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Inngangur  

Að beiðni Arinbjörns Vilhjálmssonar, skipulagsstjóra Garðabæjar, tók Ragnheiður 

Traustadóttir, fornleifafræðingur, fyrir hönd Antikvu ehf. að sér að skrá fornleifar vegna 

deiliskipulags Garðahrauns efra, sem er unnið af Dagnýju Bjarnadóttur, landslagsarkitekt. 

Svæðið afmarkast af hrauninu sem liggur sunnan Flatahverfis, norðvestur við 

Reykjanesbrautina og norðan við atvinnuhverfið í hraununum. Svæðið tilheyrði eða var nýtt af 

þremur jörðum, Hraunsholti, Hagakoti og Vífilsstöðum sem allar nýttu það til fjárbúskapar. 

Hraunið hefur hin ýmsu nöfn en elst þeirra er Svínahraun. Svínahraun er hraunið nefnt austan 

megin en Garðahraun vestan megin. Hraunin hafa svo stundum dregið nafn sitt af bæjunum 

eins og Vífilsstaðahraun næst Vífilsstöðum. Sjá má líka í örnefnaskrám talað um 

Hafnarfjarðarhraun og Flatahraun. Skráning þessi miðast við ofangreint svæði.  

Skráningin fól í sér athugun á fyrri skráningum, heimildasöfnun, vettvangsskráningu og 

úrvinnslu, mat á minjum innan skipulagssvæðisins, s.s. hættumat, og skýrslu- og kortagerð. Við 

fornleifaskráninguna er farið eftir stöðlum Minjastofnunnar Íslands. Á umræddu svæði er að 

finna fornar leiðir, Atvinnubótaveginn, réttir, skjól, byrgi, aðhald og vörður. Minjarnar 

einkennast af fjárbúskap og eru flest mannvirkin við hraunbrúnina næst bæjunum. Leiðirnar 

liggja síðan yfir hraunið sjálft. Víða um hraunið má sjá leiðir sem hafa myndast á seinni tíma. 

Helstu leiðirnar voru skráðar sem hafa verið í notkun lengi og eru fornleifar.  

Skýrsluhöfundar sáu um vettvangsvinnu, en farnar voru nokkrar ferðir um svæðið, og 

heimildaöflun. Margrét Valmundsdóttir, fornleifafræðingur, annaðist kortavinnu. Jakob Sindri 

Þórsson sá um yfirlestur. Þeim og öðrum, sem veittu aðstoð við gerð þessarar 

fornleifaskráningar, er þökkuð aðstoðin. Með skýrslunni fylgir fornleifaskrá og stafrænn 

hnitagrunnur. 
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Fornleifaskráningar 

Skipulögð fornleifaskráning hófst árið 1984 í Garðabæ en þetta svæði var ekki skráð við þann 

áfanga. Síðar meir vann Fornleifastofnun Íslands ses. fornleifaskráningu fyrir aðalskipulagið í 

Garðabæ og kom sú skýrsla út árið 2009.1 Í þeirri skráningu er að finna skráningu á þessu svæði 

en þó voru minjar í Svínahrauni austan við Atvinnubótaveginn [1411] og norðan við 

Reykjanesbrautina ekki skráðar þannig fjöldi minja hefur aukist miðað við þá skráningu. Staðlar 

Minjastofnunnar Íslands hafa líka breyst síðan þá en nú ber að mæla upp allar minjar. Er það 

gert í þessari skráningu.  

Tilgangur fornleifaskráningar 

Samkvæmt 4. mgr. 3. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 (mml.), sem tóku við af 

þjóðminjalögum nr. 107/2001 1. janúar 2013, njóta fornleifar friðunar og eru þannig verndaðar 

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, sem menn 

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

a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt 

tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar kirkna, 

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

byggðaleifar í hellum og skútum, 

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

kolagröfum og rauðablæstri, 

c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifar eftir 

veiðar til sjávar og sveita, 

                                                 
1 Ragnheiður Gló Gylfadóttir og Rúnar leifsson. 
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d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð, varir, 

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

siglingamerki ásamt kennileitum þeirra, 

e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum, 

f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og 

kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð, 

g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á klettum, 

klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum, 

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

i. skipsflök eða hlutar þeirra.“ 

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 sem njóta 

friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur 

annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi 

Minjastofnunar Íslands. 

Eigendur og ábúendur jarða skulu hlúa að fornleifum á landareignum sínum og viðhalda 

umhverfi þeirra eftir því sem sanngjarnt getur talist. Minjastofnun Íslands er skylt að veita 

ráðgjöf og leiðbeiningar í því sambandi. 

Minjastofnun Íslands gerir nauðsynlegar ráðstafanir til verndar fornleifum, viðhalds eða 

endurbóta, en áður skal gera landeiganda eða ábúanda viðvart um þær. Ef nauðsyn krefur 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 áður óþekktar 

fornleifar finnast ber að tilkynna það Minjastofnun Íslands, sbr. 38. gr. mml., og án 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 fyrir skemmdum af 

gáleysi eða að nauðsynjalausu. Fornleifaskráning kemur að notum í minjavörslu þegar 
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ákvarðanir eru teknar um aðgerðir til verndar einstökum minjastöðum eða minjasvæðum. Auk 

þess kemur hún að gagni í rannsóknum og kynningum. Í þessu tilviki, þar sem unnið er að 

deiliskipulagi á útvistarsvæði, verða til möguleikar á að kynna og nýta minjar á svæðinu.  

Ekki er það síður hagur þeirra sem stýra hvers konar framkvæmdum að eiga aðgang að yfirliti 

um fornleifar á tilteknu svæði. Segja má að við það vinnist tvennt. Unnt verður að taka 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 miðjum klíðum á fornleifar sem þeir 

gerðu sér ekki grein fyrir að gætu verið fyrir hendi en reynist svo nauðsynlegt að rannsaka með 

tilheyrandi kostnaði og töfum á framkvæmdum. 

Björgunaruppgröftur, sem er unninn vegna framkvæmda og undir þrýstingi frá 

framkvæmdaraðilum, er heldur ekki æskilegur frá sjónarmiði fornleifafræðinnar. 

Fornleifaskráning sameinar þess vegna hagsmuni fræðigreinarinnar og þeirra sem standa að 

framkvæmdum. 

Skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skal skv. 16. gr. mml. fara fram áður en gengið er frá 

aðalskipulagi eða deiliskipulagi. Áður en deiliskipulag er afgreitt eða leyfi til framkvæmda eða 

rannsókna er gefið út skal skráning ætíð fara fram á vettvangi. 

Skulu skipulagsyfirvöld hafa samráð við Minjastofnun Íslands um tilhögun skráningar eða 

endurskoðun á fyrri fornleifa-, húsa- og mannvirkjaskrám með hliðsjón af fyrirhuguðum 

breytingum á skipulagi. Óheimilt er að veita leyfi til framkvæmda án undanfarandi fornleifa-, 

húsa- og mannvirkjaskráningar. Þegar sérstaklega stendur á getur Minjastofnun Íslands veitt 

undanþágu fyrir framkvæmdum með tilteknum skilyrðum. 

Skipulagsyfirvöld skulu tilkynna Minjastofnun Íslands um gerð skipulagsáætlana og verulegar 

breytingar á þeim og um gerð skýrslna um mat á umhverfisáhrifum. 

Almennt er æskilegt að framkvæmdum sé beint frá minjastöðum en sé þess enginn kostur ber 

að tilkynna Minjastofnun Íslands um framkvæmdirnar með sannanlegum hætti með minnst 

fjögurra vikna fyrirvara eins og segir í 23. gr. mml. Enn fremur segir að Minjastofnun Íslands 

ákveði að undangenginni vettvangskönnun hvort frekari rannsóknar sé þörf, hvort gera skuli 
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tillögu um friðlýsingu eða hvort fornleifarnar megi víkja og þá með hvaða skilmálum. Óheimilt 

er að veita leyfi til framkvæmda fyrr en ákvörðun Minjastofnunar Íslands liggur fyrir. 

Í 2. mgr. 28. gr. mml. segir að framkvæmdaraðili greiði kostnað við þær rannsóknir á fornleifum 

sem Minjastofnun Íslands ákveður að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Við 

allar umfangsmiklar framkvæmdir skal sá sem fyrir þeim stendur bera kostnað af nauðsynlegum 

rannsóknum og vettvangsskráningu fornleifa. 

 

Mynd 2 Skjáskot af landfræðilega skráningargrunninum fyrir fornleifaskráningu í Garðabæ. 

Fornleifaskráning og aðferðir 

Við fornleifaskráninguna voru fornleifarnar færðar undir jarðirnar Vífilsstaði, Hagakot og 

Hraunsholt. Fjallað er um hvern minjastað fyrir sig, ljósmyndir voru teknar af þeim öllum og 

sumar mældar upp. Jafnframt voru gerð kort af stöðunum. Minjar á svæðinu voru hnitsettar og 

færðar inn á loftljósmynd frá Loftmyndum ehf. 

Jarðarnúmer 

Minjar eru auðkenndar með númeri og sérheiti þeirra ef við á t.d. „Atvinnubótavegurinn 

[1414]” eða hlutverki þeirra t.d. „Rétt [1413]”. Hjá sumum minjum er tegund nefnd á eftir 

númeri til frekari skýringar. Fyrsta númer innan hornklofa er númer skráningarinnar í 

landfræðilega gagnagrunni Garðabæjar yfir fornleifar, örnefni og sögulegar minjar í Garðabæ. 
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Þessi númer fylgja öll í meðfylgjandi fornleifaskrá en í skýrslu þessari er látið við sitja að nota 

einkennisnúmer úr gagnagrunninum. 

 

Mynd 3 Skráningarform í grunninum sem fylgir stöðlum Minjastofnunnar Íslands. 

Tegund, hlutverk og heiti 

Tegund og hlutverki minja er eins og venjan er um fornleifaskráningar lýst í fáum orðum, þ.e. 

hvort um sé að ræða tóftir bæja eða útihúsa, höfn, byrgi, túngarð og þar fram eftir götunum. 
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Stundum sér fornra minja ekki stað í landslaginu þótt þeirra sé getið í heimildum og kunna 

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 því að leifar fornminja 

kunna að leynast í jörðu þótt ekki sé unnt að sjá þær með berum augum á yfirborðinu. 

Hafi fornminjarnar sérnafn, t.d. Hagakotshellir [1408], er það sérstaklega skráð en þegar engu 

slíku er til að dreifa kemur fyrir að hlutverki þeirra sé lýst þar sem heitið stæði annars, t.d. stígur 

eða varða. 

Staðsetning 

Tekin voru GPS hnit á öllum minjum eða þær mældar upp með nákvæmu GPS mælingartæki 

úti á vettvangi og þau færð inn í landupplýsingagrunn Garðabæjar. Staðsetning þeirra er svo 

færð inn á loftmyndir frá Loftmyndum ehf. Í hjálagðri fornleifaskrá eru bæði gefin upp GPS 

hnit og hnit í landshnitakerfinu Ísnet 93 þegar við á. Gögnum er einnig skilað í stafrænu formi 

í landupplýsingakerfi. 

Staðhættir og lýsing 

Ávallt er greint frá afstöðu skráðra minja í landslaginu, þeim og staðháttum lýst, bæði formi, 

umfangi og ástandi, og aðrar athugasemdir gerðar þegar þörf krefur, t.d. vísað í aðrar heimildir.  

Hættumat 

Leitast er við að leggja mat á þá hættu sem að fornleifunum kann að steðja, bæði af völdum 

náttúru og manna. Þetta er gert til að unnt sé að grípa til viðeigandi ráðstafana liggi minjar 

undir skemmdum eða geti orðið fyrir raski. Hætta vegna ábúðar þýðir að framkvæmdir eða 

álag kunni að raska fornminjum. Hætta vegna veðrunar þýðir að fornleifar séu smám saman 

að mást í burtu fyrir áhrif lofts eða vatns. Hætta vegna landbrots 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 fundist við 

vettvangsskráninguna eða horfið vegna framkvæmda. Við skipulag framkvæmda er 

nauðsynlegt að taka tillit til heimilda því að fornleifar geta leynst undir sverðinum. 
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Fornleifar á svæðinu  

Aðhald/stekkur [1402] hleðslur 

Þar sem Hagakotsstígur [1406] kemur yfir Hraunsholtslæk upp á smá hæð er að finna smá 

hleðslur sunnan við leiðina. Um er að ræða lítið aðhald, hugsanlega stekk. Greinileg er einföld 

steinaröð sem er um 2 m á lengd og 1,1 m á breidd 1,1 og er í smá halla.  

