
Október 2012

Örnefni í Jökulsárgljúfrum
Vatnajökulsþjóðgarði

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir



 

 

 

ÖRNEFNI Í JÖKULSÁRGLJÚFRUM - VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐI 

 

 

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir  

 

NNA-1204                               Húsavík, september 2012 

         Lagfært í september 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Efni 
 

Þakkir ....................................................................................................................................................... 3 

Verkefnið ................................................................................................................................................. 4 

Svæði ....................................................................................................................................................... 5 

Örnefnaskrár ........................................................................................................................................... 6 

Ásbyrgi ..................................................................................................................................................... 7 

Ás og Ástjörn að Gilsbakka .................................................................................................................... 14 

Ásland sunnan Gilsbakka ....................................................................................................................... 25 

Hljóðaklettar – Vesturdalur ................................................................................................................... 35 

Svínadalur og næsta nágrenni ............................................................................................................... 45 

Svínadalur, sunnan og vestan ................................................................................................................ 56 

Hólmatungur og Katlar .......................................................................................................................... 71 

Hafragil-Dettifoss-Grjótháls ................................................................................................................... 80 

 

Ljósmyndir 

Bls. 7   Ásbyrgi frá Útsýnisstað. 

Bls. 14.   Ástjörn. 

Bls. 25.   Skessuketill á Ásbyrgisbarmi. 

Bls. 35.   Hljóðaklettar. 

Bls. 45.   Eyðibýlið á Svínadal. 

Bls. 56   Stallá og klettar við Gloppu og Gloppuhelli. 

Bls. 71.   Í Hólmatungum. 

Bls. 80.   Dettifoss. 

  



3 
 

Þakkir 
Vinir Vatnajökuls styrktu verkefnið og fá þeir bestu þakkir fyrir. 

Einnig fær Axel Yngvason frá Ási kærar þakkir fyrir að aðstoða við hnitsetningu örnefna í 

Áslandi.  

Örnefnasafn Árna Magnússonar útvegaði þær örnefnaskrár sem á vantaði.  

Flest hnit þeirra menningarminja sem bera nafn eru fengin úr fornleifaskrá frá 

Fornleifastofnun Íslands.  
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Verkefnið 
Verkefnið heitir Staðsetning örnefna í Jökulsárgljúfrum. Markmið þess var að: 

 Varðveita þekkt örnefni í Jökulsárgljúfrum, Vatnajökulsþjóðgarði og staðsetningu 

þeirra.  

Með því að: 

 Staðsetja og hnitsetja þekkt örnefni í Jökulsárgljúfrum – Vatnajökulsþjóðgarði. 

 Taka myndir þar sem því verður við komið af viðkomandi minjum sem bera örnefni, 

náttúru- og menningarminjar. 

 Taka saman í eitt skjal; hnit, staðsetningu, og fróðleik (sagnir) um tilurð örnefnisins 

sem nú má finna í nokkrum gömlum örnefnaskrám.  

Örnefni Jökulsárgljúfra eru varðveitt í nokkrum örnefnaskrám sem flestar eru gamlar og 

höfundar þeirra flestir látnir. Örnefnin höfðu ekki verið hnitsett en verkefnið stuðlar að 

varðveislu menningarminja þjóðgarðsins, í þessu tilviki örnefna og sagna þeim tengdum. 

Verkefnið mun nýtast Vatnajökulsþjóðgarði við kortagerð og fræðslu til gesta. 

Upphaflega var gert ráð fyrir að skila verkefninu á eftirfarandi formi: 

 Greinargerð þar sem listuð eru upp hnit örnefna, örstutt lýsing á staðsetningu og 

fróðleikur um tilurð hvers örnefnis, sé hún þekkt. 

 Excel skjal með hnitum sem hægt er að taka upp í landfræðilegu upplýsingakerfi. 

 Myndir á stafrænu formi. 

Sótt var um styrk til verkefnisins frá nokkrum aðilum. Aðeins fékkst styrkur frá Vinum 

Vatnajökuls en þeir styrktu verkefnið um kr. 400.000.- Þrátt fyrir að talsvert minni fjármunir 

fengust í verkefnið en til stóð var samt sem áður ákveðið að fara af stað með það og reyna 

að ljúka flestum þáttum þess á tilsettum tíma. Ákveðið var að sleppa myndatöku og spara 

þannig talsverðan tíma sem verkefnið hefði annars tekið. Verkefninu er því skilað á 

eftirfarandi formi: 

 Greinargerð með örnefnum, stuttri lýsing á hverju örnefni og staðsetningu þess, 

tilvísun í skrá og hnit örnefnis. Einnig eru kort úr google maps sem sýna staðsetningu 

flestra örnefna.  

 Excel skjal með hnitum og fleiri upplýsingum um örnefnin.   

Náttúrustofa Norðausturlands mun eiga niðurstöður verkefnisins en Vatnajökulsþjóðgarður 

fær þær til afnota. Örnefnasafn Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum mun 

einnig fá eintak af greinargerð.    

Eftir að vinna hófst við verkefnið fengust upplýsingar um að hægt væri að nota n.k. veftól hjá 

Landmælingum Íslands til að setja inn örnefni. Haft var samband við Landmælingar og veittu 

þeir aðgang að veftóli en því fylgja ákveðin skilyrði. Veftólið gefur möguleika á nákvæmari 

innsetningu örnefna. Það gerir t.d. greinarmun á punktum, flákum og línum og afmarkar 

svæði örnefnanna betur en hnitin. Innsetning í veftólið er hinsvegar mun tímafrekari en svo 

að hægt væri að koma því við innan þessa verkefnis en mikilvægt væri að vinna það í 

framhaldinu. 
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Svæði 
Greinargerð þessi fjallar um örnefni í Jökulsárgljúfrum, innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Örnefnin 

tilheyra þremur jörðum, Ási, Ásbyrgi og Svínadal en auk þess eru í henni örnefni frá þeim 

hluta Ásheiðar sem tilheyrir þjóðgarðinum.  

Við vinnuna var ákveðið að skipta svæðinu öllu upp í 8 minni svæði til einföldunar við 

skráningu og staðsetningu örnefnanna. Þessi svæði eru: 

 Ásbyrgi. 

 Ás og Ástjörn að Gilsbakka. 

 Ásland sunnan Gilsbakka (hér kemur Ásheiði við sögu). 

 Hljóðaklettar og Vesturdalur. 

 Eyðibýlið Svínadalur og næsta nágrenni. 

 Svínadalur sunnan og vestan. 

 Hólmatungur og Katlar. 

 Hafragil, Dettifoss og Grjótháls. 

Í viðauka með greinargerð er excel skjal. Þar eru sömu upplýsingar og í greinargerð auk 

hnita sem nota má fyrir landfræðilegt upplýsingakerfi. Í excel skjalinu eru einnig örnefni sem 

kalla má nýnefni en þau byggja fyrst og fremst á skrá frá Helga Hallgrímssyni 

náttúrufræðingi. Hann gaf ýmsum náttúrufyrirbærum í Vesturdal og nágrenni nafn í byrjun 

áttunda áratugarins eða um það leyti sem þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum var stofnaður. 

