn hefur mikið 
rannsóknar-, varðveislu- og kynningargildi.
10. Fornufjós 091:017 á Loftsstöðum, voru skammt austan við Loftstaðahól. Þar 

er rústalegur hóll og án efa er mannvist þar undir sverði þótt engar tóftir sjáist á 
yfirborði. Á hólnum eru tvær sundvörður og við hólinn eru yngri sjóbúðir. Staðurinn 
hefur mikið rannsóknar- og varðveislugildi. 
11. Að öllum líkindum voru Loftsstaðir fluttir af Loftsstaðahól á fyrri hluta 17. aldar 

en gamall túngarður 091:011 er varðveittur á milli núverandi bæja. Túngarðurinn 
sést sem hryggur í túninu og ljóst að hann hefur afmarkað stórt tún. Túngarðurinn 
hefur mikið varðveislu- og rannsóknargildi. 
12. Ekki er mikið vitað um sögu sjávarútvegs á svæðinu en engu að síður voru 

skráðar fjölmargar minjar sem tengjast sjósókn, aðallega á Loftstöðum og í Tungu. 
Þetta eru m.a. sjóbúðir, sundmerki og lendingar. Öll þessi saga sem og minjar henni 
tengdar hafa mikið rannsóknargildi og rannsóknir á þeim gætu veitt nýja innsýn inn 
í sögu svæðisins. 
13. Spítalinn á Gaulverjabæ 096:041 var stofnaður árið 1308. Ekki er mikið 

vitað um spítalann en líklega var hann staðsettur í eða nærri bænum. Spítalinn var 
merkilegt framtak síns tíma en lítið er í raun vitað um hann og þá starfsemi sem þar 
fór fram. Rannsóknir á rituðum heimildum gætu bætt miklu við þekkingu okkar á lífi 
og heilsu Íslendinga á 14. öld-16. öld sem og sögu Gaulverjabæjar. Staðurinn hefur 
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mikið rannsóknargildi. 
14. Í Gaulverjabæ hefur m.a. fundist einn stærsti silfursjóður hérlendis og útskorin 

fjöl frá 11. öld. Sjóðurinn inniheldur bara silfurpeninga og talin vera frá árunum 
1002-1015. Í nýrri grein eftir Anton Holt og birtist í ritinu Archaeologia Islandica árið 
2017 segir að smiðja hafi fundist þegar svæðið milli kirkjunnar og fundarstaðarins 
var rannsakað árið 1930, það eitt og sér þarfnast frekari rannsókna. Heimatún 
Gaulverjabæjar hefur gríðarlega mikið rannsóknargildi þegar horft er til þessara 
atriða sem hér eru talin upp.
15. Í Gaulverjabæ var þinghús 096:013 byggt snemma á síðustu öld. Ekki er vitað 

hvar þingstaðurinn var fyrir þann tíma, líklegra hefur hann alltaf verið í Gaulverjabæ 
sé tekið mið af þekktum örnefnum þar. Í heimatúni bæjarins eru t.d. örnefnin 
Goðahóll 096:010 og Lögrétta 096:011. Saga þinghalds í Gaulverjabæjarhreppi er 
áhugaverð og þeir staðir sem henni tengjast hafa mikið rannsóknargildi.
16. Selhólarimi 091:025 og Bæjarsel 096:026 eru í landi Loftsstaða og 

Gaulverjabæjar. Seljabúskapur virðist ekki hafa verið almennur í Flóahreppi og eru 
staðirnir tveir fyrstu líklegu selstöðurnar sem skráðar voru í hreppnum (en þar hafa 
nú verið skráðar um 2600 minjar). Sökum þess hversu fá sel virðast á svæðinu hafa 
báðir staðir mikið varðveislu- og rannsóknargildi.
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Magnússonar í íslenskum fræðum, örnefnasafn.

Örnefnaskrá fyrir Tungu. 1968. Sigurjón Þ. Erlingsson skráði. Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum, örnefnasafn.

Örnefnaskrá fyrir Umferðaleiðir: Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum, örnefnasafn.