 

Mynd 4 Aðhald/stekkur [1402] fast við Hagakotsstíg [1406]. 

Stiklur [1405] vað  

„Vað yfir lækinn rétt vestan við túnið,” segir í Skrá yfir örnefni og fiskimið.2 Vaðið er merkt á 

kort í ritinu Örnefni og leiðir í landi Garðabæjar.3 Vaðið er þvert yfir lækinn suður af opnu 

grænu svæði milli Bakkaflatar að vestan og Sunnuflatar að austan, þar eru stórir grjóthnullungar 

rétt undir yfirborði sem stikla má á og steinbrú [1407] á að hafa verið þarna líka.  

                                                 
2 Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi hinum forna, 7. 
3 Guðlaugur Rúnar Guðmundsson, 18. 
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Hagakotsstígur/Urriðakotsstígur [1406] gata leið  

„Hagakotsstígur lá frá Vaðinu suður um hraunið [...] að Urriðakoti. Því var stígurinn allt eins 

nefndur Urriðakotsstígur”, segir í örnefnaskrá GS.4 „Úr Hraunkrikanum lá Urriðakotsstígur eða 

Hagakotsstígur. Úr Kaffigjótu lá Kirkjustígurinn eða Stórakróksstígur yfir í Stórakrók og þaðan 

yfir hraunið á Garðaholt heim að kirkju” segir í örnefnalýsingu GS.5 „Á móts við Brekkutögl 

liggur stígur út í hraunið, sem nefndur var Hagakotsstígur. Um hann var farið milli Urriðakots 

og Hagakots, en Hagakot var skammt norðan við Vífilsstaðalæk, en suður af Hofsstöðum”, 

segir í örnefnalýsingu SP.6 „Urriðakotsstígur: Troðningurinn nefndur svo af þeim sem leið áttu 

um hann frá Hagakoti að Urriðakoti,” segir í Skrá yfir örnefni og fiskimið.7 „Þaðan [frá 

Urriðakoti] lá leiðin úr traðar hliðinu neðst í Urriðakotsholti, ofan Dýjamýrar, ofanvert við 

Dýjakróka, um Dýjakrókaflöt yfir að Flóðahjalla og neðan undan honum að Oddsmýrarlæk. 

Leiðin ofanvert við Dýjakróka að Oddsmýrarlæk var einnig nefnd Norðlingagata af ábúendum 

Urriðakots,” segir í Örnefni og leiðir í landi Garðabæjar.8  

Hagakotsstígur hefst við Stiklur [1405] og hlykkjast SSV yfir Hafnarfjarðarhraun. Víða er vel 

gróið yfir leiðina og oft vex meira gras í leiðinni sjálfri en mosi og lyng umhverfis. Stígurinn 

liggur upp á hraunið frá Stiklum [1405] og um 50-60 m suðaustar er hann klipptur af 

Atvinnubótavegi/Dýrtíðarvinnuvegi [1411] sem er augljóslega yngri. Frá Atvinnubótavegi er 

gatan nokkuð greinileg en verður óljósari. Leiðin verður greinileg á ný þar sem búið er að ryðja 

í gegnum hraunið og þaðan suður af er leiðin vel greinileg þar sem hún hlykkjast yfir gróið 

hraunið, en vel er gróið yfir leiðina. Í landi Urriðakots er stígurinn að mestu horfinn undir 

verslunarhverfi. Þessi leið hefur sennilega verið notuð allt frá landnámi og verið selstígurinn 

frá Hofsstöðum að Urriðakoti.  

                                                 
4 Ö-Hagakot GS, 1. 
5 Ö-Urriðakot GS. 
6 Ö-Urriðakot SP. 
7 Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi, 7. 
8 Guðlaugur Rúnar Guðmundsson, 102. 
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Mynd 5 Hagakotsstígur/Urriðakotsstígur [1405], sem hefur verið allt frá landnámi.  
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Steinbrú - heimild [1407] brú  

„Talið var að Steinbrú hafi verið yfir Hagakotslæk, rétt sunnan til við túnið. Nú fallin niður,” 

segir í Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi.9 Sjá má stóra steinhnullunga á svæðinu 

sem kunna að tengjast brúnni en engar greinilegar leifar eru af brúnni.  

Hagakotshellir [1408] fjárskýli hellir Hagakot 

„Lítill hellir eða skúti úti í hrauninu. Þar eru kofar,” segir í Skrá yfir örnefni og fiskimið í 

Álftaneshreppi.10 Hellirinn er í hrauninu beint suður af Sunnuflöt 20. Hellismunninn er um 5 m 

breiður og 1,5-2 m hár og opnast í norður. Hellirinn er fullur af meðalstóru grjóti og fyrir framan 

hann er mikið af meðalstóru grjóti í hrúgum, yfirgrónum grasi. Það er hugsanlegt að hrúgan 

hægra megin séu leifar að hlöðnum vegg sem hefur hrunið. Tóftir af kofum sem nefndir eru í 

örnefnaskrá eru ekki auð sjáanlegir nema að það hafi verið kofi fyrir framan hellinn sem nú er 

hruninn. Hlaðinn garður [1412] er u.þ.b. 3 m vestur frá skútanum. Skútinn er í lægð í hrauninu 

sem er um 6 x 6 m og er aðkoman best að NV, annars er lægðin dýpst 3 m. 

 

Mynd 6 Hagakotshellir [1408] horft í suður. 

                                                 
9 Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi, 7. 
10 Sama heimild, 7. 
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Vatnsból - heimild [1409] 

Ábúendur á Hagakoti munu hafa sótt vatn í Hagakotslæk/Hraunsholtslæk en hann var 140 

metrum sunnan við bæinn. Í Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi segir: „Vatn mun 

hafa verið sótt í lækinn fram til 1910. Eftir það sótt í Tjörnina.”11 Lækurinn er tær og í honum 

er töluvert rennsli.  

 

Mynd 7 Atvinnubótavegurinn/Dýrtíðarvinnuvegurinn [1411], hlaðnir fláar. 

Atvinnubótavegurinn/Dýrtíðarvinnuvegurinn [1411] og náma [2092]  

Atvinnubótavegurinn var lagður frostaveturinn mikla 1918. Hann liggur yfir Svínahraun frá 

Miðhrauni 18 og áfram til norðvestur, hann er lagður rétt neðan við Miðaftanshól [2002] og 

liggur í gengum úfið hraunið, þar sem er sumstaðar mosi og lyng. Hann er frá 7,5 m til 8 metra 

breiður og er rúmir 400 metrar að lengd. Fláar hafa verið hlaðnir og eru sumir allt að 3 metrar, 

                                                 
11 Sama heimild, 7. 
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þar sem fyllt hefur verið upp í gjótur og lægðir. Hraun hefur verið borið í hann og sjást á 

nokkrum stöðum hvar hafa verið námur fyrir vegagerðina, t.d. náma [2092]. Hann liggur vel í 

landslaginu og hefur mosi nú vaxið í hann sums staðar. 

Atvinnuleysi var í sögulegu hámarki í kjölfar stríðsins þar sem markaðir fyrir íslenskan fisk 

erlendis höfðu hrunið og öll aðföng orðið erfiðari. Árið 1917 var ákveðið að landsstjórnin veitti 

mönnum atvinnu með því að leggja góðan veg milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Þáverandi 

landsverkfræðingur Geir G. Zoëga mældi fyrir legu vegarins sem vera átti 7 metra breiður 

þannig að hægt væri að leggja járnbrautarteina á eystri hluta hans en vestari hlutinn var ætlaður 

almennri umferð ökutækja og reiðmanna. Vegurinn lá frá Suðurlandsvegi vestan Elliðaánna, 

þaðan vestan við Digranes í Kópavogi, norðan við Hnoðraholt og að Vetrarmýri hjá 

Vífilsstöðum. Þaðan var hann lagður yfir hraunið og um það svæði þar sem Sólvangur í 

Hafnarfirði er nú, um Hörðuvelli og átti að enda við Lækjargötu í Hafnarfirði. Þegar 

fjárveitingin til atvinnubótavegarins var uppurin var verkinu sjálfhætt. Stríðinu lauk, 

atvinnuleysið minnkaði og hugmyndir um lagningu járnbrautar lognuðust út af. Vegurinn 

nánast gleymdist og var að stórum hluta aldrei nýttur, svo sem í Svínahrauni/Vífilsstaðahrauni, 

þar sem hann hefur aðlagast umhverfinu og gróið á köflum.12  

 

Mynd 8 Fræðsluskilti sem Garðabær lét setja upp við Atvinnubótaveginn [1411] 2012. 

                                                 
12 Gísli Sigurðsson, 28-31; Ómar Smári Ármannsson, 2014.  
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Garðlag [1412-2081-2088]  

Þrjú garðlög eru við norðanvert Svínahraun sem liggja öll í AV. Garðlögin eru hlaðin úr 

hraungrýti, grónu skófum og mosa, en ekkert torf er sjáanlegt. Garðlag [2081] er austast 

garðlaganna og er skammt frá göngubrú yfir Hraunkotslæk nærri aðhaldi [2080] og gæti verið 

garður til að loka hraunvikina. Garðlagið er 10,6 m á lengd, um 40 sm á breidd og hæst um 30 

sm. Umferðir eru tvær. Garðlag [1412] hefst 3 m vestan við helli [1408] og liggur í um 18 m 

vestur en þar rofnar það og heldur áfram 10 m vestar og þá í 6 m. Garðlagið er um 18,2 m langt, 

1,1 m breitt og hæst um 80 sm sem er nærri helli [1408] þar sem það rofnar og hefst aftur 10 m 

vestar, þar sem það er 6 m að lengd, 80 sm að breidd og 60 sm að hæð. Garðlag [2088] er um 

22 m langt, 60 sm að breidd og 30 sm hæst. Garðlagið er töluvert sigið um miðbik þess. Garður 

[2091] tengist að öllum líkindum garðlögunum. Líklega er um að ræða garða fyrir 

gaddavírsgirðingar. Svipaðar hleðslur má finna í öllum fjórum garðlögum.  

 

Mynd 9 Garðlag [1412] sem er rétt hjá Hagakotshelli [1408]. 
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Rétt [1413] hleðsla  

Suður af Sunnuflöt 4 í Svínahrauni, sunnan við Hagakotslæk, er rétt sem er 8,5 x 6,5 m og snýr 

NS, með opi á norðurhliðinni, rúmlega 1 m breitt. Hleðsluhæð er hæst 1,5 m á austurvegg, 

þykkt veggja er að jafnaði 1 m. Réttin er hlaðin úr meðalstóru og stóru hraungrýti og mest má 

greina 5 umför. Grýtið er mosagróið. 

 

Mynd 10 Rétt [1413] við Hraunsholtslæk/Hagakotslæk. 

Leið [1414] gata 

Þvert yfir Svínahraun liggur gata [1414]. Gatan hefst um 10 m SV af brúnni yfir Hagakotslæk 

[1409], suður af Lindarflöt 26 og 28. Um 70 m sunnar snýst gatan til suðvesturs og liggur yfir 

hraunið og endar við Suðurhraun 12, þar sem Svínahraun hefur verið rutt undir byggð. Gatan 

er sýnileg í umhverfinu og er hluti hennar gróinn grasi ólíkt umhverfi götunnar sem er mosa og 

lynggróið. 
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Leið [1475] rudd gata 

Leið frá Hraunsholti að Hvammfjárhúsum [1495], leiðin er varðveitt uppi á hrauninu en hún 

byrjar við gangbrautina. Gatan hefur verið rudd á köflum.  

 

Mynd 11 Leið [1475] frá Hraunsholti að Hvammfjárhúsum [1495]. 

Gömlu Fjarðargötur [1486] gata leið 

Í örnefnaskrá EBB segir að „hluti af Gömlu-Fjarðargötu sést enn milli lóða Hraunshól[a] 6-

8”.13 Um götuna segir einnig í Skrá yfir örnefni og fiskimið „Svo var troðningurinn, eða 

Alfaravegurinn kallaður, er lá suður frá Suðurtraðarhliði, suðvestur yfir hraunið til 

Hafnarfjarðar.”14 Vestan Hraunsholtslækjar eru Gömlu Fjarðargötur að mestu undir nýjum 

steyptum göngustíg en austan lækjar eru þær undir byggð eða sléttaðar. Brot leiðarinnar sem 

enn sést er um 12-13 m langt, liggur austur-vestur og er í ósléttuðu þýfi. Enn er hægt að greina 

                                                 
13 Ö-Hraunsholt EBB.  
14 Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi hinum forna, 9.  
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götuna í bakgarði Hraunshóla 18, sem og fast austan við lóð þess, 2-3 m suður af steyptum 

göngustíg sem lagður var yfir Gömlu Fjarðargötur og liggur frá Stekkjarflöt að Hraunshólum.  