Theodór Gunnlaugsson á nokkur þessara nýnefna. Þessi nýnefni hafa ekki fest í sessi og 

voru þau ekki hnitsett. Þau eru því ekki í greinargerð en fylgja sem listi í excel skjali.   
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Örnefnaskrár 
Við skráninguna var stuðst við nokkrar örnefnaskrár sem allar eru til hjá Örnefnasafni 

Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum en til safnsins var leitað við upphaf 

verkefnisins. Þessar skrár eru: 

Skrá         Merking á skrá í skjali 

Ásbyrgi - Ari Gíslason skráði 1961 Ásbyrgi (AG) 

Ásbyrgi - Kristján Eiríksson skráði viðbætur 1973 Ásbyrgi (KE) 

Ás - Ari Gíslason skráði 1961 Ás (AG) 

Ás - Kristján Eiríksson og Bragi Axelsson skráðu viðbætur 1973 Ás (KE og BA) 

Örnefni í Áslandi - Axel Yngvason skráði 1975 (1987) Ás (AY) 

Ásheiði - Indriði Hannesson skráði Ásheiði (IH) 

Ásheiði - Ari Gíslason skráði 1961 Ásheiði (AG) 

Svínadalur - Theodór Gunnlaugsson skráði 1960 Svínadalur (TG) 

Svínadalur - Theodór Gunnlaugsson skráði viðbætur 1978 Svínadalur (TG-2) 

Svínadalur - Indriði Hannesson skráði Svínadalur (IH) 

Örnefni í Svínadalslandi - Axel Yngvason skráði (1987) Svínadalur (AY) 

Örnefni í Svínadalslandi - Riss Svínadalur (Riss) 

Svínadalur - Skúli Skúlason og Jón Pálsson skráðu 
Svínadalur (SS og 
JP) 

Svínadalur - Frumriss frá Theodóri Gunnlaugsson 1974 Svínadalur (TG-3) 

Örnefni í Vesturdal og nágrenni skráð af Helga Hallgrímssyni 1975 Vesturdalur (HHg) 
 

Einnig liðsinnti Axel Yngvason frá Ási við staðsetningu örnefna í Áslandi. Við það bættust 

nokkur örnefni og er þeirra getið með AY.  

Við hvert örnefni er yfirleitt aðeins einnar örnefnaskrár getið enda um að ræða helstu heimild. 

Örnefnin koma þó oft fyrir í fleiri en einni skrá. Ef hins vegar eitt og sama fyrirbærið hefur fleiri 

en eitt örnefni sem koma fyrir í mismunandi örnefnaskrám er þess getið í lýsingu.  

Einstaka örnefni reyndist ekki unnt að staðsetja nákvæmlega og er þess þá getið. Landið 

hefur breyst talsvert mikið frá því að skrárnar voru gerðar, sérstaklega gróðurfar. Öllum 

gömlum gróðurlýsingum þurfti því að taka með fyrirvara. 
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Ásbyrgi 
 

 

 

Svæðið afmarkast af byrginu sjálfu. Að auki er eitt örnefni út á Ássandi en það er 

landamerkjasteinn sem getið er í örnefnaskrá.  
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Austurbyrgi 

Austurhluti Ásbyrgis, austan Eyju. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'1.40"N 16°29'48.00"W 

 

Austurklif 

Gangfær leið upp á Eyjuna að austanverðu, utarlega. Austurklif og Vesturklif eru sitt hvoru megin á 

Eyjunni. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'43.39"N 16°29'57.84"W 

 

Ásbyrgi 

Byrgið sjálft, innan Byrgisbjarga. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 0'37.49"N 16°30'8.96"W 

 

Botnlækjarfoss 

Foss sem fellur ofan af Ásbyrgisbarmi innst inn í Ásbyrgi og ofan í Botnstjörn. Fossinn hverfur oft í 

þurrkum að sumarlagi en er mestur í vorleysingum. Nafnið Botnslækjarfoss hefur einnig sést (Ásbyrgi 

(AG)) en það leiðrétt í nýrri skrá og því Botnlækjarfoss sennilega réttara. 

Ásbyrgi (KE) Hnit: 65°59'51.64"N 16°30'50.69"W 

 

Botnlækur 

Lækur með upptök í mýrardrögum sunnan við Ásbyrgi. Hann myndar Botnlækjarfoss. Örnefnin 

Botnalækur og Botnslækur (Ásbyrgi (AG)) hafa einnig sést en þetta líklega réttast.  

Ásbyrgi (KE) Hnit: 65°59'50.07"N 16°30'48.17"W 

 

Botnstjörn 

Tjörnin innst inni í botni Ásbyrgis.  

Ásbyrgi (AG) Hnit. 65°59'52.90"N 16°30'50.38"W 

 

Byrgi 

Bærinn Ásbyrgi hét áður Byrgi og á þetta örnefni við um þar sem gamli bærinn stóð. Hnitið er fengið úr 

fornleifaskrá. Gamla bæjarstæðið hefur verið sléttað. Fleiri minjar eru í túni, t.d. garðlög. Hnit þeirra 

eru í fornleifaskrá en þær minjar bera ekki nafn.  

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'45.12"N 16°29'3.84"W 
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Byrgisbjörg 

Björgin sem umlykja Ásbyrgi. Yfirleitt talað um barmur Ásbyrgis eða Ásbyrgisbarmur í eintölu.  

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 0'45.01"N 16°29'32.56"W 

 

Byrgisdrangur 

Mjög stórt bjarg á sandinum norðan Ásbyrgis og Meiðavalla. Hann er landamerkjasteinn og eru mörk 

Ásbyrgis og Meiðavalla í stefnu á hann en drangurinn er u.þ.b. 1 km inn í landi Áss. Stundum er hann 

nefndur Drangur.  

Ásbyrgi (KE) Hnit: 66° 2'50.78"N 16°30'26.39"W 
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Byrgisskógur 

Er aðalnafnið á skóginum í Ásbyrgi. Stundum einnig nefndur Ásbyrgisskógur. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 0'30.21"N 16°30'13.19"W 

 

Bæjarlækur 

Lækur sem kemur upp í Ástjörn, er leiddur í röri undir veginn að Ási og rennur út á sandana rétt 

norðan túns í Ásbyrgi. Mest áberandi í vorleysingum.  

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'50.09"N 16°28'44.55"W 

 

Danspallur 

Steyptur pallur innarlega í Ásbyrgi að vestanverðu. Var steyptur um 1950 og notaður á 

Ásbyrgishátíðum sem voru í umsjón Ungmennasambands Norður Þingeyinga.  

Ásbyrgi (KE) Hnit: 66° 0'8.17"N 16°31'3.16"W 

 

Eyja 

Klettanefið sem skiptir Ásbyrgi í tvennt. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'34.19"N 16°30'9.16"W 

 

Eyjadalur 

Grunnt dalverpi í Vesturbyrgi. Nafnið Eyjardalur hefur líka sést en þetta sennilega réttara. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'34.39"N 16°30'23.70"W 

 

Eyjasel 

Eyðibýli eða sel sem stendur nyrst á Eyjunni í Ásbyrgi. Hnitið er fengið úr fornleifaskrá. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'46.38"N 16°30'25.02"W 

 

Grund 

Nokkuð slétt svæði suður frá bæjarhúsunum í Ásbyrgi.  