Örnefnaskrá fyrir Vestri-Hellur. 1968. Sigurjón Þ. Erlingsson skráði. Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum, örnefnasafn.

Örnefnaskrá fyrir Vestri-Loftsstaði. 1956. Sigurjón Þ. Erlingsson skráði. Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum, örnefnasafn.

Örnefnaskrá fyrir Þingdal. Ártal vantar. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum, örnefnasafn.

Örnefnaskrá fyrir Þingdal BJ. Ártal vantar. Brynjólfur Jónsson skráði. Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum, örnefnasafn.

Örnefnaskrá fyrir Þingdal, sp. og svör. Ártal vantar. Árni Magnússon skráði. Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum, örnefnasafn.

Heimildamenn:

Bjarni Tómasson, fæddur 07.02.1937
Björgvin Njáll Ingólfsson, fæddur 27.12.1961.
Bragi Ásgeirsson, fæddur 18.05.1968
Geir Ágústsson, fæddur 11.01.1947
Gísli B. Björnsson, fæðingardag vantar.
Guðrún Loftsdóttir, fædd 13.06.1932
Hannes Stefánsson, fæddur 03.10.1949
Hákon Kjalar Hjördísarson, fæddur 05.05.1976
Helga Pálmarsdóttir, fædd 05.03.1958.
Már Ólafsson, fæddur 11.01.1953
Ólafur Einarsson, fæddur 19.09.1945
Ólafur Ólafsson, fæddur 03.11.1939.
Per [eftirnafn og fæðingardag vantar] eigandi að hluta Hnauss. 
Soffía Sigurðardóttir, fædd 18.09.1957
Sóley Andrésdóttir, fædd 18.05.1961
Valdimar Guðjónsson, fæddur  21.1.1961.
Þormóður Sturluson, fæddur  27.12.1935
Þóra Sigurjónsdóttir, fædd 18.10.1931.
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Samtala X Y
034001 411820.128 381189.552
034003 411889.675 381146.545
034004 411393.023 381894.159
034005 411292.407 382120.437
034006 412184.767 382791.653
034008 411749.389 381547.394
034009 411845.598 381179.713
034010 411822.089 381178.774
034011 411887.928 381126.046
034012 411920.998 381125.724
034013 411779.414 381295.039
034014 411748.804 381075.071
034015 411868.785 381239.071
034016 411821.998 381254.452
034017 411824.570 381248.246
034018 411869.293 381367.541
034019 411147.142 381123.710
034020 411662.360 380671.894
034021 411490.954 381014.279
034022 412355.593 382329.934
034023 411618.165 380532.290
034024 411550.497 380626.676
034025 411642.492 381218.746
034027 411515.384 382442.746
034028 411714.332 382372.494
034029 411967.700 381725.922
034030 411608.401 382297.332
034031 412052.718 382142.309
034033 412560.381 382101.361
034034 412009.218 381390.893
034035 413137.857 380648.064
034036 413157.838 380690.843
611002 3 413185.457 380665.316
034038 411304.027 382178.327
034039a 412792.721 381233.029
034041 412323.456 380975.345
034042 412538.551 380718.772
034043 411872.294 381061.818
034044 411963.921 381107.659

034045 412297.008 381060.865
034046 412017.776 381043.141
034047 412143.602 380648.492
034048 411218.236 380022.749
034049 411208.267 380458.450
034050 411687.925 380692.134
034051 410693.805 380592.788
034052 411553.648 382371.831
034053 412315.934 380846.410
034055 412025.277 381861.261
034056 411548.188 382020.447
034057 411689.938 381631.615
034058 411759.106 381221.334
034059 411565.013 381829.240
034037 412012.894 381361.229
035001 412971.061 382879.681
035002 412732.564 382229.564
035003 413041.231 382906.523
035004 413395.808 382997.696
035005 413170.682 382984.252
035006 413375.384 382998.930
035007 413077.709 382980.613
035008 413027.047 383113.416
035009 412978.053 383003.490
035010 412977.951 383308.089
035011 412734.297 383022.666
035012 413536.916 382736.117
035013 413541.656 383243.559
035014 413084.073 382974.966
035015 412995.762 381997.656
035016 413617.242 38252.395
035018 412948.827 382869.050
035019 412954.321 382832.176
035020 412967.482 382816.970
035021 413034.798 382910.714
035022 413003.818 382924.577
035023 413072.796 382955.875
035024 413058.599 382946.579
035025 413269.058 382760.419
035026 413079.579 383028.029