Stekkurinn [1488] 

Í örnefnaskrá GS segir: „Þá var Stekkurinn í Stekkjarlautinni vestur af Fjarðargötu og Húfugjóta 

þar suður af.”15 Stekkjarlaut er suðaustan við mót Hafnarfjarðarvegar og Fjarðarhrauns og 

liggur í austur meðfram Hafnarfjarðarvegi að norðan. Stekkjarlaut er afmörkuð með 4 m háum 

hamri að sunnan en malbikuðum vegi að norðan og vestan en að austan endar hann í byggð. 

Eitthvað hefur verið um framkvæmdir í og við lautina. Hleðsla, mögulega stekkur, sem er 4 m 

löng og 70 sm há, breidd mest um 1 m má sjá upp við hamarinn vestast í lautinni. 

Hraunsholtsselstígur [1489] 

Í Skrá yfir örnefni og leiðir í Álftaneshreppi segir um Hraunsholtsselsstíg að hann sé „stígur frá 

Suðurtraðarhliði um Hraunbrúnina suður hraunið í svokallað Hraunsholtssel [1490]”.16 

Selstígurinn lá hjá Hádegishóli [2171] í Hraunsholtssel eða Hraunsholtshella.17 Selstígurinn 

liggur í norður frá hólnum og í gegnum Garðahraunið að Hraunsholti. Vel sést enn móta fyrir 

stígnum í gegnum hraunið.  

                                                 
15 Ö-Hraunsholt GS, 1.  
16 Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi hinum forna, 7.  
17 Guðlaugur Rúnar Guðmundsson, 15. 
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Mynd 12 Hraunsholtsselstígur [1489]. 
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Hraunsholtssel [1490] 

Ekki er getið um selstöðu í Jarðabókinni 1703 í umfjöllun um Hraunsholt, en í örnefnaskrá segir 

að Hraunsholtssel hafi í eina tíð verið á hrauninu sunnan Hádegishóls og þar verið 

Hraunsholtshellar, hellar og skútar við selið.18 Í bókinni Örnefni og leiðir í landi Garðabæjar 

segir Guðlaugur Rúnar Guðmundson frá því að „G. Ben. sá enn votta fyrir selinu 1987.“19 

Sunnan við Hádegishólinn er nú búið að byggja og raska svo til öllu svæðinu svo einungis sést 

móta fyrir því hvar selstæðið náði næst hólnum. Hraunsholtsselstígur [1489] sést neðan við 

hólinn.  

 

Mynd 13 Horft yfir selstæði Hraunsholts [1490]. 

                                                 
18 Jarðabók Árna og Páls 1703; Ö-Hraunsholt GS, 1.  
19 Guðlaugur Rúnar Guðmundsson, 109-110. 
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Neðra Vað [1493] heimild  

Í Skrá yfir örnefni og fiskimið segir: „Neðra vað: Svo hét vaðið við Hraunhornið yfir lækinn.”20 

Í örnefnaskrá GS segir: „Leiðin liggur hér inn með hraunbrúninni inn að Hraunsnefi neðra eða 

Neðranefi, sem lá alveg við Hraunsholtslæk, sem bar þetta nafn frá nefinu niður til sjávar. Hér 

var yfir lækinn Vaðið eða Neðravað.”21 Við Stekkjarflöt er brú en vaðið er 10-15 m ofar í 

Hraunsholtslæknum en brúin. 

Hofsstaðabrú [1494] 

Í örnefnaskrá Gísla Sigurðssonar segir um Hofstaðabrú: „Í eina tíð var göngubrú yfir lækinn, 

kölluð svo.“ Einnig, „Ofan við það [Neðravað 1493] var hleðsla, og myndaðist við það foss eða 

flúð, nefndist Efrifossar og þá Efrifossvað. Hleðslan nefndist Hofstaðabrú.“22 Í Örnefnum og 

leiðum í landi Garðabæjar segir: ,,Hofsstaðabrú var göngubrú sunnan við Neðravað á 

Hraunsholtslæk.“23 Ekki sjást neinar leifar af Hofsstaðabrú.24 

Hvammsfjárhús – beitarhús [1495] tóft – garðlag  

,,Hraungjótan [Hraunnefsgjóta] var einnig kölluð svo. Þarna var fjárhús og sjást enn rústirnar,” 

segir í Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi.25 Í örnefnaskrá segir: „Sunnan við nefið 

kom svonefndur Hvammur. Vestast í honum var Hraunsnefsgjóta og þar rétt hjá 

Hvammsfjárhús.”26 Fjárhúsið er í Garðahrauni norðaustanverðu, hlaðið í hvammi við úfið 

hraun. Umhverfis fjárhúsrústina er þýfi, gróið háu og þéttu grasi sem sker sig frá hrauninu 

umhverfis. Fjárhúsrústin er um 6x7 m, snýr NNA-SSV. Langveggir fjárhússins eru hlaðnir úr 

stóru og miðlungsstóru hraungrýti sem hefur verið tilhoggið að hluta og standa hæstir um 1,5 

m. Í austurvegg er hraunhleðsla að innanverðu þar sem 4 umför eru greinileg. Vesturveggur 

virðist hafa nokkuð þykkari hraunhleðslu en hann er meira hruninn, sérstaklega fyrir miðju. 

Erfitt er að átta sig á hve mikið torf hefur verið í veggjum en sjá má torfhrun. Vesturveggur 

snýr að lægð í hrauninu, rúmlega 4 m breiða, fast suðvestan við rústina sem notuð hefur verið 

                                                 
20 Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi hinum forna, 10.  
21 Ö-Hraunsholt GS, 2.  
22 Sama heimild, 2. 
23 Guðlaugur Rúnar Guðmundsson, 21.  
24 Sama heimild, 21. 
25 Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi hinum forna, 11.  
26 Ö-Hraunsholt GS, 2.  
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sem aðhald eða hugsanlega sem heygarður. Lægðin er afmörkuð með hleðslu sem liggur frá 

vesturvegg í hraunklöpp í suðvestur. Töluvert hrun er í lægðina úr vesturvegg. Mun minni 

hraunhleðslur hafa verið í norður- og suðurveggjum og hugsanlega voru þar timburþil fyrir. Sjá 

má í hraungangi sem liggur suðaustur af fjárrústinni hleðslu sem mögulega afmarkaði hlöðu 

eða lambakró. 

 

Mynd 14 Hvammsfjárhús [1495], fallegar hleðslur í Garðahrauni.  

Efra Vað [1496] heimild  

Í Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi segir: „Vað yfir lækinn kallað svo. Hagakotsvað 

áður nefnt”.27 „Hvammurinn var einnig kallaður Milli nefja, allt inn að Efranefi eða Hraunsnefi 

efra. Þar var einmitt Hagakotsvað, sem einnig var nefnt Efravað,” segir í örnefnaskrá Gísla 

Sigurðssonar.28 

                                                 
27 Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi hinum forna, 11.  
28 Ö-Hraunsholt GS, 2. 
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Rétt og nátthagi [1512] gerði og tóft  

Rétt og tóft eru norðarlega í Garðahrauni um 23 x 19 m að flatarmáli og snýr A-V. Umhverfi 

er þýft og grasi gróið en víðsvegar stingst úfið hraun í gegnum svörðinn. Réttin er á hraunspildu. 

Í NA horni réttarinnar er tóft. Tóftin er um 5,5 x 5 m og snýr NS. N veggur hennar er klöpp og 

dyr hafa að líkindum verið á S vegg. Veggir tóftarinnar eru úr hraungrýti og torfi. Hægt er að 

greina 3 umför. Þykkt veggja er mest um 2,5 m á S vegg og hæð mest um 1,3 m á V vegg. 

Veggir réttarinnar eru nokkuð tilgengnir og lágir, en þeir eru hlaðnir úr hraungrýti af öllum 

stærðum. Ekkert torf er sjáanlegt í réttinni. Veggirnir eru mest 1 m breiðir og 1 m háir, þó að 

jafnaði séu þeir ekki nema 20-30 sm á hæð.  

 

Mynd 15 Rétt og mannvirki [1512] rétt ofan við hraunbrúnina í Garðahrauni. 

Rétt/aðhald [1513] mannvirki hleðslur 

Hleðslur má sjá ofan í lægð í Garðahrauni, lítið aðhald eða tóft. Í lægðinni eru tvö hellisop sem 

opnast til S og NV. Lægðin er gróin í botninn en hliðar hennar eru víðast bert hraun. Hellarnir 

sem opnast inn af lægðinni eru fremur lágir og litlir og með mikið af stórgrýti á hellisgólfinu. 

Mannvirkið er um 5x4 m að stærð og snýr AV. Veggir eru úr hraungrýti og torfi og víðast um 
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1 m á þykkt, mörk umhverfis og veggja eru sumstaðar óskýr. Hleðsluhæð er mest um 0,5 m. 

Ekki er hægt að greina fjölda umfara af hraungrýti. 

Garður [1514] hleðslur 

Garðlag á húslóð Hraunshóla 18, rétt norður af íbúðarhúsinu. Trjágróður vex í og nálægt 

garðlaginu. Garðlagið er hlaðið með hraungrýti, er 6 m að lengd, 50 sm að breidd, 30-50 sm að 

hæð og snýr NS. 

Útihús/hesthús [1515] tóft 

Útihús- hesthús er á baklóð Hraunhóla 18. Trjágróður er töluverður á svæðinu og kemur frá 

húslóðum sem tóftinni stafar hætta af. Tóftin er um 6 m að lengd, 5 m að breidd, 1,5 m að hæð 

og snýr NS. Greina má fjögur umför af hleðslu úr meðalstóru hraungrýti og torfi. Sunnan við 

tóftina er sokkið garðlag sem er um 7 m á lengd og 30 sm á breidd. Að líkindum var garðlagið 

einungis hlaðið úr hraungrýti. 

 

Mynd 16 Útihús/hesthús [1515], þarna er mjög þýft.  
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Krossgötur [1516] 

„Þær [Krossgötur] var að finna á mel frá Hraunhorninu. Vegamót,” segir í örnefnaskrá.29 Ekki 

sést til fornleifa, búið er að slétta tún yfir þar sem áður voru Krossgötur. 

Hraunsholtsstígur [1523] 

Hraunsholtsstígur lá áður fyrr frá Hraunsholti að Urriðakoti og Gjáarréttum. Hann er enn 

greinanlegur þar sem hann liggur í gegnum Flata- og Svínahraun. Nyrst er gatan greinileg en 

hverfur svo undir malbikaðan göngustíg frá Bakkaflöt sem gengur þvert á hann. Undan 

göngustígnum stefnir slóðinn til SSA að Miðaftanshól. Stígurinn er mjög greinilegur nálægt 

rótum Miðaftanhóls og liggur suður meðfram rótum hólsins. Suðvestan undir Miðaftanshól 

gengur Dýrtíðarvinnuvegur [1411] þvert á Hraunsholtsstíg, sem kemur nokkuð greinilegur 

undan honum en er svo þveraður af göngustíg sem liggur meðfram Miðhrauni. Stuttur hluti 

stígsins sést svo við Miðhraun 4, þar sem hann hverfur. 

  

                                                 
29 Ö-Hraunsholt, 13. 
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Stöðulgjóta/Stöðull [1525] hleðsla  

Í örnefnaskrá EBB segir „Stöðulgjóta var heimarétt tók um 30-40 kindur, sunnan við túnið í 

laut.”30 Í örnefnaskrá GS segir „Stöðulgjóta lá á hægri hönd eða vestan við Fjarðargötu.”31 

Réttin er við norðurjaðar Garðahrauns, er eitt hólf og hlaðið úr hraungrýti. Hún er 6,5x4,5m og 

snýr NS. Suður- og vesturveggir eru úfið hraun sem norður- og austurveggir eru hlaðnir upp að. 

Greina má fjögur umför af hraunhleðslum. Dyr eru á austurvegg. Suðaustan við réttina er 

hleðsla við bergið um 1 m breitt og 1,5 m hátt sem líkast til var hlaðið upp í lítinn hellisskúta. 

 

Mynd 17 Stöðulgjóta/Stöðull [1525] er í grónum hvammi en hleðslur eru mjög greinilegar. 