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'40.16"N 16°29'5.76"W 
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Íþróttavöllur 

Sléttur völlur innarlega í Ásbyrgi, norðan við bílastæðið. Hann var ruddur af UNÞ um 1950 til þess að 

nota sem íþróttavöll og til skemmtanahalds á Ásbyrgishátíðum.  

Ásbyrgi (KE) Hnit: 66° 0'10.57"N  16°30'52.53"W 

 

Kúahvammur 

Smá sveigur sem gengur inn í björgin neðan við Tófuklif (Tófugjá). 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'17.65"N 16°29'18.63"W 

 

Kúaklif 

Klif sem gengur inn í björgin suðaustur frá bænum í Ásbyrgi. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'44.08"N 16°28'51.28"W 

 

Leirtjarnarfoss 

Foss sem fellur ofan í Leirtjörn, aðeins sýnilegur í vorleysingum. Greinileg ummerki vatns á barminum 

þar sem fossinn er. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 0'21.04"N 16°29'51.86"W 
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Leirtjarnarskógur 

Skógurinn sem umlykur Leirtjörn en aðalnafnið á skóginum er Byrgisskógur eða Ásbyrgisskógur. Í 

gömlum heimildum hef ég einnig rekist á örnefnið Botnstjarnarskóg um skóginn umhverfis Botnstjörn 

en þess er hvergi getið í örnefnaskrám.  

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 0'22.22"N 16°29'52.50"W 

 

Leirtjörn 

Lítil tjörn austarlega í byrginu að innanverðu. Tjörnin þornar oft upp á sumrin en á það til að haldast allt 

sumarið ef grunnvatnsstaða er há. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 0'21.41"N 16°29'52.63"W 

 

Lindin 

Smá uppspretta austur undir björgunum, nokkuð sunnan við Leirtjörn. Í örnefnaskrá segir að smá 

uppspretta sem renni í Botnstjörn að austan sé nú kölluð Lindin. Má á því skilja að ekki sé um sama 

fyrirbærið að ræða. Hnitið er af Lindinni eins og við þekkjum í dag. 

Ásbyrgi (KE) Hnit: 65°59'57.70"N 16°30'36.61"W 

 

Syðri-Sveigur 

Hvilft inn í björgin að vestan, talsvert norðan við Danspall. 

Ásbyrgi (KE) Hnit: 66° 0'30.02"N   16°31'4.35"W 

 

Tófuklif 

Gjá sem gengur inn í björgin upp af Kúahvammi. Gönguleið liggur um gjána og hefur hún hin síðari ár 

verið kölluð Tófugjá (Ás (AY)) þó það örnefni sé hvergi að finna í eldri örnefnaskrám. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'17.98"N 16°29'16.95"W 

 

Veitur 

Svæðið þar sem Bæjarlækur rennur út á sandana. Svæðið milli Ástjarnar og Ásvegar (AY). 

Ás (AG)  Hnit: 66° 1'49.99"N 16°28'38.93"W 
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Vesturbyrgi 

Vesturhluti Ásbyrgis, vestan Eyju.  

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'2.38"N 16°30'36.10"W 

 

Vesturklif 

Gangfær leið upp á Eyjuna að vestanverðu. Vesturklif og Austurklif eru sitthvoru megin á Eyjunni. 

Ásbyrgi (AG) Hnit: 66° 1'40.55"N 16°30'24.08"W 

 

Ytri-Sveigur 

Hvilft inn í björgin að vestan, norðan við Danspall og norðan við Syðri-Sveig.  

Ásbyrgi (KE) Hnit: 66° 0'53.36"N 16°30'56.34"W 
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Ás og Ástjörn að Gilsbakka 
 

 

 

Svæðið afmarkast af Ásbyrgisbarmi í vestri og Jökulsá í austri. Innan þess eru tún í Ási, 

Ástjörn, Áshöfði og svæðið vestan og austan við Ás allt suður á Gilsbakka.   
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Áramótaeyri 

Eyrin í Jökulsá, beint á móti Landsá. Ármótaeyri ætti betur við en hitt nafnið stendur í örnefnaskrá. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 1'12.06"N  16°26'4.38"W 

 

Ás 

Gamli bústaðurinn í Ási. Hnitið er fengið úr fornleifaskrá 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'21.72"N 16°28'22.44"W 

 

Ás – austara bæjarstæði 

Hér stóð gamli bærinn í Ási. Fjárhús voru reist á sama stað en þau hafa nú verið rifin. Hnitið er úr 

fornleifaskrá. 

Ás (KE og BA) Hnit: 66° 1'21.60"N 16°28'16.74"W 

 

Ásbyrgisbarmur 

Barmurinn sem umlykur Ásbyrgi. Sjá einnig um Byrgisbjörg undir Ásbyrgi. Einnig talað um Byrgisbarm.  

Ás (KE og BA) Hnit: 66° 1'31.67"N 16°29'11.31"W 

 

Áshöfði 

Skógi vaxinn höfði austan Mýrar og Ástjarnar. Í daglegu tali kallaður Höfði af heimamönnum (Ás (KE 

og BA)). Höfðinn skiptist í Háhöfða og Litli-Höfða (Ás (AY)). 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'3.02"N 16°27'35.44"W 

 

Ásrétt 

Rétt sem stendur norðan við gönguleiðina, norðan við Áshöfðann, austan Ástjarnar. Hvergi getið í eldri 

örnefnaskrám. Hnit fengið úr fornleifaskrá. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 1'42.72"N  16°27'42.42"W 

 

Ástjörn 

Tjörn sem liggur vestan Áshöfða,norðan við Ás. Samnefndar sumarbúðir standa við tjörnina. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'38.98"N 16°28'9.87"W 
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Beinrófa 

Hólhryggur, austur af heimahúsinu í Ási. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'23.51"N 16°28'17.50"W 

 

Brennihnúta 

Hæsti hluti Áshöfða þar sem þverstígurinn frá Ási (ekki merkta gönguleiðin) liggur upp á höfðann. Þar 

var oft haldin áramótabrenna. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 1'26.62"N 16°27'29.68"W 

 

Buskar 

Landið milli Ástjarnar og Ásbyrgisbarms.  

Ás (AG) Hnit: 66° 1'41.00"N 16°28'33.70"W 
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Bæjarlækur 

Lækur sem á upptök í Ástjörn og rennur út á sandana við bæinn í Ásbyrgi (Byrgi). Sjá einnig undir 

Ásbyrgi.  

Ás (AG) Hnit: 66° 1'48.88"N 16°28'25.45"W 

 

Danmörk 

Fjárhús sem stóðu rétt norðan við núverandi fjárhús. Gamlar tóftir eru þar. Hnit fengin úr örnefnaskrá 

Ás (KE og BA) Hnit: 66° 1'30.00"N  16°28'24.54"W 

 

Deiglur 

Blautt svæði skammt austan við Ásréttina. Vik upp frá fótboltavellinum við sumarbúðirnar. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 1'42.41"N 16°27'37.43"W 

 

Dimmagil 

Tvö gil eru austan í Áshöfðanum, þetta er efra gilið og það vestara. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'19.58"N 16°27'10.62"W 

 

Dimmagilstjörn 

Lítil tjörn yst í Dimmagili. 

