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InngangurAð beiðni Arinbjörns Vilhjálmssonar, skipulagsstjóra Garðabæjar, tók ég undirrituð,Ragnheiður Traustadóttir fornleifafræðingur, að mér könnun á fornleifum í Heiðmörk íGarðabæ og Sandahlíð vegna fyrirhugaðs deiliskipulags, sbr. tillögu að deiliskipulagidags. 14. febrúar 2013.Svæðið afmarkast af Heiðmörk í Garðabæ auk Sandahlíðar, það er um 907 ha að stærðog telst til Vífilsstaða og Garðakirkjulands. Landið er í eigu Garðabæjar en tilheyrði áðurVífilsstöðum og Garðakirkjulandi.Aðeins sá hluti jarðanna var skráður á vettvangi sem deiliskipulagið og áformuðbreyting á aðalskipulagi ná til. Skráningin fól í sér athugun á fyrri skráningum,heimildasöfnun, vettvangsskráningu og úrvinnslu, mat á minjum innanskipulagssvæðisins, s.s. hættumat, og skýrslu- og kortagerð.Undirrituð og Ómar Smári Ármannsson fornleifafræðingur sáu um vettvangsvinnuna ogskýrsluskrif. Tilgátuteikningu og uppdrátt af Vífilsstaðaseli gerði Ómar Smári enRagnheiður annaðist kortavinnuna.Á umræddu svæði er að finna selsminjar, fornar leiðir, vörður, fjárskjól, kolagrafir,herminjar auk meintra tófta við Grunnuvötn. Skýrsluhöfundar hafa farið nokkra ferðirum svæðið.Ragnheiður TraustadóttirGarðabæ 8. apríl 2013
Tilgangur fornleifaskráningarSamkvæmt 4. mgr. 3. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 (mml.), sem tóku við afþjóðminjalögum nr. 107/2001 1. janúar 2013, njóta fornleifar friðunar og eru þannigverndaðar gegn hvers kyns raski.Í 3. mgr. 3. gr. mml. eru fornleifar skilgreindar með svofelldum hætti:„Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, semmenn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifarásamt tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifarkirkna, bænhúsa, klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum ogverslunarstöðum og byggðaleifar í hellum og skútum,b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum,mógröfum, kolagröfum og rauðablæstri,



c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifareftir veiðar til sjávar og sveita,d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð,varir, leifar hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnurvega- og siglingamerki ásamt kennileitum þeirra,e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum,f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðirog kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð,g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, áklettum, klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum,h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið,i. skipsflök eða hlutar þeirra.“Í 21. gr. mml. er kveðið á um verndun fornleifa:„Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim semnjóta friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðiliné nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema meðleyfi Minjastofnunar Íslands.Eigendur og ábúendur jarða skulu hlúa að fornleifum á landareignum sínum og viðhaldaumhverfi þeirra eftir því sem sanngjarnt getur talist. Minjastofnun Íslands er skylt aðveita ráðgjöf og leiðbeiningar í því sambandi.Minjastofnun Íslands gerir nauðsynlegar ráðstafanir til verndar fornleifum, viðhalds eðaendurbóta, en áður skal gera landeiganda eða ábúanda viðvart um þær. Ef nauðsynkrefur lætur Minjastofnun Íslands rannsaka fornleifar með uppgreftri eða á annan hátt.“Friðhelgi fornleifa er ekki háð því að þær séu þekktar eða hafi verið skráðar. Ef áðuróþekktar fornleifar finnast ber að tilkynna það Minjastofnun Íslands, sbr. 38. gr. mml., ogán tafar skv. 1. mgr. 23. gr. megi ætla að þær séu í hættu.Eitt af markmiðum fornleifaskráningar er að sporna við því að minjar verði fyrirskemmdum af gáleysi eða að nauðsynjalausu. Fornleifaskráning kemur að notum íminjavörslu þegar ákvarðanir eru teknar um aðgerðir til verndar einstökumminjastöðum eða minjasvæðum. Auk þess kemur hún að gagni í rannsóknum ogkynningum. Í þessu tilviki, þar sem unnið er að deiliskipulagi á útvistarsvæði, verða tilmöguleikar á að kynna og nýta minjar á svæðinu.Ekki er það síður hagur þeirra sem stýra hvers konar framkvæmdum að eiga aðgang aðyfirliti um fornleifar á tilteknu svæði. Segja má að við það vinnist tvennt. Unnt verður aðtaka tillit til minjanna við skipulagsvinnu og nýta þær til að varðveita sögu staðarins í