                                                 
30 Ö-Hraunsholt EBB, 2.  
31 Ö-Hraunsholt GS, 1. 
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Miðaftanshóll [2002] varða landamerki eyktamark 

„Norðvestur af norðurenda Vesturmýrar er hraunið tiltölulega slétt og flatt og kallast þar 

Flatahraun (Svínahraun). Þar liggur nú akvegur, sem nefndur er Reykjanesbraut. Norður af 

Flatahrauni er nokkuð áberandi hóll með vörðu, Miðaftanshóll. Hann er á mörkum Urriðakots, 

Hafnarfjarðar og Vífilsstaða”, segir í örnefnaskrá SP.32 Miðaftanshóll er gamalt eyktarmark frá 

Vífilsstöðum, einnig nefndur Hagakotshóll.33 Hóllinn er áberandi í hrauninu og á honum 

stendur varða sem er núverandi landamerki Hafnarfjarðar og Garðabæjar. Varðan er hlaðin með 

hraungrýti og steypt hefur verið á milli umfara. Í steypulagið er letrað ártalið 1960. 

Grunnflatarmál vörðunnar er 1 x 1 m og er hún 1,5 m á hæð. Sunnan undir Miðaftanshól eru 

hleðslur undir fyrirhugaða járnbraut, sem til stóð að leggja frá Hafnarfirði og yfir hraunið árið 

1918. Brautin er svo til bein í gegnum hraunið, rétt áður en komið er yfir austurbrún þess. 

 

Mynd 18 Miðaftanshóll [2002], eyktamark og merki milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar. 

Leið [2003] gata 

Ógreinileg leið sem liggur þvert á leið [1523], sjá má leiðina á um 215 m kafla.  

                                                 
32 Ö-Urriðakot SP. 
33 Guðmundur Rúnar Guðmundsson, 22. 



Fornleifaskráning í Garðahrauni efra 2018 

 

34 

 

Hraunsholtshellir/Arneshellir [2057] 

Hraunsholtshellir sem hefur einnig verið nefndur Arneshellir er lítill skúti í Garðahrauni. Í sjötta 

bindi af Blöndu er fjallað um Arnes Pálsson, útileguþjóf og veru hans í Garðahrauni. Þar segir: 

„Snær var fallinn og mátti gerla sjá mannaförin. Runnu þeir nú eptir Arnesi og voru 30 saman, 

flest vefarar frá Reykjavík, og röktu þeir nú för hans allt að Hofsstöðum, og sá Arnes allt til 

ferða þeirra. Hafði hann þá á hlaupi af bænum yfir Vífilsstaða- eða Hraunslæk og allt í 

Garðahraun, og gæddu þeir eptirförina, en hann stiklaði um hraunið á strýtum, svo að ógerla 

sáust för hans, og skildi þar þá nótt með þeim, og falst hann í hrauninu um nóttina. Voru þá 

menn sendir til Hafnarfjarðar og um allar byggðir á Alptanesi og í Garðahverfi, og skipuðust 

þeir kringum hraunið um nóttina. Leituðu þeir svo dag hinn næsta og urðu einskis varir og hurfu 

við það aptur. En bóndi á Hofsstöðum og kona hans, er grunuð voru um bjargir við Arnes, voru 

höndluð og dæmd í þrældóm. Mun þá Guðmundur Runólfsson hafa gegnt sýsluverkum í 

Gullbringusýslu. Meðkenndust þau að hafa hýst hann um 2 ár eður 3, soðið fyrir hann og þjónað 

honum, en miklir stuldir höfðu um þær mundir verið á fé manna á kringum byggjandi bæjum.”34 

 

Mynd 19 Hraunsholtshellir/Arneshellir [2057]. 

                                                 
34 Gísli Konráðsson, 120. 
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Aðhald/stekkur [2080] hleðsla 

Í grasi grónu hraunviki má finna aðhald eða stekk. Hafa hraunbrúnirnar verið notaðar sem 

veggir en hraunhleðslu má finna sem skiptir svæðinu upp og virðist vera lítil kró innst í vikinni. 

Lengdin á vikinni er 32 m og breidd um 8,8 m. Hleðslan er 7,4 m á lengd og 1,7 m á breidd. 

Opið er í norður.  

 

Mynd 20 Aðhald/stekkur [2080] í hraunviki með hleðslum. 

Rétt [2082] hraunhleðslur 

Í Svínahrauni er rétt hlaðin hraungrýti. Hlaðnir veggir eru vestan og sunnan megin og mynda 

hálfhring út frá hraunvegginum. Hrunið hefur úr veggjunum en þeir hafa ekki verið háir. Greina 

má tvær umfarir eða eina. Réttin er hlaðin í kringum laut eða bolla. Opið inn í hana er að austan. 

Birkihríslur vaxa fast við hana og í henni. Réttin er 5 m norðan við malbikaðan göngustíg. 

Réttin hefur tilheyrt Vífilsstöðum.  
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Mynd 21 Rétt [2082]. 

Skjól [2083] smalaskjól við Reykjanesbraut 

Smá skúti inni í hraunklöpp. Búið er að hlaða 5,5 m langan vegg í boga til að búa til bæli við 

skútann. Veggurinn hefur hrunið að hluta. Hugsanlega er um skotveiðibyrgi að ræða. 

 

Mynd 22 Skjól [2083]. 
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Gata í Svínahrauni [2084-2085] leið 

Greinileg leið [2084-2085] liggur út frá Hagakotsstíg út Svínahraunið í SA. Norður- [2084] og 

suðurleið [2085] sameinast 200 m austan við Atvinnubótaveginn [1411] í Svínahrauni í eina 

leið sem stefnir í áttina að Jónshellnastíg.  

Hleðsla [2086] veggjarbrot  

Veggjarbrot hlaðið úr hraungrýti sem liggur í AV. Brotið er 3,6m á lengd, 50 sm á breidd. 

Greina má ein umför, mesta hæð er 20 sm. Sunnan við mannvirki [2087]. Liggur fast norðan 

við leið [2084-2085] yfir Svínahraun. 

 

 

Mynd 23 Hleðsla [2086]. 
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Mannvirki [2087] hús hleðslur  

Mannvirki [2087] er veglega hlaðið úr hraunhellum og stendur ennþá ágætlega. Sennilega 

tilheyrði þetta vegavinnumönnum við atvinnubótaveginn [1411], hlutverk þess er óþekkt en 

hugsanlega hefur þetta verið nýtt sem geymsla, hesthús eða skúr fyrir vinnumennina. Lengd á 

veggnum er 7,2 og breidd 4,2 m, sjá má næstum 12 umferðir af hleðslugrjóti um 1,55 m á hæð. 

Hraunklettur er nýttur austanmegin sem einn veggur. Ekki er að sjá neitt þak en hugsanlega var 

það eitthvað sem var flutt með þeim og tekið síðan í burtu. Mannvirkið er rétt um 20 m frá 

atvinnubótaveginum. 

 

 

Mynd 24 Mannvirki [2087], sjá má veglegar vegghleðslur. 
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Garður [2091] 

Garður sem snýr AV í Svínahrauni og fer yfir Hagakotsstíg/Urriðakotsstíg [1406]. Tengist að 

öllum líkindum garðlögum [1412-2081-2088]. Líklega garður fyrir gaddavírsgirðingar. 

 

Mynd 25 Garður [2091]. 

Varða [2093] samgöngubót kennimark 

Fallin varða sem liggur 3 m sunnan við Atvinnubótaveginn [1411] og er ekki tengd þeirri leið, 

frekar leiðum [1406] og [2084]. Hún er vaxin mosa og skófum.  

 

Mynd 26 Fallin varða [2093]. 
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Óþekkt [2094] sléttað svæði 

Upp við hraunkant má sjá sléttað svæði sem virðist vera af mannavöldum. Stærð svæðis er 

1,5x2,2 m. 

Hádegishóll [2171] varða 

Hádegishóll er eyktarmark hlaðinn úr hraungrýti og steypt á milli. Hann stendur á mörkum 

Hafnarfjarðar og Garðabæjar. Sunnan undir hólnum er Hraunsholtssel [1490] og frá hólnum 

liggur hlaðinn garður sennilega fyrir gaddavírsgirðingu [2183]. 

 

Mynd 27 Hádegishóll [2171], steypt varða. 

Grunnur [2172] útihús 

Sjá má töluvert magn af hraungrýti í hrúgu sem virðist vera manngert og hafa verið undirstöður 

undir veggi úr timbri. Þetta er þó frekar óljóst og gæti verið náttúrulegt. Grunnurinn er 6,4 á 

breidd og 8,2 á lengd.  
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Byrgi [2173] hleðslur 

Hringlaga byrgi sem er að innanmáli 1,8x1,3 m. Hæð er 1,2 m. Hlutverk er óþekkt. Hugsanlega 

hafa krakkar hlaðið byrgið eða þetta sé skotbyrgi. Tveir steinar hafa verið settir á hraunhól til 

að merkja staðinn.  

 

Mynd 28 Hringlaga byrgi [2173], sjá má tvo steina uppi á hraunhól hægra megin við byrgið. 

Byrgi [2174] 

Byrgið er hlaðið við hraunkant og virðist vera manngert að hluta. Sjá má hleðslulaga veggjabrot 

austan megin í því. Hleðslan er tætingsleg. Hugsanlega er um skotbyrgi að ræða eða hleðslu 

eftir krakka.  

Garður [2175] 

Garðlag á hraunbrún á 64 m kafla, ekki samfelldur. Greina má allt að 6 umför af mjög smáu 

hraungrýti í bland við stærra grjót. Breidd er mest 80 sm og mesta hæð er 1,1 m. Heillegastur 

er garðurinn á 16 m kafla beint suðvestan við húslóð Hraunhóla 10. 
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Leið [2177] gata 

Á þessum kafla á Hraunsholtsselstíg [1523] sem er fast við byggð norðarlega í Garðahrauni, 

rétt við baklóð Hraunhóla 10 og 12 á hraunbrúninni, er búið að ryðja og breikka stíginn. Að 

öllum líkindum hafa slíkar framkvæmdir farið fram á síðustu öld. 

Grunnur [2178] sléttað manngert svæði 

Á slétta hrauninu í Garðahrauni virðist á loftmynd sem þar hafi getað staðið hús og að eftir sé 

sléttað svæði. Erfitt er að greina svæðið á vettvangi og engar heimildir fundust við 

heimildaöflun sem styðja að þarna hafi staðið hús. 

Hlaðinn garður [2183] 

Að öllum líkindum undirstaða undir gaddavírsgirðingu. Liggur frá Hádegishól [2171] í austur, 

hann er 40 m langur og breidd 0,40 til 0,60 m þar sem honum hefur verið raskað af 

framkvæmdum.  

 

Mynd 29 Hlaðinn garður [2183] sem liggur frá Hádegishól [2171] og með sárinu. 
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Samantekt og niðurstöður 

Á svæðinu voru skráðar 50 fornleifar sem tengjast flestar fjárbúskap: réttir, stekkir, gerði, 

aðhöld og garðlög auk fornra leiða og atvinnubótavegarins. Af þessum 50 fornleifum er aðeins 

sex að finna í heimildum. Í einhverjum tilvikum er ekki um manngerðar fornleifar að ræða, t.d. 

vöð yfir Hraunholtslækinn. Ljóst er að hraunið var vel nýtt áður fyrr fyrir beit á sauðfé og hafa 

bændur hlaðið mannvirki nærri hraunbrúnum í tengslum við það.  

Réttir í Svínahrauni [1413], [2082] og [2080] eru nokkuð heillegar og hafa sennilega verið 

nýttar af Hagakoti og Vífilsstöðum. Mannvirki í Garðahrauni sem tengjast jörðinni Hraunsholti 

eru rétt, gerði og tóft [1512], Stöðull [1525] og Hvammfjárhús [1495]. Eru þessi mannvirki best 

varðveittu minjarnar um fjárbúskap á svæðinu og er mikilvægt að reyna varðveita þær. Væru 

þær til dæmis sérstaklega hentugar fyrir kennslu í horfnum búskaparháttum í Garðabæ.  

Hellar og skútar í Búrfellshrauni hafa gjarnan verið notaðir sem fjárskýli eða skjól og eru þeir 

víða í Heiðmörk, svo sem skúti sem var nýttur sem fjárskýli frá Hagakoti [1408] og skútinn 

Hraunholtshellir/Arneshellir [2057] sem hefur verið tengdur þjóðsögum.  