AY  Hnit: 66° 1'25.92"N 16°27'7.52"W 
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Elínarhóll 

Lágur hóll sem stendur suðaustur af gamla húsinu í Ási, u.þ.b. 20 m frá húsinu. Hóllinn þar sem 

minnismerkið stendur. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'21.14"N 16°28'19.99"W 

 

Geithellrar 

Smáhellar í bjarginu vestan Geithellrartjarnar 

Ás (KE og BA) Hnit: 66° 1'13.47"N  16°28'9.69"W 

 

Geithellratjörn 

Djúp starartjörn yst í Gilinu. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'13.13"N 16°28'8.17"W 

 

Gil 

Gil liggur suður frá Mýri og beygir í austur að Jökulsá. Afmarkar Áshöfðann. Lækur með upptök í gilinu 

fellur í Ástjörn. Margar uppsprettur eru suðaustan í gilinu. Nafnið Ásgil notað um það hin síðari ár.  

Ás (AG) Hnit: 66° 0'53.75"N 16°28'11.95"W 

 

Gilsbakki 

Eyðibýli á gilbarminum, sunnanverðum. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Ás (AG) Hnit: 66° 0'41.99"N 16°28'18.49"W 

 

Hádegishóll 

Hæð sem er beint suður af túninu í Ási og austur af Kofahæð. Á skrá Ás (AG) er talað um 

Hádegishæð en það nafn er leiðrétt í seinni skrá og Hádegishóll látið standa hér. 

Ás (KE og BA) Hnit: 66° 1'11.65"N 16°28'23.39"W 

 

Hádegisstígur 

Stígur sem liggur frá Hádegishól og suður að Gilsbakka. Stór hluti stígsins hvarf undir tún sem er 

vestan við Gilið.  

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'59.40"N 16°28'23.85"W 
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Háhöfðaskora 

Skoran á milli Háhöfða og Litla-Höfða. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'51.36"N  16°27'43.11"W 

 

Háhöfði 

Hærri og ytri hluti Áshöfða. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 1'1.91"N 16°27'27.40"W 

 

Hesthúshóll 

Hóll sem stendur suður af Elínarhól í Ási. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'18.02"N 16°28'21.81"W 

 

Hrossalág 

Svæði austan Mýrar, neðan Áshöfða. Liggur fast að mýrinni en um það liggur garður, 

Hrossalágugarður (Ás (AY)). 

Ás (AG)  Hnit: 66° 1'23.62"N 16°28'2.58"W 



20 
 

Hrossalágugarður 

Garður sem liggur eftir Hrossalág. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 1'25.50"N 16°28'3.65"W 

 

Hæðir 

Landið sem hækkar sunnan við Buska, tekur við af þeim. Skógivaxið. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'12.55"N  16°29'5.73"W 

 

Járnhryggur 

Hæð sem liggur í norður-suður, austur af Hesthúshól í Ási. Liggur upp við Gilið. Nafnið vísar til 

járngerðar en járngerð með rauðablæstri var stunduð í Ási fyrr á öldum. Hef heyrt að þarna hafi fundist 

minjar um rauðablástur.  

Ás (AG) Hnit: 66° 1'18.96"N 16°28'12.99"W 

 

Jökulsá 

Jökulsá á Fjöllum eða Jökulsá í Axarfirði eins og margir vilja kalla hana á þessum stað. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'0.29"N 16°26'13.98"W 

 

Kinn 

Brekkan niður með gamla húsinu að norðan. 

AY  Hnit: 66° 1'22.49"N 16°28'21.18"W 

 

Kirkjugarður 

Stendur í lægð milli Elínarhóls og Járnhryggs. Þar sést móta fyrir hringlaga hól. Kirkjan stóð á sama 

stað. Lögð niður 2. okt. 1816. Sást fyrir leiðum og garði í kring um kirkjuna en það hefur nú verið 

sléttað. Tvíbýli var til forna í Ási, og var austari bærinn 10-15 m norður af Kirkjugarðinum. Fjárhús úr 

steinsteypu var byggt á rústum hans en þau hafa nú verið rifin. Hinn gamli bærinn stóð þar sem eldra 

íbúðarhúsið er nú. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Ás (KE og BA)  Hnit: 66° 1'19.69"N 16°28'16.15"W 

 

Klif 

Þar sem vegurinn í Ás liggur upp á hæðina. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 1'47.22"N 16°28'43.86"W 
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Kofahæð 

Hæð sem er austan við Hæðir og vestan við Hádegishól. Hnit úr fornleifaskrá 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'11.29"N 16°28'38.63"W 

 

Lambahellir 

Lítill hellir í Gilinu, skammt hjá Stóruveitum. Staðsetning ónákvæm. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'47.69"N 16°28'13.83"W 

 

Litlabyrgi 

Undirlendið við suðurenda Ástjarnar, þ.e. neðan við Mýrina.  

Ás (AG) Hnit: 66° 1'27.76"N 16°28'15.29"W 

 

Litlabyrgisbarmur 

Barmurinn upp af Litlabyrgi. 

Ás (KE og BA) Hnit: 66° 1'26.35"N 16°28'14.36"W 
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Litli-Höfði 

Lægri og syðri hluti Áshöfðans. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'44.24"N 16°27'50.07"W 

 

Litlimór 

Svæðið suðvestur af Hádegishól. 

Ás (Ag)  Hnit: 66° 0'57.93"N 16°29'15.46"W 

 

Litluveitur 

Uppsprettur inn í Gili, nokkru norðar en Stóruveitur. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 1'3.78"N 16°28'11.95"W 

 

Mýri 

Mýrin neðan við túnið, sunnan við Ástjörn og norðan við Gilið. 

Ás (AG) Hnit:  66° 1'21.82"N 16°28'7.68"W 

 

Nónhús 

Fjárhús sem stóð í Nónhússtykki, suðvestur af gamla bænum í Ási. Hnit úr fornleifaskrá 

Ás (KE og BA) Hnit: 66° 1'19.68"N 16°28'28.38"W 

 

Nónhússtykki 

Suðvesturtúnið í Ási, næst gamla bænum í dag. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'20.99"N 16°28'28.83"W 

 

Ós 

Útfallið úr Ástjörn. Hvergi getið í eldri örnefnaskrám. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 1'47.72"N 16°28'19.69"W 
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Rani  

Svæðið meðfram Áshöfða austan Ástjarnar. Í örnefnaskrá Ásheiði (IH) er þetta kallað Austurrani til 

aðgreiningar frá Rana vestan Ástjarnar. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'39.25"N 16°27'56.21"W 

 

Rani 

Svæðið meðfram Ástjörn að vestan. Í örnefnaskrá Ásheiði (IH) er þetta kallað Vesturrani til 

aðgreiningar frá Rana austan Ástjarnar. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'41.26"N 16°28'22.70"W 

 

Réttarhús 

Tóft sunnarlega á Járnhrygg í Ási. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'18.48"N 16°28'13.68"W 

 

Sandar 

Landsvæði norðan Rana og Áshöfða. Ássandur. 

Ás (AG) Hnit: 66° 2'1.08"N 16°28'29.63"W 

 

Skorur 

Djúp gil með klettum austan Áshöfða. Í örnefnaskrá Ás (AG) er þetta svæði kallað Skorar en það nafn 

leiðrétt í seinni tíma skrá og Skorur látið standa hér. 