landslaginu. Einnig má minnka stórlega líkur á að framkvæmdaraðilar rekist í miðjumklíðum á fornleifar sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir að gætu verið fyrir hendi enreynist svo nauðsynlegt að rannsaka með tilheyrandi kostnaði og töfum áframkvæmdum.Björgunaruppgröftur, sem er unninn vegna framkvæmda og undir þrýstingi fráframkvæmdaraðilum, er heldur ekki æskilegur frá sjónarmiði fornleifafræðinnar.Fornleifaskráning sameinar þess vegna hagsmuni fræðigreinarinnar og þeirra semstanda að framkvæmdum.Skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skal skv. 16. gr. mml. fara fram áður en gengið erfrá aðalskipulagi eða deiliskipulagi. Áður en deiliskipulag er afgreitt eða leyfi tilframkvæmda eða rannsókna er gefið út skal skráning ætíð fara fram á vettvangi.Skulu skipulagsyfirvöld hafa samráð við Minjastofnun Íslands um tilhögun skráningareða endurskoðun á fyrri fornleifa-, húsa- og mannvirkjaskrám með hliðsjón affyrirhuguðum breytingum á skipulagi. Óheimilt er að veita leyfi til framkvæmda ánundanfarandi fornleifa-, húsa- og mannvirkjaskráningar. Þegar sérstaklega stendur ágetur Minjastofnun Íslands veitt undanþágu fyrir framkvæmdum með tilteknumskilyrðum.Skipulagsyfirvöld skulu tilkynna Minjastofnun Íslands um gerð skipulagsáætlana ogverulegar breytingar á þeim og um gerð skýrslna um mat á umhverfisáhrifum.Almennt er æskilegt að framkvæmdum sé beint frá minjastöðum en sé þess enginnkostur ber að tilkynna Minjastofnun Íslands um framkvæmdirnar með sannanlegumhætti með minnst fjögurra vikna fyrirvara eins og segir í 23. gr. mml. Enn fremur segir aðMinjastofnun Íslands ákveði að undangenginni vettvangskönnun hvort frekarirannsóknar sé þörf, hvort gera skuli tillögu um friðlýsingu eða hvort fornleifarnar megivíkja og þá með hvaða skilmálum. Óheimilt er að veita leyfi til framkvæmda fyrr enákvörðun Minjastofnunar Íslands liggur fyrir.Í 2. mgr. 28. gr. mml. segir að framkvæmdaraðili greiði kostnað við þær rannsóknir áfornleifum sem Minjastofnun Íslands ákveður að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðraframkvæmda. Við allar umfangsmiklar framkvæmdir skal sá sem fyrir þeim stendur berakostnað af nauðsynlegum rannsóknum og vettvangsskráningu fornleifa.
Fornleifaskráning og aðferðirVið fornleifaskráninguna voru fornleifar flokkaðar eftir jörðunum Vífilsstöðum ogGörðum (Garðakirkjulandi). Fjallað er um hvern minjastað fyrir sig, ljósmyndir voruteknar af þeim öllum og Vífilsstaðasel teiknað upp. Jafnframt voru gerð kort afstöðunum. Minjar á svæðinu voru hnitsettar og færðar inn á loftljósmynd fráLoftmyndum ehf.



JarðarnúmerJarðirnar eru auðkenndar með heiti jarðarinnar og þremur númerum, í fyrsta lagilandsnúmeri sem Fasteignamat ríkisins hefur úthlutað t.d Vífilsstaðir 117904, og í öðrulagi númeri jarðarinnar samkvæmt jarðatali Johnsen, 175 í nefndum tilviki. Þar að aukier fornleifunum gefið raðnúmer innan hverrar jarðar fyrir sig.
Tegund, hlutverk og heitiTegund og hlutverki minja er eins og venjan er um fornleifaskráningar lýst í fáumorðum, þ.e. hvort um sé að ræða tóftir bæja eða útihúsa, höfn, byrgi, túngarð og þar frameftir götunum.Stundum sér fornra minja ekki stað í landslaginu þótt þeirra sé getið í heimildum ogkunna margar ástæður að vera fyrir því. Kemur þá fram í fornleifaskránni að „heimild”sé til um t.d. útihús. Er leitast við að hafa fornleifaskrána eins nákvæma og kostur er þvíað leifar fornminja kunna að leynast í jörðu þótt ekki sé unnt að sjá þær með berumaugum á yfirborðinu.Hafi fornminjarnar sérnafn, t.d. Víkurvarða eða Kolanef, er það sérstaklega skráð enþegar engu slíku er til að dreifa kemur fyrir að hlutverki þeirra sé lýst þar sem heitiðstæði annars, t.d. stígur eða varða.
StaðsetningTekin voru gps hnit á öllum minjum úti á vettvangi og þau færð inn ílandupplýsingakortagrunn . Staðsetning þeirra er svo færð inn á loftmyndir fráLoftmyndum ehf. Allflestar minjarnar sjást á loftmyndunum en þó ekki allar.Í hjálagðri fornleifaskrá eru bæði gefin upp gps hnit og hnit í landshnitakerfinu Ísnet 93.
Staðhættir og lýsingÍ kafla um staðhætti og lýsingu er greint frá afstöðu skráðra minja í landslaginu, þeimlýst, bæði formi, umfangi og ástandi, og aðrar athugasemdir gerðar þegar þörf krefur, t.d.vísað í aðrar heimildir.
HættumatLeitast er við að leggja mat á þá hættu sem að fornleifunum kann að steðja, bæði afvöldum náttúru og manna. Þetta er gert til að unnt sé að grípa til viðeigandi ráðstafanaliggi minjar undir skemmdum eða geti orðið fyrir raski. Hætta vegna ábúðar þýðir að