Viðauki I: Hnitaskrá í ISN93 
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035027a 412439.976 383014.215
035027b 412369.817 382967.259
035029 413051.276 382919.357
035028 414297.385 383611.797
036001 413674.201 379585.163
036003 414990.135 380633.095
036006 413467.843 378079.259
036007 412490.457 378863.144
036008 413789.199 381177.914
036009 413630.604 379670.465
036010 413604.185 379533.014
036011 413659.217 379622.048
036012 413691.541 379651.643
036013 413727.353 379626.061
036014a 413883.970 379080.790
036015 413658.486 379516.339
036017 413787.135 379688.304
036018 413643.345 379723.984
036057a 413786.841 379733.567
036057b 413816.771 379722.985
036036b 413837.046 379693.676
036019 413656.003 379645.892
036020 413611.558 379652.785
036021 413495.757 379401.107
611010 01 414563.179 380543.175
036024 413897.201 379047.329
036025a 413116.578 378794.864
036025b 413082.355 378849.248
036025c 413095.772 378853.705
036025d 413089.856 378837.147
036025e 412987.088 378566.428
036026a 412709.219 378874.212
036026b 412684.152 378876.017
036026c 412679.499 378796.708
036027a 413105.280 380025.423
036027b 413120.920 380044.645
036027c 413109.560 380035.979
036028 413132.766 380096.645
036029a 413654.409 380382.591
036029b 413645.735 380322.331
036029c 413626.728 380328.375

036029d 413671.601 380319.320
036029e 413656.534 380301.894
036029f 413717.929 380297.175
036030 413926.379 380651.741
036031 413741.780 380063.441
036032 413561.109 378454.071
036033 413640.798 379549.401
036034 413673.039 379559.974
036035 413492.606 379380.561
036036a 413600.197 379680.884
036037 413525.736 379424.908
036038 413550.704 379362.981
036039 413560.798 379452.032
036040 413554.505 379576.033
036041 413730.922 379664.701
036042 413718.261 379634.129
036043 413779.076 379605.702
036044 414050.774 380629.548
036045 413878.020 379101.811
036047 413701.734 379611.984
036048 413557.540 379392.452
036049 413617.171 379539.009
036050 413733.960 380381.238
036051 413751.719 380405.199
036052 413912.053 380630.497
036053 413434.651 378232.273
036054 413514.138 378129.534
036055 413186.203 378834.955
034039b 413405.228 381562.713
037001 414613.116 382318.500
037004 414688.035 382297.740
037005 414740.302 382237.689
037006 414781.828 382430.550
037007a 415198.640 383509.821
037007b 415255.209 383508.498
037008 414941.253 382679.861
037009 414552.743 382745.085
037010 414556.047 382827.641
037011 414363.280 383120.933
037013 414255.385 382186.828
037015 415113.351 383191.403
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037016 415198.894 383483.677
037017 415788.574 384285.691
037020 414592.407 383740.723
611017 02 415055.834 382607.019
037022 414608.783 382305.569
037023 414558.273 382128.513
037024a 414677.184 382388.707
037024b 414538.157 382124.562
037025 414506.509 382168.090
037026 414659.712 382371.202
037027 414612.721 382334.458
037028 414646.596 382302.966
037029 414495.318 382107.617
037030a 414843.071 382426.156
037030b 414845.018 382438.040
037031 415357.381 382956.494
037032 414957.742 382616.900
037033a 415434.135 383476.032
037033b 415447.220 383475.834
037034 414213.574 382460.042
037021 413317.931 381559.917
083001 414617.794 367537.163
083002 414167.451 367411.101
083003 414196.965 367424.675
083004 414330.963 367593.427
083005 414423.473 367572.776
083006 414460.987 367509.681
083007 414487.210 367597.781
083008 414468.860 367619.374
083009 414607.240 367570.649
083010 414653.598 367543.464
083011 414606.640 367481.715
083012 414607.653 367499.973
084001 413925.860 368556.979
084002 413915.531 368574.896
084003 414042.381 368588.920
084004 413944.225 368537.906
084005 413890.250 368688.441
084006 413887.831 368648.724
084007 413906.103 368638.701
084008 413895.010 368611.433