Ás (KE og BA) Hnit: 66° 1'8.62"N 16°26'47.76"W 

 

Stekkjargil 

Gil liggur niður á sandinn austan Áshöfða, austar en Dimmagil. Í örnefnaskrá Ás (AY) er þetta kallað 

Stekkjagil. Tjörn er við mynni gilsins. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'11.10"N 16°26'56.42"W 

 

Stekkjagilstjörn/Stekkjartjörn 

Tjörn við mynni Stekkjargils hefur fengið nafnið Stekkjartjörn en nafnið finnst ekki í örnefnaskrá en í Ás 

(AY) er talað um Stekkjagilstjörn. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 1'28.05"N 16°26'45.46"W 
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Stórusteinar 

Nokkrir stórir steinar uppi á Litlabyrgisbarmi. 

AY  Hnit: 66° 1'25.82"N 16°28'14.00"W 

 

Stóruveitur 

Uppsprettur inn Gili, skammt norðan við Gilsbakka, nokkru sunnar en Litluveitur. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'51.63"N 16°28'11.33"W 

 

Suðvesturtún 

Spildan suðvestur af bænum. Velti fyrir mér hvort þetta er sama stykkið og Nónhússtykki. Nær 

sennilega yfir stærra svæði en Nónhússtykkið.  

Ás (KE og BA) Hnit: 66° 1'19.84"N 16°28'30.11"W 

 

Undirvöllur 

Svæðið austur af Járnhrygg í Ási, næst mýrinni að vestan. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'20.14"N 16°28'11.40"W 

 

Þórðarhús 

Eru norðvestur frá bæjarhúsum í Ási, gamla bænum. Fjárhús er nú horfið en hnitið er úr fornleifaskrá. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'23.16"N 16°28'30.60"W 

 

Þórðarhússtykki 

Túnblettur við Þórðarhús. 

Ás (AG) Hnit: 66° 1'22.82"N 16°28'28.81"W 
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Ásland sunnan Gilsbakka 
 

 

 

Svæðið nær yfir Ásland sunnan Gilsbakka, allt suður að Rauðhólum. Innan þess er einnig 

það svæði þjóðgarðsins sem er í Ásheiði en tilheyrir ekki jörðinni Ási.  
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Bjargadalur 

Dalurinn sem gengur suðvestur frá Rauðhólaseli 

Ásheiði (AG) Hnit: 65°57'34.92"N 16°32'0.25"W 

 

Brautarklifsundirlendi 

Undirlendið við Jökulsá næst norðan við Rauðhólaundirlendi. 

Ás (AG)  Hnit: 65°58'12.54"N 16°29'31.17"W 

 

Byrgisbotn 

Innsti hluti Ásbyrgis 

Ás (AG) Hnit: 65°59'51.61"N 16°30'48.76"W 

 

Dagmálahlíð 

Hlíð norðan við Rauðhóla, suður af Kvíum. Rétt austan við gönguleið en gengið er með hlíðinni. Í 

örnefnaskrá Ás (AG) er talað um Dagmálahæð en það leiðrétt í síðari skrá. 

Ás (KE og BA) Hnit: 65°57'42.79"N 16°31'19.61"W 

 

Dalir 

Svæði suður af Nöfum og norður af Geithöfða. 

Ás (AG) Hnit: 66° 0'30.52"N 16°29'11.55"W 

 

Einbúadokkir 

Eru suður eða suðvestur af Geithöfða. 

Ás (AG) Hnit: 66° 0'9.65"N 16°29'26.85"W 

 

Einbúi 

Grjótklöpp í Einbúadokkum. Dokkirnar eru norðaustur af klöppinni. 

Ás (AG) Hnit: 66° 0'7.70"N  16°29'32.00"W 
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Geithús 

Gamalt eyðibýli í Geithöfða.  

Ás (AY)  Hnit: Staðsetning óviss. Allt á kafi í skógi. 

 

 

Geithöfði 

Höfðinn suðvestur af Gilsbakka, snýr austur og vestur. 

Ás (AG) Hnit: 66° 0'26.96"N  16°28'43.09"W 

 

Hárauðhóll 

Hæsti Rauðhóllinn. 

Ás (AY)  Hnit: 65°57'2.20"N 16°31'27.67"W 

 

Hólar 

Skógi vaxnar hæðir suðaustur af Gilsbakka. 

Ás (AG)  Hnit: 66° 0'13.89"N 16°27'47.34"W 
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Hryggir 

Stykki suðvestur af Melum. Tveir hryggir sem liggja norður suður. 

Ás (AG)  Hnit: 65°59'7.86"N 16°29'41.01"W 

 

Hvammskot 

Eyðibýli sem er nefnt Hvammssel í Jarðabók 1712. Það er staðsett á Hvammskotsmó sem er suður af 

Kúahvammi. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Ás (AG)  Hnit: 65°59'20.36"N  16°28'2.30"W 

 

Hvammskotsmór 

Mórinn suður af Kúahvammi en þar er eyðibýlið. 

Ás (AG) Hnit: 65°59'23.22"N 16°28'2.45"W 

 

Höllin 

Þar sem landið hækkar suður frá Gilsbakka, þar sem gamla slóðin er. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'26.37"N 16°28'18.84"W 

 

Klapparstígur 

Stígur sem liggur/lá á Ásbyrgisbarmi eftir Klöppum í framhaldi af Nafastíg. Ekki merkta gönguleiðin 

heldur leið sem var alveg á barminum. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'19.94"N  16°29'52.63"W 

 

Klappir 

Svæði austan við Ásbyrgisbarm. Klappir með mýrabollum inn á milli, norður að Nöfum. Í dag er oft 

talað um Klappir sem svæðið sunnan Ásbyrgis en það er ekki rétt.  

Ás (AG) Hnit: 66° 0'6.69"N 16°30'6.33"W 

 

Klofhóll 

Hóll austan Geithöfða, suður af Dölum. Örnefnið Klofhæð hefur einnig sést (Ás (AY)). 

Ás (AG) Hnit: Staðsetning óviss 
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Kúahvammur 

Smálaut suður af Hólum, norður af Hvammskotsmó. Þar sést móta fyrir hleðslum eða garði. Örnefnið 

finnst ekki í eldri örnefnaskrám. 

Ás (AY)  Hnit: 65°59'30.35"N 16°27'52.23"W 

 

Kvíar 

Hamraveggir suður af Mýri, liggja í norðvestur frá Jökulsá. Inn á milli hamraveggjanna eru stararmýrar. 

Ás (AG) Hnit: 65°58'11.20"N 16°30'42.39"W 

 

Laxvogsundirlendi 

Undirlendi sem er norðan við Brautarklifsundirlendi. Inn í það skerst Laxvogur. Einnig kallað 

Laxavogsundirlendi (Ás (AY)). 

Ás (AG) Hnit: 65°58'31.48"N 16°28'21.93"W 

 

Laxvogur 

Vogur sem skerst inn í Laxvogsundirlendi. Einnig kallað Laxavogur (Ás (AY)). 