framkvæmdir eða álag kunni að raska fornminjum. Hætta vegna veðrunar þýðir aðfornleifar séu smám saman að mást í burtu fyrir áhrif lofts eða vatns. Hætta vegnalandbrots þýðir að fornleifar geti glatast af völdum vatns eða uppblásturs.Ekki er lagt mat á hættuna þegar einungis er til heimild um fornleifar en þær ekki fundistvið vettvangsskráninguna. Í þessu tilviki fundust þær hins vegar allar. Við skipulagframkvæmda væri engu að síður nauðsynlegt að taka tillit til þessara heimilda því aðfornleifar geta, sem fyrr segir, leynst undir sverðinum.





Fornleifar á svæðinu

Vatnsgeymir (175-20)Vatnsgeymir er um 190 m NA við Grímssetu (sjá að neðan), fast við göngustíg sem liggurupp að henni. Í örnefnaskrá Vífilsstaða segir: „Hann [vatnsgeymirinn] er upp í hlíðinniupp frá vatnsósnum, byggður 1910. Vatnið svo leitt heim í Vífilsstaðahælið.“

Mynd 2 Vatnsgeymir 175-20Vatnsgeymirinn er steinsteyptur tankur, hringlaga og grafinn í jörðu. Hann er ríflega 4 mí þvermál og stendur 1, 3 m upp úr jörðinni.
Grímsseta (175-33)Myndarleg grjótvarða vestast á hlíðarbrún upp af suðvestanverðu Vífilsstaðavatninefndist fyrst Grímsseta en nú Gunnhildur. Frá vörðunni er víðsýnt. Hún var áður velhlaðin en fólk hefur lagt í vana sinna að kasta grjóti að henni líkt og hún væri dys.Nafngiftin Gunnhildur er á reiki. Sumir segja að hún hafi verið nefnd í höfuð einhverrarvalkyrju sem bjó á Vífilsstöðum fyrr á árum en aðrir segja þetta nafn afbökun úr Gun Hill.Á hernámsárunum var öflugt byssuhreiður þarna fremst á hlíðarbrúninni sem enn sjástleifar af (sjá neðar). Gunnhildur mun þó hafa verið þekkt nafn á vörðunni áður en landiðvar hernumið árið 1940.

Mynd 3 Grímsseta 175-33



Hvernig sem þetta nafn er til komið mun þessi varða hafa haft nokkurt gildi fyrirsjúklingana á Vífilsstaðahælinu skammt frá, handan Vífilsstaðalækjar, því að sagt er aðþeir hafi haft það fyrir reglu, margir hverjir, að ganga upp að vörðunni til að mæla þrekog úthald þegar aðstæður leyfðu. Gunnhildi nefndu þeir Matthildi sem studdust viðvísuna:Gekk ég upp að Grímssetu.Gettu hvað ég sá?Mæta konu Matthilduí möttlinum blá.
Skotbyrgi (175-31)Steinsteypt skotbyrgi frá styrjaldarárunum, niðurgrafið í sand og möl, er ofan og 50 mvestan við vörðuna Grímssetu. Stóreflis grjót eru í kringum byrgið sem stendur um 0,5 til1 m upp úr jörðinni. Það er 5 m á lengd og 4 m á breidd og snýr A-V. Innanmál þess er6,25 m2 og lofthæð 1,8 m. Veggir eru um 0,3 m á þykkt.Skotrauf er á norðvesturhorni byrgisins, niðurgrafinn inngangur á austurhlið.

Mynd 4 Skotbyrgi 175-31

Herminjar í Sandahlíð (175-70)
Í miðri Sandahlíðinni eru leifar af grunni, sennilega hefur þarna staðið braggi. Grjóthleðslurnar við
veggina sjást vel og auk þess hefur hluti af gólfinu verið steyptur. Bragginn snýr austur-vestur og
hefur inngangurinn verið vestanmegin. Lengd braggans er um 12 m og breidd 6 m.



Mynd 5 Grunnur 175-70

Grunnavatnsstígur (175-54)Í örnefnaskrá Vífilsstaða segir um Grunnavatnsstíg: „Stígur lá frá Vatnsósnum upphlíðina um Skarðið, suður Grunnuvötn fram á Hjalla og niður á Tungur.“Malarstígur liggur NV-SA meðfram Vífilsstaðavatni og rétt ofan við hann má sjá leifarGrunnavatnsstígs. Hann týnist á köflum og sums staðar hefur nýi stígurinn verið lagðurofan í hann.