084009 413824.964 368505.884
084010 413705.923 368996.696
084013 413859.666 368413.853
084014 413846.440 368589.390
085001 414533.489 368484.159
085002 414532.364 368477.487
085003 414554.407 368575.125
085004 414568.560 368546.626
085005 414579.641 368465.355
085006 414493.803 368425.943
085007 413859.945 369784.410
085008a 414408.622 369419.512
085008b 414419.900 369403.254
085011 414428.132 369211.114
085012 414004.152 369019.106
085013 414628.131 368502.728
085014 414489.011 368645.397
085015 414445.957 368413.599
085016 414521.866 368486.040
085017 414535.693 368471.581
085018 414547.624 368482.407
085019 414384.327 368313.498
085020 414458.062 369337.121
086001a 413335.408 368363.317
086001b 413334.996 368413.090
086002 413664.427 368321.289
086003 413697.983 368355.621
086004 413573.498 368.40.687
086005 413599.010 368315.746
086006 413633.266 368472.915
086007 413655.505 368463.861
086008 413601.004 368417.851
086009 413642.772 368416.767
086010 413669.252 368403.346
086011 413694.135 368382.647
086012 413633.444 368295.383
086013a 413279.063 367866.367
086013b 413280.572 367845.319
086013c 413264.725 367860.466
086013d 413282.138 367854.811
086014 413786.164 368601.912
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086015 413785.120 368410.354
086017 413071.798 369104.121
086018 413791.141 368605.000
087001 413223.357 368395.268
087002 413549.107 368281.195
087003 413585.350 368259.575
087004 413472.719 368287.244
087005 413417.616 368312.268
087006 413435.459 368341.491
087007 413327.584 368268.105
087008 413529.384 368295.261
087009 413425.401 368322.645
087010 413534.807 368270.636
087011 413593.653 368226.893
088001 412713.999 368054.364
088002 412721.181 368039.953
088003 412688.618 368066.097
088004 412665.247 368051.814
088005 412636.924 368073.689
088006 412576.844 368035.550
088007 412585.501 368054.276
088008 412553.789 368057.279
088009 412727.984 368051.952
088010a 412472.232 368346.468
088010b 412596.362 368200.818
088011 412839.966 368069.776
088012 412601.691 368115.662
088013a 412356.905 368311.131
088013b 412342.221 368293.819
088014a 412015.882 368664.366
088014b 412029.944 368615.028
088015a 412145.826 368608.363
088015b 412151.886 368610.089
088017 412614.200 368127.800
088018 412407.273 368106.279
088019 412515.003 368296.158
089003 411058.429 366321.553
089005 411056.021 366242.429
089006 411015.882 366253.693
089007 410988.601 366251.497
089008 410.981.137 366242.342