Ás (AG) Hnit: 65°58'34.92"N 16°28'15.50"W 

 

 



30 
 

Meladokk 

Dokk sem er suðvestur af Einbúadokkum, austan Klappa.  

Ás (AG) Hnit: 65°59'37.69"N 16°29'27.86"W 

 

Melar 

Svæðið vestan Stóramós og Stórhæðar. Eru austur og suður af Meladokk. Samkvæmt örnefnaskrá 

hefur þetta verið gróið grávíðiland. 

Ás (AG) Hnit: 65°59'18.35"N 16°29'21.91"W 

 

Melshús/Melhús 

Hlaðnar tóftir suður af Hryggjum. Heimamenn nefna þau alltaf Melhús en sagt er að þar hafi einhvern 

tímann verið beitarhús frá Ási. Hnit úr fornleifaskrá. 

Ás (AG) Hnit: 65°58'47.10"N 16°29'50.26"W 

 

Móhellur 

Móhellusvæði yst á Melum. 

Ás (AY)  Hnit: 65°59'25.85"N  16°29'18.01"W 

 

Mýrar 

Mýri sem er suður af Rönd. Hefur líka verið kallað Mýri (Ás (AG)). 

Ás (AY)  Hnit: 65°58'56.60"N 16°28'16.13"W 

 

Nafamór 

Flatur mór norður af Nöfum. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'44.78"N 16°29'19.81"W 

 

Nafastígur 

Stígur sem liggur/lá á Ásbyrgisbarmi eftir Nöfum, norður frá Klapparstíg. Ekki merkta gönguleiðin 

heldur lá hún alveg á barminum. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'35.66"N 16°29'32.96"W 
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Nafir 

Svæði sem er yst í Klöppum, alveg við Ásbyrgisbarm. Útvestur frá Geithöfða. 

Ás (AG) Hnit: 66° 0'31.42"N 16°29'32.68"W 

 

Náttmálahlíð 

Hlíðin vestan við Rauðhólasel, á móts við Dagmálahlíð. 

Ásheiði (AG) Hnit: 65°57'46.00"N 16°31'43.57"W 
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Rauðhólar 

Hraunklappir sunnan við Dagmálahlíð. Eru á landamerkjum Áss og Svínadals. 

Ás (AG) Hnit: 65°56'59.23"N 16°31'32.27"W 

 

Rauðhólasel 

Gamalt sel vestan við Dagmálahlíð og austan við Náttmálahlíð. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Ásheiði (AG) Hnit: 65°57'45.66"N 16°31'40.32"W 

 

Rauðhólaundirlendi 

Undirlendi niður við Jökulsá, næst Rauðhólum. Er sagt skógi vaxið í örnefnaskrá. 

Ás (AG) Hnit: 65°57'24.48"N 16°31'10.48"W 

 

Rönd 

Skógi vaxið svæði sunnan Hvammskotsmós.  

Ás (AG) Hnit: 65°59'3.07"N 16°28'6.52"W 

 

Sjónþúfa 

Smá hæð/þúfa skammt austan við gömlu slóðina sem liggur suður frá Ási. Notað til að sjá yfir í 

göngum. 

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'13.85"N 16°28'21.45"W 

 

Sjónþúfa hin syðri 

Smá hæð/þúfa skammt austan við gömlu slóðina sem liggur suður frá Ási. Nokkru sunnar en 

Sjónþúfa. Notað til að sjá yfir í göngum. 

Ás (AY)  Hnit: 65°58'47.70"N  16°29'25.00"W 

 

Skessuketill 

Stærsti skessuketillinn í Botnlæk áður en lækurinn fellur fram af Ásbyrgisbarmi og ofan í Botnstjörn. 

Ás (AY)  Hnit: 65°59'51.06"N 16°30'50.15"W 
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Skógarhólar 

Eru suðaustur af Geithöfða.  

Ás (AG) Hnit: 65°59'33.94"N 16°28'32.66"W 

 

Skriður 

Taka við norður frá Laxvogi 

Ás (AG) Hnit: 65°59'8.78"N 16°27'45.08"W 

 

Stallar 

Skógi vaxnir stallar upp af Stallaundirlendi, með ofurlitlum hamrabeltum á milli. 

Ás (KE og BA) Hnit: 66° 0'16.38"N 16°27'32.10"W 

 

Stallaundirlendi 

Suðaustur af Áshöfða. Ysta undirlendið áður en Jökulsá fellur út á sandinn. Einnig kallað 

Urðarundirlendi (AY). 

Ás (AG) Hnit: 66° 0'12.22"N 16°27'21.68"W 

 

Stórhæð 

Smáhæð sunnan við Stóramó, norðaustur af Móhellum, norðan Mela. 

Ás (AG) Hnit: 65°59'23.60"N  16°28'51.50"W 

 

Stórimór 

Mór suður af Sumsaholti, norðan við Stórhæð. 

Ás (AG) Hnit: 65°59'35.44"N 16°28'52.87"W 

 

Sumsaholt 

Holt austur af Meladokk, norðan við Stóramó.  

Ás (AG) Hnit: 65°59'49.43"N 16°28'55.39"W 
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Sund 

Svæði sem er suðvestur af Melhúsum, norður af Kvíum, allt norður að Byrgisbotni. Þessi sund eru allt 

samhangandi klappir, tjarnir og mýrarsund frá Byrgisbotni suður að Kvíum, austur að Melum og vestur 

á merki. Hluti þeirra sunnan við Byrgisbotn oftast kallaður Klappir en Klappir eru í raun austan við 

Ásbyrgi en ekki sunnan við.  

Ás (AG) Hnit: 65°58'59.95"N 16°30'49.31"W 

 

Svínadalsgötur 

Gamla þjóðleiðin frá Ási og fram á Svínadal. Sést enn móta fyrir henni á loftmynd en einnig í landi. Lá í 

suðvestur frá Ási, vestan við Geithöfða og svo yfir Sund. Fram hjá Rauðhólaseli og meðfram 

Rauðhólum og Hljóðaklettum. 

Ás (AY)  Hnit: 65°59'40.23"N 16°29'43.39"W 

 

Urðarbrún 

Brúnin fyrir ofan Stallaundirlendi, yst.  

Ás (AY)  Hnit: 66° 0'25.89"N 16°27'36.99"W 

 

Urðir 

Urðir neðan Urðarbrúnar, ofan Stallaundirlendis 

AY  Hnit: 66° 0'24.63"N 16°27'33.91"W 
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Hljóðaklettar – Vesturdalur 
 

 

 

Svæðið afmarkast af Langavatnshöfða og Hljóðaklettum í norðri og Vesturdalsbrúnum inn að 

botni Vesturdals í vestri, allt að Einbúa.   Að austan afmarkast svæðið að Jökulsá allt suður 

að Lambahvammi. Suður hluti Eyjunnar, þ.m.t. allar tjarnirnar er tekinn með Svínadal og 

næsta nágrenni.  
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Austasta-Rauf 

Þrjár raufir ganga inn í Eyjuna þar sem heita Raufir. Raufin í klöppunum rétt vestan við Raufartjörn er 

sú austasta og ber þetta nafn. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'5.79"N 16°32'7.04"W 

 

Brekkur 

Brekkur vestur af Mjóadal sem snúa mót austri. 