Mynd 6 Grunnavatnsstígur 175-34Ofarlega á hæðinni eru merki þess að Grunnavatnsstígur hafi klofnað í tvær leiðir, önnurupp fyrir Grunnavatn nyrðra og hin í sveig suðvestur upp í Grunnavatnsskarð aðVífilsstaðaseli.



Tóftir við Grunnuvötn (175-54)Í skjólgóðum hvammi sunnan við Grunnavatn nyrðra virðast vera jarðlægar leifar afmannvirkjum, hugsanlegi seli. Staðurinn er einmitt ákjósanlegur fyrir sel. Erfitt að greinanokkra húsaskipan en gætu verið tvö eða þrjú mannvirki.

Mynd 7 Tóftir af seli?

Stekkur og rétt (175-40)Í örnefnaskrá segir um „Stekkatúnið: Svo voru Máríuvellir einnig kallaðir“. „Stekkur fráV[ífilsstöðum],“segir í Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi. „Í hraunjaðrinumfast uppi við Vífilsstað[a]hlíð beint vestur af Grímssetri er lítil flöt og kallast sá hlutihennar, sem nær er hlíðinni, Maríuvellir, en hlutinn, sem er nær hrauninu, Stekkjartún. ÍStekkjartúni var rétt eða rústir af rétt. Þegar Flóttavegurinn [nú Elliðavatnsvegur], semliggur um norðurjaðar flatarinnar, var lagður, var réttin rifin,“ segir í örnefnaskrá SvansPálssonar. „Á flötum niður undan Svínahlíð norður með var Stekkurinn í svonefnduStekkatúni og þar norðar voru Réttarflatir og þar Réttir rétt við brún Svínahrauns,“ segirí örnefnaskrá Gísla Sigurðssonar.Rúst stekksins á Maríuvöllum er um 10 m vestur af rótum Svínahlíðar og hefur honumverið raskað því að aðeins er að finna neðstu steinaröðina. Virðist lengd hans hafa veriðum 7 m og breidd 4 m. Réttin er komin undir veg.



Mynd 8 Stekkur á Stekkatúni 175-40

Sauðahellir við Kolanef (175-21)Sauðahellir er lítill hellir í norðausturbrún Flatahrauns gegnt Kolanefi í Vífilsstaðahlíðvið Kolanefsflöt, sjá örnefnaskrá Svans Pálssonar. Veit op hans að hlíðinni og eru hlaðnirkampar báðum megin við innganginn. Við hann var sauðum frá Urriðakoti gefið á gadd(á jörðina).Sauðahellirinn er í úfnu hrauni og hellismunninn opnast í norðaustur og er 3 m á vídd og1 m á hæð. Við innganginn báðum megin eru hlaðnir grjótveggir úr hraungrýti.Örnefnið Kolanef er hugsanlega tengt kolagerð. Í fyrrnefndri örnefnalýsingu segir m.a.:„Ef Heiðmerkurvegurinn er farinn suðaustur með Vífilsstaðahlíð, er rúmlega einumkílómetra suðaustan Maríuhella komið að smábungu á hlíðinni, sem kallast Kolanef. Í þvíer nú bæði sitkagreni- og stafafuruskógur. Vestan við Kolanef er lítil flöt, nú mjög eydd,sem kallaðist Kolanefsflöt.“

Mynd 9 Sauðahellir 175-21Gísli Sigurðsson segir í sinni örnefnalýsingu um Vífilsstaði af Kolanefi: „[S]íðan inn eftirlægð milli Vífilsstaðahlíðar og hraunsins. Er þá komið að hrygg sem liggur upp hlíðina er



nefnist Kolanef og niður undan því er Kolanefsflöt. Hér fyrir innan er mikill slakki íhlíðinni, nefnist Ljóskollulág.“Nefndur Sauðahellir gæti auðveldlega hafa verið afdrep fyrir kolagerðafólk viðKolanefsflöt neðan Kolanefs. Við hellinn má a.m.k. sjá móta fyrir kolagröfum.
VífilsstaðaselVífilsstaðasel er austan við línuveg í skjólgóðum og grasi grónum hvammi.