089009 410.980.218 366263.553
089010 410965.918 366336.827
089011 410971.232 366347.553
089012 411157.406 366313.933
089013 411077.101 366659.528
089014 411011.043 366393.059
089015 411038.066 366479.062
089016 411020.119 366595.013
089017 411050.590 366644.775
089018 411125.601 366416.330
089019 411146.106 366403.816
089020 411112.761 366659.511
089021 411048.948 366305.763
089022 411109.620 366719.965
089023 411269.822 366389.409
089024 411104.083 366524.183
089025 411193.834 366787.875
089026 411146.226 366596.996
089027 412818.952 367375.411
089028 411812.867 367777.820
089029 411913.290 367521.350
089031a 410652.925 366104.363
089031b 410652.205 366110.993
089031d 410648.195 366124.271
089031e 410637.754 36616.316
089035a 411387.432 366507.136
089035b 411413.934 366551.976
089036 411452.835 366057.026
089037 410888.564 366251.458
089038 410773.285 365791.098
089039 410572.429 366380.526
089040 409188.831 366069.318
089041 411542.753 367011.141
089042 411332.469 366906.637
089043 411345.877 367185.257
089045a 411384.907 367341.859
089045b 411378.104 367342.005
089046 410838.529 367310.539
089047 411058.802 366831.257
089048 411029.371 366350.283
089049 411055.936 366263.625
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089050 410803.013 366276.651
089052 411115.903 366361.739
089053 410974.251 366217.101
089054 411058.068 366616.357
089056 411018.023 366284.639
089057 411591.308 367579.993
089031c 410635.193 366099.253
090001 408746.973 366848.517
090004 409948.925 367326.877
090011 409938.240 367343.855
090005 409884.210 367290.110
090006 409843.701 367342.420
090007 410017.004 367355.209
090008 410013.427 367395.213
090009 409943.131 367318.733
090010 409971.318 367306.681
090012 409343.050 366163.630
090013 409516.474 367504.510
090014 409224.498 367593.079
090015 410329.458 367186.736
090021 408699.712 366871.501
090029 409941.754 367331.011
090024 409938.267 367429.844
090030 409212.505 367937.149
090025a 410212.500 367237.812
090025b 410225.532 367233.912
090026 410380.472 367903.140
090028A 411036.119 368144.216
090028B 410564.555 368048.755
090032 410130.243 366658.250
090028C 410493.384 368001.392
091001 406701.032 368647.726
091011c 406768.180 368664.104
091003 406663.629 368646.809
091004 406696.687 368685.972
091005 406756.865 368595.606
091006 406578.753 368640.554
091007 406726.568 368576.329
091008 406606.698 368576.294
091009 406684.174 368527.086
091010a 406526.973 368390.462

091010c 406461.592 368386.217
091011a 40621.983 368714.371
091046 406749.958 368568.326
092012 406558.670 368728.060
091012 406819.683 368668.153
091013 406701.669 368602.672
091015 406646.223 368610.467
091017a 406485.787 368383.247
091017b 406486.166 368372.624
092011 406530.806 368726.203
091018 406479.462 368418.496
091022 408735.622 369020.985
091023 408788.487 368852.813
091024A 407700.312 368726.604
091024B 407710.587 368670.869
091024D 407892.152 368566.562
091025 407640.300 368801.470
092018 406940.606 369054.055
091027 407478.646 368481.107
093030 404162.541 369802.020
092029 405791.182 368486.271
092044 405521.302 368841.219
092045 405545.223 368901.114
092046 405475.781 368792.686
092047 405575.799 368992.430
092034 405296.325 369143.405
092035 405275.850 369027.696
092035B 405281.541 369027.906
092032 405498.131 368721.954
091038 406763.108 368735.907
092033 405518.955 368765.123
091042 407999.126 368643.594
091040 406735.802 368642.944
091041 407444.843 368574.358
091043 406861.859 368365.113
091034 408532.267 368665.571
092001A 406328.094 368414.454
092001B 406300.445 368404.806
092001C 406347.820 368465.393
092001D 406334.707 368409.684
092001E 406343.010 368410.444
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092001F 406335.069 368410.346
092001G 406387.084 368405.547
092001H 406392.346 368413.307
092001I 406394.173 368446.152
092003 406529.147 368790.977
092004 406597.794 368836.447
092005 406549.284 368767.271
092006 406435.000 368661.422
092007 406453.174 368742.571
092008 406460.644 368732.857
092009 406480.270 368728.043
092010 406504.116 368723.451
091035 407017.216 369064.480
092013 406409.650 368808.142
092014 406553.110 368758.330
092015 406524.326 368772.003
092016 406444.435 368756.929
092017 406521.970 368706.331
092019a 406810.591 368912.519
092019c 406786.122 368949.414
092019d 406883.409 368939.547
091020 407369.829 367397.764
092019e 406797.156 368869.263
092021 406557.629 368713.581
092023 406411.765 368824.374
092024 406413.812 368827.594
091024C 407733.868 368599.305
092025 406407.944 368774.630
092026 406434.003 368757.012
092027A 406641.232 368948.707
092027B 406586.400 369049.602
092028 406522.292 368677.544
091028a 407569.736 368368.438
091028b 407575.764 368380.516
092030 405060.761 369021.534
093031 404390.895 369629.786
093032 404417.881 369673.142
093033 404303.699 369584.850
093038 404402.306 370264.895
093034 404600.869 369968.760
092036 405490.700 369988.384