Svínadalur (SS og JP) Hnit: 65°54'51.82"N 16°34'9.56"W 

 

Brúnir 

Efstu brekkubrúnir Vesturdals, upp af Stuttadal og suður af Urðardal. Einnig kallaðar Vesturdalsbrúnir.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'32.03"N  16°34'2.99"W 

 

Dimmidalur 

Sunnan og austan við Hestatorfurnar, á milli þeirra og Langavatnshöfðans er grunn lægð. Dimmidalur 

varla réttnefni þar sem dalurinn/lægðin er ekki mjög dimm.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°56'38.66"N 16°32'51.79"W 

 

Einbúahellir 

Lítill hellir í bjarginu rétt norðan við Einbúa, austan við Vesturdalsá.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'4.76"N 16°33'6.26"W 

 

Einbúi 

Einstakur klettur vestur undir Eyjunni, syðst í Vesturdal (upp af Vesturdalsbotni).  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'4.76"N 16°33'10.37"W 
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Eyja 

Klettatungan norður frá Svínadal, alsett klöppum og tjörnum.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'24.12"N 16°32'58.79"W 

 

Eyjarhorn eystra 

Eyjan klofnar í tvennt yst. Eyjarhorn eystra er austan við Hvilftina sem einnig hefur nýnefnið 

Hallarbyrgi.  

Vesturdalur (HHg) Hnit: 65°55'42.96"N 16°32'47.01"W 

 

Eyjarhorn vestra 

Eyjan klofnar í tvennt yst. Eyjarhorn vestra er vestan við Hvilftina sem einnig hefur nýnefnið 

Hallarbyrgi.  

Vesturdalur (HHg) Hnit: 65°55'48.12"N 16°33'20.68"W 
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Eyjusteinn 

Stór stakur steinn á Eyjunni, norðan við Vegaraufina. Orðið eftir í flóði. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'32.54"N 16°32'41.85"W 

 

Flatimór 

Mórinn sem er norðan við Miðaftansfjallið, austan við Mjóadalinn. Annað nafn á honum er Fjallsmór.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'46.46"N  16°33'30.34"W 

 

Geldingahellir/Skúti 

Rétt norðan við þar sem Vesturdalsá fellur niður í dalinn er hellir syðst í Vesturdalsbjörgum að austan. 

Hann er norðvestan í bjargnefinu ofan við tjarnirnar í Vesturdal sem hafa ekkert nafn. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'10.85"N  16°33'30.67"W 

 

Hestatorfur 

Uppblásturstorfur vestan við Langavatnshöfða. Hafa mikið gróið upp hin síðari ár.  

Ásheiði (AG)  Hnit: 65°56'46.04"N  16°33'18.69"W 

 

Hljóðaklettaeyri 

Eyrin austan við Hljóðakletta, sunnarlega. Þar rennur Hljóðaklettalækur í Jökulsá.  

Svínadalur (TG-3) Hnit: 65°56'8.29"N 16°31'57.15"W 

 

Hljóðaklettalækur 

Silfurtær lind sem sprettur upp örstutt norðan og austan við Kastalann og rennur í Jökulsá milli syðstu 

klettanna í Hljóðaklettum. Hann er á landamerkjum Ásheiðar og Svínadals. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°56'4.48"N  16°32'11.87"W 

 

Hljóðaklettar 

Klettaborg austan við Langavatnshöfða. Fornir gígtappar. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°56'10.75"N  16°32'4.62"W 
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Hnúta 

Öxl sem sést þegar gengið er upp brekkuna norðvestur frá Mjóadalnum yst. Er vestan við dalsmynni 

Urðardals/Mjóadals, norðan við Brekkur. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'4.95"N  16°34'4.17"W 

 

Hvilftin 

Norðan í Eyjunni er byrgi sem liggur milli Eyjarhorns vestra og Eyjarhorns eystra. Hefur hin síðari ár 

fengið nafnið Hallarbyrgi en það er tilkomið vegna leikmyndar af höll sem reist var í mynni byrgisins við 

gerð kvikmyndarinnar Rauða skikkjan. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°55'44.12"N 16°33'2.79"W 

 

Höfðaflötur 

Sléttur flötur, með stökum hól, sunnan undir Langavatnshöfða, rétt norðan við Vesturdalsána þar sem 

hún beygir í austur úr Vesturdalnum yst. Einnig nefndur Langavatnshöfðaflötur. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°56'1.91"N  16°33'14.70"W 
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Karlinn 

Syðri klettadrangurinn við Jökulsá. Einnig nefndur Karl. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'31.58"N 16°31'44.28"W 

 

Kastali 

Sérstakur og hringmyndaður klettur, sunnan og vestan við Hljóðakletta.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°56'4.67"N 16°32'31.49"W 

 

Kerlingin 

Ytri klettadrangurinn við Jökulsá. Einnig nefndur Kerling. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'32.39"N 16°31'46.23"W 

 

Kirkjan 

Stærsti hellirinn í Hljóðaklettum. Ekki getið í örnefnaskrám. 

Hnit: 65°56'15.77"N 16°32'5.43"W 

 

Langahlíð 

Brekka mót austri sem nær furðu lítið sundurslitin alla leið suður á landamerki, austan í 

Svínadalshálsinum, austur frá Eilíf. Landmerkjapunktur Svínadals og Ásheiðar er á Lönguhlíð við 

vörðu. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°56'23.80"N 16°34'32.65"W 

 

Langavatnshöfði 

Hár höfði vestan við Hljóðakletta. Er á merkjum milli Áss og Svínadals. Gamla þjóðleiðin milli Áss og 

Svínadals lá neðan undir höfðanum að austanverðu.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°56'31.51"N 16°32'48.33"W 

 

Mjóarauf/Prestarauf 

Raufin vestan við Austustu-Rauf og austan við Vegarauf. Prestarauf er annað nafn á þessari rauf. 

Kennd við sr. Þorleif á Skinnastað, sem lenti þar eitt sinn í ógöngum með hesta í svarta myrki að 

haustlagi, þegar hann var að fara suður í Svínadal. Fór óvart í Mjóurauf í stað Vegaraufar þar sem 

göturnar lágu um.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'9.42"N 16°32'16.36"W 
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Mjóidalur 

Lítill dalur, eða öllu heldur djúp laut, sem gengur suðvestur úr Vesturdal og er tengiliður að stórum og 

djúpum dal sem heitir Urðardalur. Gilskorningar sem liggja niður úr Urðardalsmynni. Einnig nefnt 

Skorur. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'51.28"N  16°33'49.02"W 

 

Raufarhellir 

Lítill hellir austan í Eyjunni, skammt norðan við Vegarauf. 

Vesturdalur (HHg) Hnit: 65°55'25.31"N  16°32'28.60"W 

 

  



42 
 

Raufartjörn 

Lítil en djúp tjörn rétt vestan við gönguleiðina norður úr Lambahvammi. Einnig kölluð Raufatjörn og 

stundum talað um Raufa(r)tjarnir enda eru fleiri en ein tjörn á þessu svæði.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'9.82"N  16°31'54.67"W 

 

Raufir 

Allt svæðið norður frá Lambahvammi, austan við Eyjuna og að Jökulsá á móts við Karl og Kerlingu. 