Mynd 10 Yngsta selið 175-67Í örnefnalýsingu Gísla Sigurðssonar fyrir Vífilsstaði segir m.a. um Vífilsstaðasel ognágrenni: „Dýjakrókar er mýrin Krókamýri. Þar er nú Vatnsból Garðakauptúns ogGarðahverfis. Upp frá Hálshúskrika liggur leiðin upp á Vífilsstaðaháls. Hér í norður, bakvið Smalaholt, er Rjúpnahlíð og þá Rjúpnadalur og svo Rjúpnahæð meðRjúpnahæðarvörðu sem héðan liggur landamerkjalínan í miðja Kjóavelli, en þar varKjóavallavarða. Þaðan liggur línan um Básinn eða Vatnsendabás austan í Sandahlíð ogsvo í Arnarbæli syðst í hlíðinni. Það er nefnt í fornu bréfi frá upphafi 16. aldarArnarstapi. Héðan af Arnarbæli, sem er hornmark, liggur línan niður um Vatnsásinn eðaGrunnvatnsás og þaðan upp í Víkurholtsvörðu á Víkurholti eystra. Þá er Víkurholtnyrðra. Á Arnabæli er að finna vörðu (185-200) og koparbolta í klöpp. Varðan hefurverið lagfærð einhvern tíma og þá ekki verið vel hlaðin.

Mynd 11 Varða á Arnabæli 185-200Hér norðar á holtinu er Vífilsstaðasel. Sunnan þess er Selholt, Selás suðaustan og Selhóllþar vestur af með Selkvíunum. Í mýrarkorni er svo Selbrunnurinn og hér vestur af liggur



Selstígurinn. Milli Sandahlíðar að austan og Vífilsstaðahlíðar að vestan, norðanVatnaássins, liggja Grunnuvötn, tjarnir og grónar grundir. Þar var slægnapláss fyrr meirog mótekja.“



Þarna eru leifar af nýrri og eldri selstöðum, þær nýrri trúlega frá tveimurbyggingarskeiðum sem kunna að hafa verið í notkun samtímis.Elstu selstöðurnar (175- 65 og 175-66) eru undir brekku austan við þær yngri og virðistsem þar sé finna leifar af tveimur skeiðum. Þær eru nú mjög óljósar og er erfitt að áttasig á húsaskipan. Virðast þær vera í samræmi við eldri gerð selja (klasa), þ.e. óreglulegriog með minni rýmum. Þegar bæjarskipan komst á, eins og við þekkjum hana best frá 18.og 19. öld, urðu selstöðurnar (rýmin) bæði stærri og reglulegri.Selið elsta (175-65) er klasi þriggja rýma sem hvert um sig er mest 4 x 3 m að stærð;veggir eru útflattir.



Mynd 12 Eldra selið 175-66Fáeinum metrum suðvestan við klasann eru stekkjaleifar. Stekkurinn (165-63)hefurverið 8 m á lengd og 1,8 m á breidd innanmáli. Grjót hefur verið rifið úr stekknum ognotað í önnur mannvirki á svæðinu.

Mynd 13 Eldri stekkurinn 165-63



Kví (175-64) er undir klettavegg sunnan í kvosinni. Hún er 2 x 3 m að innanmáli.

Mynd 14 Kví 175-64Vatnsstæði (175-69)er í miðri kvosinni vestan selstöðunnar.

Mynd 15 Vatnsstæði 175-69

Selin nýrri (175-67) eru aflöng og sambyggð, um 30 x 10 m og snúa í N-S. Fimm rými eruí þeim, öll í röð og inngangur í þau á vesturhlið; tvö þau austustu virðast elst og af fyrrabyggingarskeiði, þau standa innar en hin rýmin þrjú. Veggir tóftanna eru um 2-3 mbreiðir og um 0,5 -1,2 m háir.Stekkur (175-68)er uppi á brún skammt norðaustur af selinu og hefur verið hlaðinnoftar en einu sinni. Hann tilheyrir nær örugglega yngri selstöðunum. Rýmin eru þrjú, það



sem næst er selinu er 1,80 m á breidd og 9 m á lengd, hið næsta, sem virðist jafngamalt,er 4 m á breidd og 3 m á lengd, en hið þriðja, sem virðist elst, hefur verið 3,5 m á breiddog hið minnsta 2 m á lengd, sennilega lengri; yngri stekkjarleifarnar eru vafalaustendurhlaðnar úr þessu elsta rými stekkjarins.

Mynd 16 Yngsti stekkurinn 175-68

Selstígurinn (175-27)Í örnefnalýsingu um Vífilsstaði í örnefnum og leiðir í landi Garðabæjar segir: „Heiman fráVífilsstöðum lá selstígurinn suður á Maríuflöt, suður með hraunjaðrinum, sneiddi sigupp Ljósukollulág upp á hálsinn og suður í lægðadragið þar sem Vífilsstaðasel stóð.“Í annarri örnefnaskrá segir um sama stíg: „Hann mun hafa legið heiman frá bæ, undirSvínahlíð og með Vífilsstaðahlíð skáhalt upp eftir Ljóskollulág upp á hálsinn að Selinuaustan Víkurholta.“



Stíginn má enn sjá á köflum frá Flóttamannavegi í norðri og meðfram malarstíg semliggur til suðurs. Erfitt er að rekja hann, týnist í skóginum og mikil uppblástur hefurorðið á svæðinu þannig að hann er víða horfin. Í gegnum Ljóskollulág sést ennþá smápartar af honum en það gæti líka verið eftir nýjar leiðir. Uppi á hæðinni er varða semhefur sennilega verið hlaðinn við Selstíginn.
VörðurVið vettvangsskráninguna voru skráðar 28 vörður og vörðubrot . Á Víkurholtinu,klapparholti austan af Eyjólfshvammi, voru skráðar 15 vörður og eru flestar landamerki.Ein var sennilega eyktarmark frá selinu, dagmálsvarða, einhverjar varða leið og aðrareru nýhlaðnar, a.m.k. tvær, auk þess sem eldri vörður hafa verið illa endurhlaðnar.