092037 405817.908 369878.728
0920371 405816.286 369881.890
092037B 405809.189 369975.858
092037C 405823.013 369879.536
092037D 405814.555 369865.918
092037E 405819.238 369909.568
092038A 406263.795 368735.615
092038B 406260.189 368744.007
092039A 406537.305 369671.574
092039B 406507.051 369698.024
091033 407475.240 368619.115
091036 407319.451 369034.751
092042 406992.204 369216.803
092040 407107.506 369601.410
093001 405027.443 370445.396
093001B 405040.405 370464.045
093002 405036.171 370432.200
093003 405128.084 370565.567
093004 405114.947 370556.843
093005 405081.070 370538.701
093006 404994.928 370539.824
093007 405166.738 370354.724
093008 405222.144 370353.484
093009 405257.411 370275.102
093010 404918.153 370762.848
093011 404950.363 370775.364
093012 404455.233 370324.620
093013 404541.979 370288.721
093014 404964.586 370013.550
093015 404596.936 370160.839
093016 404790.744 369851.026
093017 404982.851 370352.774
093018 405235.633 370275.560
093019 404950.252 369941.225
093020 404817.015 370976.868
093022 404915.803 370013.040
093025 405038.086 370703.978
093029 405066.066 370166.567
093026 405010.789 370734.589
093027 404986.296 370001.733
093028 405247.332 370269.725
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94001 406272.248 370715.516
94002 406173.580 370712.357
94003 406162.375 370723.063
94004 405350.846 370357.261
94005 406446.238 370417.271
94006 406280.838 371032.593
94009 406281.651 370730.070
94010 406461.801 370111.575
94011 406470.823 370090.633
94012 405381.605 370210.629
94013 405401.689 370431.668
94014 405282.605 370281.553
94015 405617.285 370467.622
94016 405725.285 370469.789
94018 405407.161 370499.881
94019 405644.792 370373.988
094B001 406015.307 370621.100
094B003 406006.219 370588.372
094B007 405910.613 370557.222
094B009 405973.410 370582.875
094B010 406065.106 370429.894
094B011 406054.526 370355.766
094B012 406089.132 370755.948
094B013 405555.224 371055.537
094B014 405571.645 370901.984
094B015 406198.928 370110.699
094B004 406148.610 370678.201
95001 406746.580 370945.535
095001B 406731.934 370959.801
095001C 406731.440 370936.724
95002 406756.557 370934.858
95003 406733.481 370939.121
95004 406714.815 370948.935
95005 406605.999 370868.537
95006 406803.661 370947.536
95007 406896.677 370952.520
95008 406744.546 370903.993
95009 406704.163 370989.635
95010 406907.697 370937.653
95011 407061.970 370743.068
095011B 407071.760 370738.120