Atvinnubótaveginum hefur aldrei verið raskað og er það mikið lán. Hann fékk stöðu fornleifa í 

ár vegna aldurs en hefur verið verndaður í gegnum tíðina sem sögulegar minjar. Hefur 

Garðabær gert honum hátt undir höfði með því að leggja trépall yfir hann og setja upp 

fræðsluskilti um þessa merkilegu framkvæmd fyrir 100 árum. Vegurinn nánast gleymdist og 

var að stórum hluta aldrei nýttur en hann ber samt verkkunnáttu og dugnaði vegagerðarmanna 

á fyrri hluta síðustu aldar gott vitni.  

Ekki er víst að allar minjar á svæðinu sjáist á yfirborðinu eða hafi verið skráðar. Ef áður 

óþekktar fornleifar koma í ljós á framkvæmdasvæðinu ber að stöðva framkvæmdir, varast 

frekara rask og tilkynna þegar í stað um fundinn til Minjastofnunar Íslands, sbr. 38. gr. mml. 

Minjastofnun Íslands metur eðli þeirra og umfang og hvort rannsókna sé þörf áður en 

framkvæmdir halda áfram. 

Er því beint til framkvæmdaraðila að reyna að sneiða hjá fornleifum og komast hjá því að raska 

þeim í lengstu lög. Í 21. gr. mml. segir um verndun fornleifa, að „jafnt þeim sem eru friðlýstar 

sem þjóðminjar og þeim sem njóta friðunar í krafti aldurs, [megi] enginn, hvorki landeigandi, 
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ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar, spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða 

flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands“. 
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Nr. 1402

Hlutverk aðhald-stekkur

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 1.2Lengd 2 Hæð 0.30

Þar sem Hagakotsstígur-Urriðakotsstígur [1406]
kemur yfir Hraunholtslæk upp á smá hæð, er finna
hleðslur sunnan við leiðina lítið aðhald hugsanlega
stekkur. Einföld steinaröð sem eru um 2 m á lengd
og breidd 1,1 í smá halla.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1700-1900

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357797,06

Isnet N 400985,495

Hagakotsstíg-Urriðakotsstí. [1406]Leið

Heimildir

RTSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun, mosi og lyngUmhverfi

6404941GPS N

2154931GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1405

Hlutverk Leið

Sérheiti Stiklur

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

BreiddLengd Hæð

„Vað yfir lækinn rétt vestan við túnið,” segir í Skrá
yfir örnefni og fiskimið. Vaðið er merkt á kort í
ritinu Örnefni og leiðir í landi Garðabæjar. Vaðið er
þvert yfir lækinn suður af opnu grænu svæði milli
Bakkaflatar að vestan og Sunnuflatar að austan, þar
eru stórir grjóthnullungar rétt undir yfirborði sem
stikla má á og steinbrú [1407] á að hafa verið þarna
líka.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi,
7;

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Ekki sést til fornleifa

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357817,2060

Isnet N 401019,4230

Hagakotsstígur-UrriðakotsstígurLeið

FSI 2009:75, GRG 2001:22
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-176:004Gömul nr.

Lækur, gras og hraunUmhverfi

6404964GPS N

2154910GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

Ljósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1406

Hlutverk Leið

Sérheiti Hagakotsstígur

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

BreiddLengd 492,57 Hæð

Hagakotsstígur hefst við Stiklur [1405] og hlykkjast
SSV yfir Hafnarfjarðarhraun. Víða er vel gróið yfir
leiðina og oft vex meira gras í leiðinni sjálfri en mosi
og lyng umhverfis. Stígurinn liggur upp á hraunið frá
Stiklum [1405] og um 50-60 m suðaustar er hann
klipptur af Atvinnubótavegi[1411]. Frá
Atvinnubótavegi er gatan nokkuð greinileg á um 70
m kafla SA, en verður þá óljósari á um 180 m kafla.
Þá verður leiðin greinileg á ný á 60 m kafla SA þar
sem búið er að ryðja í gegnum hraunið og þaðan
suður af er leiðin vel greinileg á 70 m kafla sem
hlykkjast yfir gróið hraunið, en vel er gróið yfir
leiðina. Í landi Urriðakots er stígurinn að mestu
horfinn undir hið nýja verslunarhverfi Kauptún. Þessi
leið hefur sennilega verið notuð allt frá landnámi og
verið selstígurinn frá Hofsstöðum að Urriðakoti.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Ö-Hagakot GS, Skrá yfir örnefni og fiskimið.

Aldur 900-1900

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi Hátt

Friðað Já

Isnet E 357868,8979

Isnet N 400801,3059

Hagakotst.-Urriðakotst. -SelstígurLeið

FSI 2009:75, GRG 2001:22
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-176:005Gömul nr.

Hraun, mosi og birkihrislurUmhverfi

64048894GPS N

2154898GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1407

Hlutverk Brú

Sérheiti Steinbrú

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Heimild

BreiddLengd Hæð

„Talið var að Steinbrú hafi verið yfir Hagakotslæk,
rétt sunnan til við túnið. Nú fallin niður,” segir í Skrá
yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi. Sjá má
stóra steinhnullunga á svæðinu sem kunna að
tengjast brúnni en engar greinilegar leifar af brúnni.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi,
7.

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Ekki sést til fornleifa

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357817,206

Isnet N 401019,423

Hagakotsstígur-UrriðakotsstígurLeið

FSI 2009:75, GRG 2001:22
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-176:006Gömul nr.

Umhverfi

6404964GPS N

2154916GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

JáHorfin Horfin ástæða

Ljósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1408

Hlutverk Fjárskýli

Sérheiti Hagakotshellir

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hellir

BreiddLengd Hæð

„Lítill hellir eða skúti úti í hrauninu. Þar eru kofar,”
segir í Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi.
Hellirinn er í hrauninu beint suður af Sunnuflöt 20.
Hellismunninn er um 5 m breiður og 1,5-2 m hár og
opnast í norður. Hellrinn er fullur af meðalstóru
grjóti og fyrir framan hann er mikið af meðalstóru
grjóti í hrúgum, yfirgrónum grasi. Það er hugsanlegt
að hægra megin sé hrúgan leifar að hlöðnum vegg
sem hefur hrunið. Tóftir af kofum sem nefnt er í
örnefnskrá  eru ekki auð sjáanlegir nema að það hafi
verið kofi fyrir framan hellinn sem nú er hruninn.
Hlaðinn garður  [1412] er u.þ.b. 3 m vestur frá
skútanum. Skútinn er í lægð í hrauninu sem er um 6
x 6 m og er aðkoman best að NV, annars er lægðin
dýpst 3 m.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi,
7.

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 358110,097

Isnet N 400913,034

Leið

FSI 2009:75, GRG 2001:21
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-176:007Gömul nr.

Hraunhellir, gras, stórar hraunhellur og lækurUmhverfi

6404914GPS N

2154553GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1409

Hlutverk Vatnsból

Sérheiti Vatnsbólið

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Heimild

BreiddLengd Hæð

Ábúendur á Hagakoti munu hafa sótt vatn í
Hagakotslæk/Hraunholtslæk en hann var 140 metrum
sunnan við bæinn. Í Skrá yfir örnefni og fiskimið í
Álftaneshreppi segir: „Vatn mun hafa verið sótt í
lækinn fram til 1910. Eftir það sótt í Tjörnina.”
Lækurinn er tær og í honum er töluvert rennsli.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Skrá yfir örnefni og fiskimið, 8.

Aldur 1800-1900

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Ekki manngert

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357806,560

Isnet N 401018,054

Leið

FSI 2009:75
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-176:008Gömul nr.

Hraunholtslækur-HagakotslækurUmhverfi

6404962GPS N

2154929GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1411

Hlutverk Leið

Sérheiti Atvinnubótavegur

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

Breidd 8Lengd 440 Hæð

Atvinnubótavegurinn liggur yfir Svínahraun frá
Miðhrauni 18 og áfram til norðvestur, hann er lagður
rétt neðan við Miðaftanshól, hann liggur í gengum
úfið hraunið, þar sem er sumstaðar úfið hraun, mosi
og lyng. Hann er frá 7,5 m til 8 metra breiður og er
rúmir 400 metrar að lengd.  Fláar hafa verið hlaðnir
og eru sumir allt að 3 metrar, með því fylla upp í
gjótur og lægðir. Hraun hefur verið borið í hann og
sjást á nokkrum stöðum hvar hafa verið námur fyrir
vegagerðina. Hann liggur vel í landslaginu og hefur
mosi nú vaxið í hann sums staðar.

Sjá sögu vegarins í skýrslunni.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1918-1919

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi Hátt

Friðað Já

Isnet E 357710,723

Isnet N 400763,838

Atvinnubótaveg.-Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-176:010Gömul nr.

Hraun og mosiUmhverfi

6404849GPS N

2154980GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1412

Hlutverk Óþekkt

Sérheiti Garðlag

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Garðlag

Breidd 1,1Lengd 18,2 Hæð 0.80

Þrjú garðlög eru við norðanvert Svínahraun sem
liggja öll í AV. Garðlögin eru hlaðin úr hraungrýti,
grónu skófum og mosa, en ekkert torf er sjáanlegt.
Garðlag [2081] er austast garðlaganna og er skammt
frá göngubrú nærri aðhaldi [2080] og gæti verið
garður til að loka hraunvikina. Garðlagið er 10,6 m á
lengd, um 40 sm á breidd og hæst um 30 sm.
Umferðir eru tvær. Garðlag [1412] hefst 3 m vestan
við helli [1408] og liggur í um 18 m vestur en þar
rofnar það og heldur áfram 10 m vestar og þá í 6 m.
Garðlagið er um 18,2 m langt, 1,1 m breitt og hæst
um 80 sm sem er nærri helli [1408] þar sem það
rofnar og hefst aftur 10 m vestar, þar sem það er 6 m
að lengd, 80 sm að breidd og 60 sm að hæð. Garðlag
[2088] er um 22 m langt, 60 sm að breidd og 30 sm
hæst. Garðlagið er töluvert sigið um miðbik þess.
Garður [2091] tengist að öllum líkindum
garðlögunum. Líklega er um að ræða garða fyrir
gaddavírsgirðingar.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1850-1930

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 358096,179

Isnet N 400911,212

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-176:011Gömul nr.

Hraun, mosi og þýft grasUmhverfi

6404923GPS N

2154556GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1413

Hlutverk Rétt-aðhald

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 6,5Lengd 8,5 Hæð 1,5

Suður af Sunnubraut 4 í Svínahrauni, 7 m sunnan við
Hagakotslæk, er rétt sem er 8,5 x 6,5 m og snýr N-S,
með opi á norðurhliðinni, rúmlega 1 m breitt.
Hleðsluhæð er hæst 1,5 m á austurvegg, þykkt
veggja er að jafnaði 1 m. Réttin er hlaðin úr
meðalstóru og stóru hraungrýti og mest má greina 5
umför. Grjótið er mosagróið.

Hleðslu umferð 5 umför

Örnefnaskrá

Aldur 1700-1900

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi Hátt

Friðað Já

Isnet E 357856,865

Isnet N 400974,679

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-176:012Gömul nr.

Hraunviki, grasi gróið slétt.Umhverfi

6404940GPS N

2154865GPS V

UppmælingarMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1414

Hlutverk Leið

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

BreiddLengd 360 Hæð

Þvert yfir Svínahraun liggur gata [1414]. Gatan hefst
um 10 m SV af brúnni yfir Hagakotslæk [1409],
suður af Lindarflöt 26 og 28. Um 70 m sunnar snýst
gatan til suðvesturs og liggur yfir hraunið og endar
við Suðurhraun 12, þar sem Svínahraun hefur verið
rutt undir byggð. Gatan er sýnileg í umhverfinu og er
hluti hennar gróinn grasi ólíkt umhverfi götunnar
sem er mosa og lynggróið.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357464,821

Isnet N 401126,847

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-176:013Gömul nr.