Mynd 17 Víkurholtsvarðan 175-80 Mynd 18 Víkurholtsvarðan 175-79Gísli Sigurðsson nefnir Víkurholt nyrðra (175-80) og Víkurholt syðra(175- 79) íörnefnaskrá sinni. Þau eru nefnd Víkurholt eystra og Víkurholt vestra í örnefnaskráSvanur Pálssonar.Víkurholtsvarðan efri var landamerki Vífilsstaða á Víkurholti syðra.Víkurholtsvarðan neðri var landamerki Vífilstaða frá jaðri Urriðakotshrauns íVíkurholtsvörðu efri.

Mynd 19 Varða 175-77 Mynd 20 Varða 175-78



Tvær vörður (175-77 og 175-78) eru að finna rétt ofan við Vatnsás og tvær vörður (175-71 og 175-72) og eitt vörðubrot (175-73) í Sandahliðinni.

Mynd 21 Varða 175-71 Mynd 22 Varða 175-72

Samantekt og tillögurFornleifaskráning í Heiðmörk í Garðabæ og Sandahlíð fór fram vegna hugmynda um nýttskipulag á útivistarsvæði.Á svæðinu er að finna fornleifar af ýmsu tagi, bæði frá eldri og yngri tíma. Auk þess erherminja getið sem vegna sérstöðu sinnar og sögulegrar merkingar ættu að njótaverndar bæjarfélagsins þótt þær séu ekki skilgreindar sem fornleifar í skilningi laga.Athuga ber að vatnsgeymirinn er nú nýlega orðinn 100 ára og telst til fornleifa.Gæta verður að því að raska ekki hér skráðum minjum heldur reyna að nýta þær ískipulagsvinnunni og vekja á þeim athygli, s.s. með skiltum. Vífilsstaðaselið er t.a.m.ákjósanlegt í þessu skyni og sömuleiðis mætti merkja hinar fornu leiðir og styðjast viðþær þegar gönguleiðir eru skipulagðar.Vífilsstaðaselið er sjálfsagt að varðveita vel, það væri þess virði að rannsaka það frekar,m.a. til að greina aldur þess, og grisja þyrfti skóg við innganginn að Sauðahelli.Ekki væri úr vegi að setja upp upplýsingaskilti með ýmsum fróðleik um svæðið viðVífilsstaðavatn eða þar sem útivistarfólk myndi fara um eða leggja bifreiðum.Þeim upplýsingum yrði að koma skilmerkilega til útivistarfólks að ganga vel umminjarnar í landslaginu og raska ekki vörðunum eins og dæmi eru um.



HeimildirGuðlaugur Rúnar Guðmundsson 2011. Örnefni og leiðir í landi Garðabæjar. Safn til söguGarðabæjar III. Útgefandi Garðabær.
ÖrnefnalýsingarÖrnefnalýsing fyrir Vífilsstaði. Gísli Sigurðsson.Örnefnalýsing fyrir Vífilsstaðarland 1988. Svanur Pálsson.Örnefnastofnun. Ari Gíslason.Örnefnastofnun (óþekkt skrá).Gísli Sigurðsson: Skrá yfir örnefni og fiskimið.
Heimasíðawww.ferlir.is



Fornleifaskráning í Sandahlíð og Heiðmörk 2013

Nr. 
fornleifar

Jarðatal 
Johnsen

Hlaupandi 
nr.

Ljósmynd Hlutverk Sérheiti Flokkur Tegund Breidd 
(m)

Lengd
(m)

Hæð
(m)

GPS hnit 
N

GPS hnit 
V

Horfin Hættumat Hættuorsök Ástand X - hnit Y - hnit

1619 175 20 Brunnur Vatnstankur Búsetuminjar Tóft 0.00 4.00 1.2 6404542 2152847 Engin 
hætta

Heillegar 
fornleifar 400160.8943 359462.2149

1620 175 21 Fjárskýli Sauðahellir Búsetuminjar hellir 1.50 5.00 1.20 6403725 2152621 Lítil hætta Vegna trjáræktar Heillegar 
fornleifar 398636.0640 359576.7811

1626 175 27 Leið Vífilsstaðasels
stígur

Samgöngu 
minjar Gata 0.00 0.00 Að hluta Illgreinanlegar 

fornleifar 398646.3864 359595.1723

1630 175 31 Skotbyrgi Herminjar Herminjar Stríðsminjar 4.00 5.00 1.00 6404434 2152985 Engin 
hætta

Heillegar 
fornleifar 399965.5480 359340.9395
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Nr. 
fornleifar

Jarðatal 
Johnsen

Hlaupandi 
nr.