095013 406557.042 371053.790
095014 406481.145 370878.766
095015 406506.117 370863.964
095016A 406419.759 371530.100
095016B 406412.742 371522.729
095016C 406423.778 371521.285
095016D 406433.737 371502.025
095020 406931.789 370934.501
095020B 406635.060 370907.856
095021 406611.989 370845.545
095023 406503.861 370874.073
095024 406328.685 371388.959
095025 406329.540 371721.900
095026A 406291.011 371700.922
095026B 406298.215 371712.467
095026C 406323.412 371755.396
095027 406392.127 371701.701
095028 406411.176 371660.824
095022 406138.094 371449.584
096001 406922.443 371239.299
096002 406956.455 371236.718
096003 406959.343 371199.824
096004 406923.212 371205.477
096005 406936.064 371256.400
096006 407069.701 371139.884
096007 407009.062 371308.989
096008 406943.023 371174.547
096009 406967.907 371212.844
096010 406856.404 371206.476
096013 406922.155 371283.704
096014 406868.472 371264.004
096015 407011.527 371489.046
096018 407118.194 371391.612
096019 407304.696 371444.265
096020 407269.551 371426.689
096021 406945.718 371141.230
096022A 407540.948 372320.615
096022B 407512.607 372321.234
096022C 407516.479 372327.364
096023 407504.298 372265.378
096024 407806.334 372694.190
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094001 406272.248 370715.516
094002 406173.580 370712.357
094003 406162.375 370723.063
094004 405350.846 370357.261
094005 406446.238 370417.271
094006 406280.838 371032.593
094009 406281.651 370730.070
094010 406461.801 370111.575
094011 406470.823 370090.633
094012 405381.605 370210.629
094013 405401.689 370431.668
094014 405282.605 370281.553
094015 405617.285 370467.622
094016 405725.285 370469.789
094018 405407.161 370499.881
094019 405644.792 370373.988
094B001 406015.307 370621.100
094B003 406006.219 370588.372
094B007 405910.613 370557.222
094B009 405973.410 370582.875
094B010 406065.106 370429.894
094B011 406054.526 370355.766
094B012 406089.132 370755.948
094B013 405555.224 371055.537
094B014 405571.645 370901.984
094B015 406198.928 370110.699
094B004 406148.610 370678.201
095001 406746.580 370945.535
095001B 406731.934 370959.801
095001C 406731.440 370936.724
095002 406756.557 370934.858
095003 406733.481 370939.121
095004 406714.815 370948.935
095005 406605.999 370868.537
095006 406803.661 370947.536
095007 406896.677 370952.520
095008 406744.546 370903.993
095009 406704.163 370989.635
095010 406907.697 370937.653
095011 407061.970 370743.068
095011B 407071.760 370738.120

095013 406557.042 371053.790
095014 406481.145 370878.766
095015 406506.117 370863.964
095016A 406419.759 371530.100
095016B 406412.742 371522.729
095016C 406423.778 371521.285
095016D 406433.737 371502.025
095020 406931.789 370934.501
095020B 406635.060 370907.856
095021 406611.989 370845.545
095023 406503.861 370874.073
095024 406328.685 371388.959
095025 406329.540 371721.900
095026A 406291.011 371700.922
095026B 406298.215 371712.467
095026C 406323.412 371755.396
095027 406392.127 371701.701
095028 406411.176 371660.824
095022 406138.094 371449.584
096001 406922.443 371239.299
096002 406956.455 371236.718
096003 406959.343 371199.824
096004 406923.212 371205.477
096005 406936.064 371256.400
096006 407069.701 371139.884
096007 407009.062 371308.989
096008 406943.023 371174.547
096009 406967.907 371212.844
096010 406856.404 371206.476
096013 406922.155 371283.704
096014 406868.472 371264.004
096015 407011.527 371489.046
096018 407118.194 371391.612
096019 407304.696 371444.265
096020 407269.551 371426.689
096021 406945.718 371141.230
096022A 407540.948 372320.615
096022B 407512.607 372321.234
096022C 407516.479 372327.364
096023 407504.298 372265.378
096024 407806.334 372694.190
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096026 408144.058 370601.729
096027 406873.967 372069.257
096029 407013.778 371303.559
096030 406887.609 371625.257
096031A 407463.766 373019.342
096031B 407521.416 372974.911
096031C 407736.980 373101.457
096031D 407495.532 373132.388
096031E 407327.246 372934.406
096031F 407320.450 372879.842
096031G 407116.268 372556.363
096031H 407207.356 372725.611
096032 407738.287 373147.153
096033 406956.163 372153.798
096034 406895.564 372144.234
096035 406867.384 372132.251
096039 407582.592 370681.629
096040A 407617.332 372080.994
096040B 407639.637 372094.271
096040C 407654.575 372061.817
096040D 407662.680 371951.708
096040E 407666.891 371942.552
096037 407521.444 372057.181
097001 406808.942 371385.370
097002 406810.426 371368.357
097003 406783.209 371451.236
097004 406803.652 371462.455
098004 406984.003 371560.024
098001 407030.704 371594.480
098002 407021.183 371558.625
098003 407078.034 371551.630
099001 407086.651 371471.628
099002 407084.474 371451.256
099003 407118.407 371439.525
099008 407198.984 371513.767
099005 407095.147 371457.547
099006 406476.695 371861.046
099007A 407814.722 372050.416
099007B 407780.933 371936.045
100001 406982.547 371004.381
100002 406966.735 371001.909