Úfið, slétt hraun, mosi og lyngUmhverfi

GPS N

GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

Af loftmyndLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1475

Hlutverk Leið

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Flatahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

BreiddLengd 135,76 Hæð

Leið frá bænum Hraunsholti að Hvammfjárhúsum
[1495], leiðin er varðveitt uppi á hrauninu,en hún
byrjar við gangbrautina en ekki sést til hennar frá
Hraunsholti og út að hrauninu.  Gatan hefur verið
rudd á köflum.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1800-1930

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357200,647

Isnet N 401351,988

Leið að Hvammfjárhúsum [1495]Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Úfið og slétt hraun, mosi og lyngUmhverfi

6405108GPS N

2155644GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

Að hlutaHorfin Vegna byggingaHorfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1486

Hlutverk Leið

Sérheiti Gömlu Fjarðargötur

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

BreiddLengd Hæð

Í örnefnaskrá EBB segir að „..hluti af Gömlu-
Fjarðargötu sést enn milli lóða Hraunshólum 6-8“.
Um hann segir einnig í Skrá yfir örnefni og fiskimið
„Svo var troðningurinn, eða Alfaravegurinn kallaður,
er lá suður frá Suðurtraðarhliði, suðvestur yfir
hraunið til Hafnarfjarðar.“ Vestan Hraunsholtslækjar
eru Gömlu Fjarðargötur að mestu undir nýjum
steyptum göngustíg en austan lækjar eru þær undir
byggð eða sléttaðar. Brot leiðarinnar sem enn sést er
um 12-13 m langt, liggur austur-vestur og er í
ósléttuðu þýfi. Enn er hægt að greina götuna í
bakgarði Hraunshóla 18, sem og fast austan við lóð
þess, 2-3 m suður af steyptum göngustíg sem lagður
var yfir Gömlu Fjarðargötur og liggur frá
Stekkjarflöt að Hraunshólum.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad.

Hættumat Mikil hætta Hættuorsök Vegna ábúðarÁstand Ekki sést til fornleifa

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 356860,609

Isnet N 401314,824

EngidalsgatanLeið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:012Gömul nr.

Umhverfi

6405098GPS N

2156108GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

JáHorfin Vegna byggingarHorfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1488

Hlutverk Stekkur

Sérheiti Stekkurinn

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 1Lengd 4 Hæð 0.70

Í örnefnaskrá GS segir: „Þá var Stekkurinn í
Stekkjarlautinni vestur af Fjarðargötu og Húfugjóta
þar suður af.” Stekkjarlaut er suðaustan við mót
Hafnarfjarðarvegar og Fjarðarhrauns og liggur í
austur meðfram Hafnarfjarðarvegi að norðan.
Stekkjarlaut er afmörkuð með 4 m háum hamri að
sunnan en malbikuðum vegi að norðan og vestan en
að austan endar hann í byggð. Eitthvað hefur verið
um framkvæmdir í og við lautina. Hleðsla, mögulega
stekkur, sem er 4 m löng og 70 sm há, breidd mest
um 1 m má sjá upp við hamarinn vestast í lautinni.

Hleðslu umferð 3 umferðir

Örnefnaskrá Ö-Hraunsholt GS, 1; Ö-Hraunsholt AG, 1

Aldur 1700-1900

Skráningad.

Hættumat Mikil hætta Hættuorsök Vegna ábúðarÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 356516,996

Isnet N 401111,738

Leið

FSI 2009:97
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:014Gömul nr.

Umhverfi

6405007GPS N

2156562GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

Að hlutaHorfin Vegna byggingaHorfin ástæða

FSI 2009:97Ljósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1489

Hlutverk Leið

Sérheiti Hraunsholtsselstígur

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

BreiddLengd 293,61 Hæð

Í Skrá yfir örnefni og leiðir í Álftaneshreppi segir um
Hraunsholtsselsstíg að hann sé „stígur frá
Suðurtraðarhliði um Hraunbrúnina suður hraunið í
svokallað Hraunsholtssel [1490]”. Selstígurinn lá hjá
Hádegishóli [2171] í Hraunsholtssel eða
Hraunholtshella. Selstígurinn liggur í norður frá
hólnum og í gegnum Flatahraunið að Hraunsholti.
Vel sést enn móta fyrir stígnum í gegnum hraunið en
horfin þaðan sem hann kom frá bænum Hraunsholti.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Ö-Hraunsholt, 10.

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Hátt

Friðað Já

Isnet E 356832,168

Isnet N 401107,188

Leið að Hraunholtseli [1490]Leið

GRG 2001:15
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:015Gömul nr.

Úfið og slétt hraun, mosil, lyng og birkihrislur.Umhverfi

6404991GPS N

2156147GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1490

Hlutverk Sel

Sérheiti Hraunsholtssel

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SelsminjarTegund Tóft

BreiddLengd Hæð

Ekki er getið um selstöðu í Jarðabókinni 1703 í umfjöllun
um Hraunholt, en í örnefnaskrá segir að Hraunsholtssel
hafi í eina tíð verið á hrauninu sunnan Hádegishóls
og þar verið Hraunsholtshellar, hellar og skútar við
selið. Í bókinni Örnefni og leiðir í landi Garðabæjar
segir Guðlaugur Rúnar Guðmundson frá því að „G.
Ben. sá enn votta fyrir selinu 1987.“ Sunnan við
Hádegishólinn er nú búið að byggja og raska svo til
öllu svæðinu svo einungis sést móta fyrir því hvar
selstæðið náði næst hólnum. Hraunsholtsselstígur
[1489] sést neðan við hólinn.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Ö-Hraunsholt GS, 1, Skrá yfir örnefni og
fiskimið.

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Mikil hætta Hættuorsök Vegna framkvæmdaÁstand Illgreinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 356958,125

Isnet N 400964,712

Leið

FSI 2009:98, GRG 2001:15.
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:016Gömul nr.

Umhverfi

6404906GPS N

2155940GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

Að hlutaHorfin Vegna byggingarHorfin ástæða

Af loftmyndLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1493

Hlutverk Vað

Sérheiti Neðra vað

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Flatarhraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Heimild

BreiddLengd Hæð

Í Skrá yfir örnefni og fiskimið segir: „Neðra vað:
Svo hét vaðið við Hraunhornið yfir lækinn.” Í
örnefnaskrá GS segir: „Leiðin liggur hér inn með
hraunbrúninni inn að Hraunsnefi neðra eða
Neðranefi, sem lá alveg við Hraunsholtslæk, sem bar
þetta nafn frá nefinu niður til sjávar. Hér var yfir
lækinn Vaðið eða Neðravað.” Við Stekkjarflöt er brú
en vaðið er 10-15 m ofar í Hraunsholtslæknum en
brúin.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Ö-Hraunsholt GS, 2, Skrá yfir örnefni og
fiskimið.

Aldur

Skráningad.

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Ekki manngert

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357197,326

Isnet N 401414,521

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:019Gömul nr.

Grónir lækjarbakkar.Umhverfi

6405160GPS N

2155700GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

Horfin Horfin ástæða

Af loftmyndLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1494

Hlutverk Brú

Sérheiti Hofsstaðabrú

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Flatahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Heimild

BreiddLengd Hæð

Í örnefnaskrá Gísla Sigurðssonar segir um
Hofstaðabrú: „Í eina tíð var göngubrú yfir lækinn,
kölluð svo.“ Einnig, „Ofan við það [Neðravað 1493]
var hleðsla, og myndaðist við það foss eða flúð,
nefndist Efrifossar og þá Efrifossvað. Hleðslan
nefndist Hofstaðabrú.“ Í Örnefnum og leiðum í landi
Garðabæjar segir: ,,Hofsstaðabrú var göngubrú
sunnan við Neðravað á Hraunholtslæk.“ Ekki sjást
neinar leifar af Hofsstaðabrú.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Ö-Hraunsholt, 11; GRG 2001:21

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Ekki sést til fornleifa

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357187,37

Isnet N 401428,003

Leið

GRG 2001:21
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:020Gömul nr.

Gróin lækjarbakki og steyptur göngustígurUmhverfi

6405167GPS N

2155713GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

JáHorfin Vegna byggingarHorfin ástæða

Af loftmyndLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1495

Hlutverk Fjárhús

Sérheiti Hvammsfjárhús

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Flatahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Tóft

Breidd 6Lengd 7 Hæð 1,5

 Fjárhúsið er í Flatahr. norðaustanverðu, hlaðið í
hvammi við úfið hraun. Umhverfis fjárhúsr. er þýfi,
gróið háu og þéttu grasi sem sker sig frá hrauninu
umhverfis. Fjárhúsrústin er um 6x7 m, snýr NNA-
SSV. Veggir fjárhússins eru hlaðnir úr stóru og
miðlungsstóru hraungrýti sem hefur verið tilhoggið
að hluta og standa hæstir um 1,5 m. Í austurv. er
hraunhleðsla að innanverðu þar sem 4 umför eru
greinileg. Vesturv. virðist hafa nokkuð þykkari
hraunhleðslu en hann er meira hruninn, sérstaklega
fyrir miðju. Erfitt er að átta sig á hve mikið torf hefur
verið í veggjum en sjá má torfhrun. Vesturv. snýr að
lægð í hrauninu, rúmlega 4 m breiða, fast suðvestan
við rústina sem notuð hefur verið sem aðhald eða
hugsanlega sem heygarður. Lægðin er afmörkuð með
hleðslu sem liggur frá vesturvegg í hraunklöpp í
suðvestur.Sjá má í hraungangi sem liggur suðaustur
af fjárrústinni hleðslu sem mögulega afmarkaði
hlöðu eða lambakró.

Hleðslu umferð 6 umferðir

Örnefnaskrá Ö-Hraunholt GS, 2, Skrá yfir örnefni og
fiskimið.

Aldur 1800-1930

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Hátt

Friðað Já

Isnet E 357252,083

Isnet N 401287,368

Leið [1447]Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:021Gömul nr.

Hvammur, mjög þýft gróið hátt og þétt gras.Umhverfi

6405093GPS N

2155623GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1496

Hlutverk Vað

Sérheiti Efra vað

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Flatahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Heimild

BreiddLengd Hæð

Í Skrá yfir örnefni og fiskimið í Álftaneshreppi segir:
„Vað yfir lækinn kallað svo. Hagakotsvað áður
nefnt”. „Hvammurinn var einnig kallaður Milli nefja,
allt inn að Efranefi eða Hraunsnefi efra. Þar var
einmitt Hagakotsvað, sem einnig var nefnt Efravað,”
segir í örnefnaskrá Gísla Sigurðssonar.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Ö-Hraunsholt GS, 2, Skrá yfir örnefni og
fiskimið.

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Ekki manngert

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357204,033

Isnet N 401401,19

Leið

GRG 2001:16
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:022Gömul nr.

Grónir lækjarbakkar.Umhverfi

6405153GPS N

2155691GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

Af loftmyndLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1512

Hlutverk Rétt-nátthagi

Sérheiti Rétt

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Flatahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðslur -Tóft

Breidd 19Lengd 23 Hæð 0.3

Rétt er norðarlega í Flatahrauni um 23 x 19 m að
flatarmáli og snýr A-V. Umhverfi er þýft og grasi
gróið en víðsvegar stingst úfið hraun í gegnum
svörðinn. Réttin er á hraunspildu. Í NA horni
réttarinnar er tóft. Tóftin er um 5,5 x 5 m og snýr NS.
N veggur hennar er klöpp og dyr hafa að líkindum
verið á S vegg. Veggir tóftarinnar eru úr hraungrýti
og torfi. Hægt er að greina 3 umför. Þykkt veggja er
mest um 2,5 m á S vegg og hæð mest um 1,3 m á V
vegg. Veggir réttarinnar eru nokkuð tilgengnir og
lágir, en þeir eru hlaðnir úr hraungrýti af öllum
stærðum. Ekkert torf er sjáanlegt í réttinni. Veggirnir
eru mest 1 m breiðir og 1 m háir, þó að jafnaði séu
þeir ekki nema 20-30 sm á hæð.

Hleðslu umferð 3 umferðir

Örnefnaskrá

Aldur 1800-1900

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Hátt

Friðað Já

Isnet E 356934,837

Isnet N 401256,118

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:038Gömul nr.

Úfið hraun, þýft og grasi gróið víða.Umhverfi

6405068GPS N

2156005GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1513

Hlutverk Stekkur- fjárborg

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Flatahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Tóft

Breidd 4Lengd 5 Hæð 0,5

Hleðslur má sjá ofan í lægð í Garðahrauni, lítið
aðhald eða tóft. Í lægðinni eru tvö hellisop sem
opnast til S og NV. Lægðin er gróin í botninn en
hliðar hennar eru víðast bert hraun. Hellarnir sem
opnast inn af lægðinni eru fremur lágir og litlir og
með mikið af stórgrýti á hellisgólfinu. Mannvirkið er
um 5x4 m að stærð og snýr AV. Veggir eru úr
hraungrýti og torfi og víðast um 1 m á þykkt, mörk
umhverfis og veggja eru sumstaðar óskýr.
Hleðsluhæð er mest um 0,5 m. Ekki er hægt að
greina fjölda umfara af hraungrýti.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1800-1900

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 356909,773

Isnet N 401276,007

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:039Gömul nr.