Ljósmynd Hlutverk Sérheiti Flokkur Tegund Breidd 
(m)

Lengd
(m)

Hæð
(m)

GPS hnit 
N

GPS hnit 
V

Horfin Hættumat Hættuorsök Ástand X - hnit Y - hnit

1632 175 33 Kennimark Grímseta/
Gunnhildur Kennimark Varða 3.00 4.00 2.00 6404449 2152933 Engin 

hætta
Heillegar 
fornleifar 399991.4618 359384.4632

1633 175 34 Leið Grunnavatns 
stígur

Samgöngu 
minjar Gata 0.00 0.00 Að hluta Illgreinanlegar 

fornleifar 400416.2762 359613.0775

1640 175 40 Stekkur Stekkur í 
Stekkatúni Búsetuminjar Tóft 4.00 7.00 2.00 6404341 2153330 Að hluta Mikill hætta Vegna trjáræktar Illgreinanlegar 

fornleifar 399805.7356 359052.7116

2008 175 54 Sel Grunnavötn 
tóft? Selsminjar Tóft 5.00 8.00 2.00 Engin 

hætta
Illgreinanlegar 

fornleifar 398815.5337 361117.0958
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Nr. 
fornleifar

Jarðatal 
Johnsen

Hlaupandi 
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Ljósmynd Hlutverk Sérheiti Flokkur Tegund Breidd 
(m)
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(m)
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(m)
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N

GPS hnit 
V

Horfin Hættumat Hættuorsök Ástand X - hnit Y - hnit

2059 185 106 Kennimark Varða Kennimark Varða 1.00 1.00 0.50 6402932 2151174 Engin 
hætta

Heillegar 
fornleifar 397110.7750 360686.6080

2060 185 107 Samgöngubót Ferðamanna 
varða 

Samgöngu 
minjar Varða 0.00 0.00 6402890 2151089 Engin 

hætta 397029.6950 360752.2210

2061 185 108 Samgöngubót Varða við leið! Samgöngu 
minjar Varða 0.00 0.00 6402881 2151096 Engin 

hætta Hálffallin 397013.2460 360745.7740

2062 185 109 Landamerki Varða Kennimark Varða 0.00 0.00 6402961 2151187 Engin 
hætta Heilleg 397165.0820 360678.4660
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N
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Horfin Hættumat Hættuorsök Ástand X - hnit Y - hnit

2063 185 110 Landamerki Varða Kennimark Varða 0.00 0.00 6403050 2151223 Engin 
hætta Hálffallin 397331.6030 360656.6490

2064 185 11 Samgöngubót Ferðamanna 
varða 

Samgöngu 
minjar Varða 0.00 0.00 6403050 2151153 Engin 

hætta 397340.1690 360714.0800

2065 185 112 Landamerki Gamal fótur Kennimark Varða 0.00 0.00 6403074 2151237 Engin 
hætta 397376.6660 360647.2760

2066 185 113 Landamerki Gamall fótur Kennimark Varða 0.00 0.00 6403094 2151215 Engin 
hætta Hálffallin 397412.9810 360666.8440
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Horfin Hættumat Hættuorsök Ástand X - hnit Y - hnit

2067 185 114 Landamerki Varða Kennimark Varða 0.00 0.00 6403156 2151311 Engin 
hætta Hálffallin 397531.5910 360593.9750

2068 185 115 Landamerki Varða Kennimark Varða 0.00 0.00 6403194 2151350 Engin 
hætta Hálffallin 397531.5910 360593.9750

2069 175 79 Landamerki Víkurholts 
varðan syðri Kennimark Varða 0.00 0.00 6403200 2151249 Engin 

hætta Heilleg 397615.4310 360549.6880

2070 175 81 Landamerki Varða Kennimark Varða 0.00 0.00 6403239 2151370 Engin 
hætta 397683.3750 360651.3540
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Horfin Hættumat Hættuorsök Ástand X - hnit Y - hnit

2071 175 80 Landamerki Víkurholts 
varðan ný Kennimark Varða 1.10 2.00 1.50 6403266 2151174 Engin 

hætta Heilleg 397730.7370 360714.6050

2072 175 82 Samgöngubót Varða? Samgöngu 
minjar Varða 0.00 0.00 6403300 2151023 Engin 

hætta 397843.9890 360842.7510

2101 175 55 Landamerki Selsvarðan Kennimark Varða 0.00 0.00 6403618 2151446 Engin 
hætta 398394.1020 360522.9800