100003 407032.335 370998.078
100004 407019.697 370951.375
100005 406957.589 371003.108
100006 406954.056 370998.343
100007 407130.480 370850.509
101004 407431.174 371416.294
101007 407437.788 371358.881
101008 407426.277 371384.188
101009 407428.743 371451.883
101011 408279.478 370635.442
035032 413288.391 383370.303
611002 01 413748.286 381826.064
611002 02 413822.098 381790.666
090003 408916.002 367241.995
101001 407556.819 371423.384
037035 415546.312 383630.367
091019 407697.987 367002.972
036014b 413482.994 378228.438
091039 408287.314 368631.072
036023 413901.473 380361.165
034026 410935.762 381051.333
036004 414673.833 379789.458
036005 414451.870 379465.700
036022 414781.242 380287.104
036027d 413136.792 380050.360
024038 411539.083 378736.142
611030 410848.703 380197.321
036056 413657.685 379573.547
611017 01 414170.043 382649.289
034007 411530.929 382232.271
035030 412639.602 383084.495
035031a 413465.355 382311.462
035031b 413769.833 382325.647
611020 413532.372 381096.791
085010 414311.449 368600.969
089001 410508.542 365625.595
089002 410537.864 365951.192
089029b 411888.511 367494.863
089058 410810.320 364887.503
089051 411082.185 366332.410
090001b 408734.456 366851.998
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090002 408756.309 366855.091
091002 406897.660 368721.552
091044 406680.683 368570.399
091045 406691.653 368666.942
091009c 406581.824 368569.302
091009b 406617.662 368556.380
091011b 406686.656 368719.479
091010b 406511.190 368375.679
091021 407075.574 368434.406
094017 406165.648 370693.354
631002 01 405597.296 370215.398
094b005 406106.853 370668.867
094b006 406124.618 370694.576
095017 406748.687 370967.181
095018 406835.505 370989.617
091037 406777.224 368589.855
093035 404347.403 370065.476
093036 404655.540 369585.862
093037 404385.543 370220.551
093024 404968.062 369825.836
092031 405672.087 368725.721
092041 406412.743 368443.949
095019 406847.752 370939.169
096017 407072.242 371372.026
096036 406818.524 372090.334
099004 407163.003 371490.591
101002 407580.002 371397.925
101003 407543.094 371402.745
101006 407695.116 371481.886
101005 407661.445 371517.859
101010 408520.051 370003.968
101012 407990.146 371335.388
101013 407559.333 371396.542
096031 407222.850 372585.737
034031b 412055.630 382160.187
092019b 406873.092 368893.705
092020 406463.068 368701.641
092043 405909.494 369643.646
095029 406733.152 371003.632
099009 407116.869 371453.522
101014 408111.526 371474.539

611018 412450.362 371720.888
611016 412654.226 382560.824
096038 406060.413 371192.300
091029 406516.148 368421.300
091031 406618.317 368592.028
091032 406734.911 368697.915
092049 406561.358 368782.089
611031 413953.052 372354.557
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 Viðauki II: Bæjarteikningar danskra landmælingamanna 1906
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Viðauki III: Minjakort
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