Í hraunbolla, hraun, gróið og mosi.Umhverfi

6405078GPS N

215604GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

Af loftmyndLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1514

Hlutverk Garður

Sérheiti Garðlag

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Garðlag

Breidd 0.50Lengd 6.0 Hæð 0.50

Garðlag á húslóð Hraunshóla 18, rétt norður af
íbúðarhúsinu. Trjágróður vex í og nálægt garðlaginu.
Garðlagið er hlaðið með hraungrýti, er 6 m að lengd,
50 sm að breidd, 30-50 sm að hæð og snýr NS.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1850-1930

Skráningad.

Hættumat Mikil hætta Hættuorsök Vegna ábúðarÁstand Illgreinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 356858,174

Isnet N 401302,944

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:040Gömul nr.

Garði við Hraunhóla 18Umhverfi

GPS N

GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

Ljósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1515

Hlutverk Útihús-hesthús

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Tóft - garðlag

Breidd 5Lengd 6.0 Hæð 1,5

Útihús- hesthús er á baklóð Hraunhóla 18.
Trjágróður er töluverður á svæðinu og kemur frá
húslóðum sem tóftinni stafar hætta af. Tóftin er um 6
m að lengd, 5 m að breidd, 1,5 m að hæð og snýr NS.
Greina má fjögur umför af hleðslu úr meðalstóru
hraungrýti og torfi. Sunnan við tóftina er sokkið
garðlag sem er um 7 m á lengd og 30 sm á breidd.
Að líkindum var garðlagið einungis hlaðið úr
hraungrýti.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1800-1900

Skráningad. 2013

Hættumat Mikil hætta Hættuorsök Vegna ábúðarÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 356829,874

Isnet N 401218,499

Leið

FSI 2009:103
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:041Gömul nr.

Mjög þýft, gróið við hraunbarminnUmhverfi

6405071GPS N

2156131GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1516

Hlutverk Leið

Sérheiti Krossgötur

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Flatahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Heimild

BreiddLengd Hæð

„Þær [Krossgötur] var að finna á mel frá
Hraunhorninu. Vegamót,” segir í örnefnaskrá. Ekki
sést til fornleifa, búið er að slétta tún yfir þar sem
áður voru Krossgötur.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Ö-Hraunsholt.

Aldur

Skráningad. 2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Ekki sést til fornleifa

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357208,1419

Isnet N 401419,6

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:042Gömul nr.

Umhverfi

GPS N

GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

JáHorfin Horfin ástæða

Af loftmyndLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1523

Hlutverk Leið

Sérheiti Hraunsholtsstígur

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

BreiddLengd 1,2 km Hæð

Hraunsholtsstígur lá áður fyrr frá Hraunsholti að
Urriðakoti og Gjáarréttum. Hann er enn greinanlegur
þar sem hann liggur í gegnum Flata- og Svínahraun.
Nyrst er gatan greinileg en hverfur svo undir
malbikaðan göngustíg frá Bakkaflöt sem gengur
þvert á hann. Undan göngustígnum stefnir slóðinn til
SSA að Miðaftanshól. Stígurinn er mjög greinilegur
nálægt rótum Miðaftanhóls og liggur suður meðfram
rótum hólsins. Suðvestan undir Miðaftanshól gengur
Dýrtíðarvinnuvegur [1411] þvert á Hraunsholtsstíg,
sem kemur nokkuð greinilegur undan honum en er
svo þveraður af göngustíg sem liggur meðfram
Miðhrauni. Stuttur hluti stígsins sést svo við
Miðhraun 4, þar sem hann hverfur.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357510,129

Isnet N 401085,69

Hraunholtsstígur [1523]Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:049Gömul nr.

Úfið-slétt hraun, gróið, mosi og lyngUmhverfi

6404976GPS N

2156094GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

Af loftmyndLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 1525

Hlutverk Stöðull

Sérheiti Stöðulgjóta

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Flatahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 5Lengd 6,5 Hæð 0,40

Í örnefnaskrá EBB segir „Stöðulgjóta var heimarétt
tók um 30-40 kindur, sunnan við túnið í laut.” Í
örnefnaskrá GS segir „Stöðulgjóta lá á hægri hönd
eða vestan við Fjarðargötu.” Réttin er við
norðurjaðar Flatahrauns, er eitt hólf og hlaðið úr
hraungrýti. Hún er 6,5x4,5m og snýr NS. Suður- og
vesturveggir eru úfið hraun sem norður- og
austurveggir eru hlaðnir upp að. Greina má fjögur
umför af hraunhleðslum. Dyr eru á austurvegg.
Suðaustan við réttina er hleðsla við bergið um 1 m
breitt og 1,5 m hátt sem líkast til var hlaðið upp í
lítinn hellisskúta.

Hleðslu umferð 4 umför

Örnefnaskrá Ö-Hraunsholt EBB, 2; Ö-Hraunsholt GS, 1

Aldur 1700-1900

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Mikil hætta Hættuorsök Vegna framkvæmdaÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Hátt

Friðað Já

Isnet E 356923,302

Isnet N 401305,391

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-179:051Gömul nr.

Hraunklettar, mosi og þýft gras.Umhverfi

6405095GPS N

2156363GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2002

Hlutverk Eyktarmark

Sérheiti Miðaftanshóll

Bæjarnafn Vífilsstaðir

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur KennimarkTegund Varða

BreiddLengd Hæð

„Norðvestur af norðurenda Vesturmýrar er hraunið
tiltölulega slétt og flatt og kallast þar Svínahraun.
Norður af Flatahrauni er nokkuð áberandi hóll með
vörðu, Miðaftanshóll. Hann er á mörkum Urriðakots,
Hafnarfjarðar og Vífilsstaða”, segir í örnefnaskrá SP.
Miðaftanshóll er gamalt eyktarmark frá
Vífilsstöðum, einnig nefndur Hagakotshóll. Hólinn
er áberandi í hrauninu og á honum stendur varða sem
er núverandi landamerki Hafnarfjarðar og
Garðabæjar. Varðan er hlaðin hraungrýti og steypt
hefur verið á milli umfara. Í steypulagið er letrað
ártalið 1960. Grunnflatarmál vörðunnar er 1 x 1 m og
er hún 1,5 m á hæð. Sunnan undir Miðaftanshól eru
hleðslur undir fyrirhugaða járnbraut, sem til stóð að
leggja frá Hafnarfirði og yfir hraunið árið 1918.
Brautin er svo til bein í gegnum hraunið, rétt áður en
komið er yfir austurbrún þess. Varðan er ekki
fornleifar en eldri varða var þarna.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá Ö-Urriðakot SP, 4

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar minjar

Jarðatalsnr.

Minjagildi Hátt

Friðað Já

Isnet E 357644,99

Isnet N 400802,522

Leið

FSI 2009: 45,GRG 2001:22
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

GK-174-027Gömul nr.

Upp á hæð, hraun og mosiUmhverfi

6404827GPS N

2155110GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2003

Hlutverk Leið

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

BreiddLengd 250,49 Hæð

Ógreinileg leið sem liggur þvert á leið [1523], sjá má
leiðina á um 215 m kafla.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357391,12

Isnet N 401046,120

Hagakot-Hofsstaðir yfir hraunið tilLeið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Úfið og slétt hraun, mosil, lyng og birkihrislur.Umhverfi

GPS N

GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

Af loftmyndLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2057

Hlutverk Skjól

Sérheiti Hraunholtshellir

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur Útilegumannamin.Tegund Hellir

BreiddLengd Hæð

Hraunsholtshellir sem hefur einnig verið nefndur
Arneshellir er lítill skúti í Garðahrauni. Í sjötta bindi
af Blöndu er fjallað um Arnes Pálsson, útileguþjóf og
veru hans í Garðahrauni. Þar segir: „Snær var fallinn
og mátti gerla sjá mannaförin. Runnu þeir nú eptir
Arnesi og voru 30 saman, flest vefarar frá Reykjavík,
og röktu þeir nú för hans allt að Hofsstöðum, og sá
Arnes allt til ferða þeirra. Hafði hann þá á hlaupi af
bænum yfir Vífilsstaða- eða Hraunslæk og allt í
Garðahraun, og gæddu þeir eptirförina, en hann
stiklaði um hraunið á strýtum, svo að ógerla sáust för
hans, og skildi þar þá nótt með þeim, og falst hann í
hrauninu um nóttina. Voru þá menn sendir til
Hafnarfjarðar og um allar byggðir á Alptanesi og í
Garðahverfi, og skipuðust þeir kringum hraunið um
nóttina. Leituðu þeir svo dag hinn næsta og urðu
einskis varir og hurfu við það aptur. En bóndi á
Hofsstöðum og kona hans, er grunuð voru um bjargir
við Arnes, voru höndluð og dæmd í þrældóm.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 2012,2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 356898,733

Isnet N 401294,452

Leið

Blanda
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Umhverfi

GPS N

GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2080

Hlutverk Rétt

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 1,5Lengd 7,6 Hæð 0.60

Í grasi grónu hraunviki má finna aðhald eða stekk.
Hafa hraunbrúnirnar verið notaðar sem veggir en
hraunhleðslu má finna sem skiptir svæðinu upp og
virðist vera lítil kró innst í vikinni. Lengdin á vikinni
er 32 m og breidd um 8,8 m. Hleðslan er 7,4 m á
lengd og 1,7 m á breidd. Opið er í norður.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1700-1900

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 358510,8989

Isnet N 400901,7459

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Grasbali inn hraunvík.Umhverfi

2154069GPS N

6404918GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2081

Hlutverk Garður

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Garðlag

Breidd 0,40Lengd 10,62 Hæð 0.30

Þrjú garðlög eru við norðanvert Svínahraun sem
liggja öll í AV. Garðlögin eru hlaðin úr hraungrýti,
grónu skófum og mosa, en ekkert torf er sjáanlegt.
Garðlag [2081] er austast garðlaganna og er skammt
frá göngubrú nærri aðhaldi [2080] og gæti verið
garður til að loka hraunvikina. Garðlagið er 10,6 m á
lengd, um 40 sm á breidd og hæst um 30 sm.
Umferðir eru tvær. Garðlag [1412] hefst 3 m vestan
við helli [1408] og liggur í um 18 m vestur en þar
rofnar það og heldur áfram 10 m vestar og þá í 6 m.
Garðlagið er um 18,2 m langt, 1,1 m breitt og hæst
um 80 sm sem er nærri helli [1408] þar sem það
rofnar og hefst aftur 10 m vestar, þar sem það er 6 m
að lengd, 80 sm að breidd og 60 sm að hæð. Garðlag
[2088] er um 22 m langt, 60 sm að breidd og 30 sm
hæst. Garðlagið er töluvert sigið um miðbik þess.
Garður [2091] tengist að öllum líkindum
garðlögunum. Líklega er um að ræða garða fyrir
gaddavírsgirðingar.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1850-1930

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 358521,228

Isnet N 400927,918

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraunvik, grasið gróiðUmhverfi

6404932GPS N

2154045GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2082

Hlutverk Rétt

Sérheiti

Bæjarnafn Vífilsstöðum

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 0.80Lengd 10 m Hæð 0.60

Í Svínahrauni er rétt hlaðin hraungrýti. Hlaðnir
veggir eru vestan og sunnan megin og mynda
hálfhring út frá hraunvegginum. Hrunið hefur úr
veggjunum en þeir hafa ekki verið háir. Greina má
tvær umfarir eða eina. Réttin er hlaðin í kringum laut
eða bolla. Opið inn í hana er að austan. Birkihríslur
vaxa fast við hana og í henni. Réttin er 5 m norðan
við malbikaðan göngustíg. Réttin hefur tilheyrt
Vífilsstöðum.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1700-1900

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 358518,0140

Isnet N 400840,3890

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun, mosi, grasbali og birkihrislurUmhverfi

6404885GPS N

2154043GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2083

Hlutverk Byrgi

Sérheiti

Bæjarnafn Vífilsstöðum

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 0.98Lengd 7,8 Hæð 0.30

Smá skúti inni í hraunklöpp. Búið er að hlaða 5 til 6
m langan vegg í boga til að búa til bæli við skútann
sem hafa hrunið að hluta. Hugsanlega er um
skotveiðibyrgi að ræða.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1700-1900

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 358177,39

Isnet N 400614,652

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Úfið hraun, hraundrangi og mosiUmhverfi