2102 175 56 Landamerki Selsvarða? Kennimark Varða 0.00 0.00 6403617 2151526 Engin 
hætta 398395.1890 360457.8580
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2103 175 57 Leið Vífilsstaðasels
stígur

Samgöngu 
minjar Gata 0.00 0.00 6403629 2151855 Að hlæta Engin 

hætta
Greinanlegar 

fornleifar 398429.5780 360191.3980

2104 175 58 Samgöngubót Varða Samgöngu 
minjar Varða 0.45 0.00 0.40 6403549 2151825 Engin 

hætta Hálffallin 398279.9800 360209.0560

2105 175 59 Samgöngubót Varða-
ferningur

Samgöngu 
minjar Varða 0.00 0.00 6403533 2151798 Engin 

hætta 398249.2860 360229.6610

2106 175 60 Samgöngubót Vörðubotn Samgöngu 
minjar Varða 0.00 0.00 6403545 2151767 Að hlæta Engin 

hætta Hrúga 398270.4180 360255.8740



Fornleifaskráning í Sandahlíð og Heiðmörk 2013

Nr. 
fornleifar

Jarðatal 
Johnsen

Hlaupandi 
nr.

Ljósmynd Hlutverk Sérheiti Flokkur Tegund Breidd 
(m)

Lengd
(m)

Hæð
(m)

GPS hnit 
N

GPS hnit 
V
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2107 175 61 Samgöngubót Varða Samgöngu 
minjar Varða 0.00 0.00 6403474 2151704 Engin 

hætta 398136.3100 360301.1240

2108 175 62 Kennimark Selsvarðan? Kennimark Varða 2.00 0.00 1.50 6403468 2151672 Engin 
hætta

Heillegar 
fornleifar 398123.9950 360326.6370

2109 175 63 Stekkur Stekkur Selsminjar Hleðsla 0.00 0.00 6403555 2151518 Engin 
hætta

Greinanlegar 
fornleifar 398279.8120 360459.1540

2110 175 64 Kvíar Selskvíar Selsminjar Hleðsla 2.50 4.00 0.40 6403555 2151532 Engin 
hætta

Greinanlegar 
fornleifar 398280.3270 360447.7720
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2111 175 65 Sel Vífilstaðasel 
elsta Selsminjar Tóft 0.00 0.00 6403567 2151489 Engin 

hætta
Illgreinanlegar 

fornleifar 398301.0200 360483.7390

2112 175 66 Sel Vífillstaðasel 
næst elst Selsminjar Tóft 0.00 0.00 2151467 6403568 Engin 

hætta
Greinanlegar 

fornleifar 398302.0670 360501.7090

2113 175 67 Sel Vífilsstaðasel 
yngsta Selsminjar Tóft 10.00 30.00 1.50 6403581 2151491 Engin 

hætta

Vel 
greinanlegar 

fornleifar
398327.0790 360483.2890

2114 175 68 Stekkur Stekkur yngsti Selsminjar Tóft 4.00 15.00 0.30 6403588 2151443 Engin 
hætta

Heillegar 
fornleifar 398338.3070 360522.9000
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2115 175 69 Vatnsból Vatnsból Selsminjar Lind 0.00 0.00 6403587 2151545 Engin 
hætta

Greinanlegar 
fornleifar 398340.2030 360439.8910

2124 185 200 Landamerki Arnarbæli Kennimark Varða 2.00 3.00 1.30 6403846 2149781 Engin 
hætta

Greinanlegar 
fornleifar 398756.3880 361895.5600

2125 175 70 Herminjar Herminjar Herminjar Hleðsla 0.00 0.00 0.30 6404407 2150797 Engin 
hætta

Greinanlegar 
fornleifar 399834.8050 361116.5960

2126 175 71 Landamerki Varða 
Sandahlíð Kennimark Varða 1.30 0.00 0.90 6404292 2151102 Engin 

hætta
Heillegar 
fornleifar 399632.5240 360859.1180
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2127 175 72 Landamerki Varða Kennimark Varða 0.30 0.40 0.40 6404266 2150610 Engin 
hætta 399566.2410 361256.7730

2128 175 73 Landamerki Varða mjög 
gróin? Kennimark Varða 0.40 0.40 0.20 6404248 2150671 Að hlæta Engin 

hætta
Illgreinanlegar 

fornleifar 399535.0610 361205.6950

2133 175 77 Landamerki Varða Vatnsás 
neðri Kennimark Varða 2.00 0.00 1.80 6403947 2150401 Engin 

hætta
Heillegar 
fornleifar 398966.4780 361400.0020

2134 175 78 Landamerki Varða Vatnsás 
efri Kennimark Varða 2.00 2.50 1.60 6404001 2150335 Engin 

hætta
Heillegar 
fornleifar 399064.3010 361458.1530
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