2154452GPS N

6404753GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2084-2085

Hlutverk Leið

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

BreiddLengd 537,62 Hæð

Greinileg leið [2084-2085] liggur út frá Hagakotsstíg
út Svínahraunið í SA. Norður- [2084] og suðurleið
[2085] sameinast 200 m austan við
Atvinnubótaveginn [1411] í Svínahrauni í eina leið
sem stefnir í áttina að Jónshellnastíg.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 358081,793

Isnet N 400780,956

Leið yfir Svínahr-VífilstaðarhraunLeið

2154568
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun og mosiUmhverfi

6404841GPS N

2154568GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

Að hlutaHorfin Vegna vegagerðarHorfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2085

Hlutverk Leið

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata

BreiddLengd 209,82 Hæð

Greinileg leið [2084-2085] liggur út frá Hagakotsstíg
út Svínahraunið í SA. Norður- [2084] og suðurleið
[2085] sameinast 200 m austan við
Atvinnubótaveginn [1411] í Svínahrauni í eina leið
sem stefnir í áttina að Jónshellnastíg.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Lítil hætta Hættuorsök Vegna framkvæmdaÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357890,824

Isnet N 400806,613

Leið yfir Svínahraun-Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun og mosiUmhverfi

2154693GPS N

6404863GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2086

Hlutverk Garður - veggur

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Hleðsla

Breidd 0,50Lengd 3,6 Hæð 0,20

Veggjar eða garðsbrot hlaðið úr hraungrýti sem
liggur í AV. Brotið er 3,6m á lengd, 50 sm á breidd.
Greina má ein umför, mesta hæð er 20 sm. Sunnan
við mannvirki [2087]. Liggur fast norðan við leið
[2084-2085] yfir Svínahraun.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1850-1930

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357873,663

Isnet N 400849,533

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Úfið hraun, mosi og lyng.Umhverfi

2154837GPS N

6404872GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2087

Hlutverk Óþekkt

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Hleðsla

Breidd 4,2Lengd 7,2 Hæð

Mannvirki [2087] er veglega hlaðið úr hraunhellum
og stendur ennþá ágætlega. Sennilega tilheyrði þetta
vegavinnumönnum við atvinnubótaveginn [1411],
hlutverk þess er óþekkt en hugsanlega hefur þetta
verið nýtt sem geymsla, hesthús eða skúr fyrir
vinnumennina. Lengd á veggnum er 7,2 og breidd
4,2 m, sjá má næstum 12 umferðir af hleðslugrjóti
um 1,55 m á hæð. Hraunklettur er nýttur
austanmegin sem einn veggur. Ekki er að sjá neitt
þak en hugsanlega var það eitthvað sem var flutt með
þeim og tekið síðan í burtu. Mannvirkið er rétt um 20
m frá atvinnubótaveginum.

Hleðslu umferð 12  umferðir

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 357859,852

Isnet N 400860,433

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun og hraunklettarUmhverfi

2154851GPS N

6404877GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2088

Hlutverk Garður

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Garðlag

Breidd 0,6Lengd 22 Hæð 0,30

Þrjú garðlög eru við norðanvert Svínahraun sem
liggja öll í AV. Garðlögin eru hlaðin úr hraungrýti,
grónu skófum og mosa, en ekkert torf er sjáanlegt.
Garðlag [2081] er austast garðlaganna og er skammt
frá göngubrú nærri aðhaldi [2080] og gæti verið
garður til að loka hraunvikina. Garðlagið er 10,6 m á
lengd, um 40 sm á breidd og hæst um 30 sm.
Umferðir eru tvær. Garðlag [1412] hefst 3 m vestan
við helli [1408] og liggur í um 18 m vestur en þar
rofnar það og heldur áfram 10 m vestar og þá í 6 m.
Garðlagið er um 18,2 m langt, 1,1 m breitt og hæst
um 80 sm sem er nærri helli [1408] þar sem það
rofnar og hefst aftur 10 m vestar, þar sem það er 6 m
að lengd, 80 sm að breidd og 60 sm að hæð. Garðlag
[2088] er um 22 m langt, 60 sm að breidd og 30 sm
hæst. Garðlagið er töluvert sigið um miðbik þess.
Garður [2091] tengist að öllum líkindum
garðlögunum. Líklega er um að ræða garða fyrir
gaddavírsgirðingar.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1850-1930

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 357964,309

Isnet N 400933,420

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun, grasbalar,mosi og birkihrislurUmhverfi

6404921GPS N

2154732GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2091

Hlutverk Garður

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Garðlag

Breidd 0.50Lengd 6.1 Hæð 0,20

Garður sem snýr AV í Svínahrauni og fer yfir
Hagakotsstíg/Urriðakotsstíg [1406]. Tengist að öllum
líkindum garðlögum [1412-2081-2088]. Líklega er
um að ræða garða fyrir gaddavírsgirðingar.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1850-1930

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 357818,207

Isnet N 400906,685

Hagkotsst-Urriðakotsstígur [1406]Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun og mosiUmhverfi

6404902GPS N

2154908GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2092

Hlutverk Náma

Sérheiti Atvinnubótavegur

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Hleðsla

BreiddLengd Hæð

Hraun hefur verið borið í hann og sjást á nokkrum
stöðum hvar hafa verið námur fyrir vegagerðina, t.d.
náma [2092].  Þetta er ein af þeim.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 357950,262

Isnet N 400920,166

Náma við Atvinnubótaveginn [1411]Leið

GS 1966: Alþýðurblaðið.
Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun og mosiUmhverfi

6404910GPS N

2154740GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2093

Hlutverk Samgöngubót

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Varða

BreiddLengd 2,9 Hæð

Fallin varða sem liggur 3 m sunnan við
Atvinnubótaveginn [1411] og er ekki tengd þeirri
leið, frekar leiðum [1406] og [2084]. Hún er vaxin
mosa og skófum.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Fallin varða

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 357860,379

Isnet N 400888,337

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun og mosiUmhverfi

2154731GPS N

6404914GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2094

Hlutverk Óþekkt

Sérheiti

Bæjarnafn Hagakot

Svæði Svínahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 1,5Lengd 2,2 Hæð

Upp við hraunkant má sjá sléttað svæði sem virðist
vera af mannavöldum. Stærð svæðis er 1,5x2,2 m.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 15.05.2017

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Illgreinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 176

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 358345,737

Isnet N 400938,025

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraunklettur, græn flöt, birki og mosiUmhverfi

6404933GPS N

2154263GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2171

Hlutverk Eyktamark

Sérheiti Hádegishóll

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabæ

Flokkur KennimarkTegund Varða

BreiddLengd Hæð

"Hádegishóll er eyktarmark frá Hraunsholti.
Hann er nú á mörkum Hafnarfjarðar og
Garðabæjar. Þann 30. ágúst 1913 seldi
landssjóður Hafnarfjarðarkaupstað eign
Garðakirkju á kaupstaðasvæðinu og nokkurn
hluta af öðru landi hennar; bein lína úr
Balaklöpp við vesturenda Skerseyrar við veginn
frá Hafnarfirði til Reykjavíkur (Engidal), um
Hádegishól frá Hraunsholti að Miðdegishól og
áfram. Sunnan undir hólnum var selstaða frá
bænum Hraunsholti." Varðan sjálf er ekki
fornleifar en sennilega hefur staðið eldri varðan
þarnar.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Mikil hætta Hættuorsök Vegna framkvæmdaÁstand Vel greinanlegar minjar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Hátt

Friðað Já

Isnet E 356962

Isnet N 400974

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Raskað umhverfi, stendur á hraunhóliUmhverfi

6404917GPS N

2155964GPS V

GPSMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2172

Hlutverk Gerði - útihús

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 6,5Lengd 8,30 Hæð 0,20

Sjá má töluvert magn af hraungrýti í hrúgu sem
virðist vera manngert og hafa verið undirstöður undir
veggi úr timbri. Þetta er þó frekar óljóst og gæti verið
náttúrulegt. Grunnurinn er 6,4 á breidd og 8,2 á
lengd.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1800-1900

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 356649,681

Isnet N 401120,025

Leið að Hraunholtseli [1490]Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Réttan neðan við hraunið, gras og mosi.Umhverfi

6404988GPS N

2156356GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2173

Hlutverk Byrgi

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 1,3Lengd 1,8 Hæð 1,2

Hringlaga byrgi sem er að innanmáli 1,8x1,3 m. Hæð
var 1,2 m. Hlutverk er óþekkt. Hugsanlega hafa
krakkar hlaðið byrgið eða þetta sé skotbyrgi. Tveir
steinar hafa verið settir uppá hraunhól til merkja
staðinn.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1800-1930

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 356662,004

Isnet N 401139,912

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun og mosiUmhverfi

6404999GPS N

2156342GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

JSÞLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2174

Hlutverk Byrgi

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðslur

BreiddLengd Hæð

Byrgi virðist vera manngert að hluta en smá
hleðslulag eða veggjarbrot er að finna þarna.
Hugsanlega skotbyrgið eða hleðslu af krökkunum í
hrauninu.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1800-1930

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Illgreinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 356666

Isnet N 401150

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun og mosiUmhverfi

6405005GPS N

2156340GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2175

Hlutverk Garður

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Hleðsla

Breidd 0.80Lengd 16 Hæð 1.1

Garðlag á hraunbrún á 64 m kafla, ekki samfelldur.
Greina má allt að 6 umför af mjög smáu hraungrýti í
bland við stærra grjót. Breidd er mest 80 sm og
mesta hæð er 1,1 m. Heillegastur er garðurinn á 16 m
kafla beint suðvestan við húslóð Hraunhóla 10.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1850-1930

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi

Friðað Já

Isnet E 356632,663

Isnet N 399919,833

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Umhverfi

6404990GPS N

2156356GPS V

GPS mælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

ÓSÁLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2177

Hlutverk Leið

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur SamgönguminjarTegund Gata -

Breidd 2.9Lengd 7.0 Hæð

Á þessum kafla á Hraunsholtsselstíg [1523] sem er
fast við byggð norðarlega í Garðahrauni, rétt við
baklóð Hraunhóla 10 og 12 á hraunbrúninni, er búið
að ryðja og breikka stíginn. Að öllum líkindum hafa
slíkar framkvæmdir farið fram á síðustu öld.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1850-1930

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Mikil hætta Hættuorsök Vegna ábúðarÁstand Vel greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 356735,924

Isnet N 401199,283

Hraunholtsselstígur [11489]Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Úfið hraunUmhverfi

6405032GPS N

2156254GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

RTLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2178

Hlutverk Húsgrunnur

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetuminjarTegund Rutt svæði

Breidd 5Lengd 8 Hæð

Á slétta hrauninu í Garðahrauni virðist á loftmynd
sem þar hafi getað staðið hús og að eftir sé sléttað
svæði. Erfitt er að greina svæðið á vettvangi og engar
heimildir fundust við heimildaöflun sem styðja að
þarna hafi staðið hús.

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1850-1930

Skráningad. 23.08.2013

Hættumat Engin hætta HættuorsökÁstand Greinanlegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 356793,425

Isnet N 401151,753

Leið

Heimildir

RT-ÓSÁSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Slétt hraun mosi og gras.Umhverfi

6405008GPS N

2156179GPS V

UppmælingMæling

Túnakort

NeiHorfin Horfin ástæða

Af loftmyndLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni



Nr. 2183

Hlutverk Garður - girðing

Sérheiti

Bæjarnafn Hraunsholt

Svæði Garðahraun Sveitafélag Garðabær

Flokkur BúsetjuminjarTegund Garðlag

Breidd 0.60Lengd 40 Hæð 0.30

Að öllum líkindum undirstaða undir
gaddavírsgirðingu. Liggur frá Hádegishól [2171] í
austur, hann er 40 m langur og breidd 0,40 til 0,60 m
þar sem honum hefur verið raskað af framkvæmdum

Hleðslu umferð

Örnefnaskrá

Aldur 1850-1930

Skráningad. 2017

Hættumat Mikil hætta Hættuorsök Vegna framkvæmdaÁstand Greinalegar fornleifar

Jarðatalsnr. 179

Minjagildi Lítið

Friðað Já

Isnet E 356972

Isnet N 400982

Leið

Heimildir

RTSkráning

Mótvægisaðgerðir

Gömul nr.

Hraun, mosi og raskað svæðiðUmhverfi

6404922GPS N

2155952GPS V

GPSMæling

Túnakort

Að hlutaHorfin Vegna framkvæmdaHorfin ástæða

JSÞLjósmyndari

Deiliskipulag Garðahraun efraVerkefni