Það er svæðið þar sem Vegarauf, Mjóarauf og Austasta-Rauf eru ásamt tjörnunum. Örnefnið Raufar 

hefur einnig sést. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'12.59"N  16°32'7.89"W 

 

Skógarhlíð 

Hlíðin sunnan í Langavatnshöfða fyrir ofan Höfðaflöt. Nafnið Skóghlíð hefur einnig sést. 

Vesturdalur (HHg) Hnit: 65°56'6.88"N 16°33'16.11"W 

 

Skuggi 

Dimmi hellirinn í Hljóðaklettum sem snýr mót suðvestri, rétt við göngustíginn þar sem leiðirnar greinast 

inn í Hljóðakletta og svo norður að Rauðhólum. Kletturinn er fremur dökkur en þar eru fleiri litlir hellar.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°56'18.96"N 16°32'6.22"W 

 

Stuttadalsbrúnir 

Brúnirnar vestan við Stuttadalinn. 

Svínadalur (TG-3) Hnit: 65°55'48.84"N 16°34'21.94"W 

 

Stuttidalur 

Bjargadalur sem gengur suðvestur úr Vesturdal, yst. Er á bak við klettinn sem í daglegu tali er kallaður 

Jaxlinn sem er líklega nýnefni.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'48.92"N 16°34'13.64"W 

 

Syðri-Garður 

Hlaðinn garður sem liggur þvert yfir Vesturdal að sunnan, hruninn á mörgum stöðum en sést vel móta 

fyrir honum. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°55'6.96"N 16°33'35.16"W 
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Timburhvammur 

Skógi vaxinn hvammur eða bjargstallur rétt vestan við Ytri-Ferjustaðinn. Hann er örmjór yst en í 

hvamminum er mjög þéttur og hávaxinn skógur.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'30.68"N 16°32'8.28"W 

 

Tröllahellir 

Hellir austan Jökulsár, móts við Karlinn og Kerlinguna. Er ekki getið í þessum örnefnaskrám, líklega 

þar sem hann er austan ár. 

Hnit: 65°55'34.58"N  16°31'46.53"W 

 

Tröllið 

Syðsti kletturinn í Hljóðaklettum, þar sem hvelfingin er. Einn af fáum klettum þar sem hefur eitthvert 

nafn. „Sú nafngift skilst betur og jafnframt sú glöggskyggni feðranna, þegar staðið er sunnan og 

austan við hann, þegar sólin skín snemma dags. Þá lítur hann út eins og glöggt má sjá á myndinni, 

sem gegnt titilblaði í bókinni Jökulsárgljúfur. Þá mynd tók Óskar Sigvaldason frá Gilsbakka í Öxarfirði, 

og hefur bæði hún og sá, er hana tók, hlotið hrósyrði mörg fyrir það hve skuggarnir skapa mikið líf í 

ásjónu tröllsins, þar sem það er að jóðla á steininum án sýnilegs árangurs, þrátt fyrir skaflatennur í efri 

góm.“ (TG-2) 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°56'7.56"N 16°32'9.32"W 

 

Urðardalur 

Dalur sem gengur suður, vestan við Miðaftansfjall. Nánast á bak við fjallið.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'30.70"N 16°34'7.18"W 

 

Valshamar 

Ysta og vestasta bjargið í Eyjunni þar sem fálkar hafa oft verpt. Þar sjást vel ummerki eftir hreiðurstað 

fálkans. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°55'55.20"N  16°33'34.18"W 

 

Vegarauf 

Stærsta raufin í Eyjunni. Göturnar milli Áss og Svínadals lágu um hana, þ.e. gamla þjóðleiðin milli 

byggðarlaga. Einnig hefur nafnið Vegarrauf sést sem og Stuttarauf.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'16.45"N 16°32'25.05"W 
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Vesturdalsá 

Dragá með upptök sunnan og vestan við Svínadal. Rennur eftir Vesturdal og í Jökulsá skammt 

sunnan við Hljóðakletta, sunnan við Kastalann. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'17.75"N 16°33'44.36"W 

 

Vesturdalshellir 

Hellir yst í Vesturdalsbjarginu að vestan, snýr mót austri. Hann hefur einnig verið kallaður Víðgelmir. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'36.05"N 16°33'44.64"W 

 

Vesturdalur 

Dalur, umlukin standbjörgum vestan við Eyjuna suður frá Svínadal. Sveigir einnig aðeins norður fyrir 

Eyjuna en endar þar sem tjaldsvæðið endar.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'25.88"N 16°33'35.66"W 

 

Ytri-Ferjustaðurinn 

Þessi ferjustaður var við lygnusveig í ánni, rétt neðan við Kerlinguna. Þar fór Theodór Gunnlaugsson 

yfir mörg hundruð sinnum í 30 vetur. Hnit er úr fornleifaskrá 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'31.04"N 16°31'49.20"W 

 

Ytri-Garður 

Hlaðinn garður sem liggur þvert yfir Vesturdal að norðan, skammt sunnan við húsið í Vesturdal. 

Saman lokuðu Syðri- og Ytri-Garður að mestu Vesturdal svo þar mátti geyma sauðfé. Aðeins þurft að 

hlaða lítils háttar garða á örfáum stöðum til viðbótar. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°55'42.81"N  16°33'28.33"W 
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Svínadalur og næsta nágrenni 
 

 

 

Á þessu svæði eru tekin öll örnefni í túni Svínadals auk örnefna næst túngarðinum að vestan, 

þ.e. austan Vesturdalsár. Svæðið nær einnig yfir suðurhluta Eyjunnar, Lambahvamm og 

svæðið milli Svínadals og Jökulsár. Einnig eru tekin örnefnin næst Svínadal að sunnan.  
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Austurtún 

Innan túngarðs. Túnið niður af bænum til austurs.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'30.06"N 16°32'21.21"W 

 

Álftatjörn 

Er á Eyjunni, skammt sunnan við Vegaraufina, rétt austan við gömlu göturnar. Gróður er í kringum 

tjörnina. Þar sátu oft álftir á vorin. Hefur einnig verið kölluð Stóratjörn. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'57.75"N  16°32'37.49"W 

 

Bali 

Innan túngarðs. Lægra land suðvestur af bænum. Litli slétti flöturinn suðvestan við bæinn.  

Svínadalur (SS og JP) Hnit: 65°54'28.80"N 16°32'25.32"W 

 

Brunnhús 

Innan túngarðs. Vatnsbólið á Svínadal. Var byggt yfir lækinn til að komast í vatn. Suður af 

Flóventshúsi. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'29.62"N 16°32'17.71"W 

 

Bæjarlækur 

Að litlum hluta innan túngarðs. Lítill lækur sem rennur norðaustur eftir túninu austast. Lækurinn á 

upptök í tjörn þar skammt sunnan við. Yfir lækinn var byggt brunnhús, sem enn sést fyrir. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'29.85"N 16°32'17.55"W 

 

Dagmálaklöpp 

Há klöpp sem rís upp austan við Víðraflöt. Önnur skrá segir að hún sé syðst á Víðrafleti. 

Dagmálaklöpp og Miðmorgunsklöpp hafa ruglast þar sem Miðmorgunn er á undan í sólarhringnum. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'34.34"N  16°31'47.50"W 

 

Djúpatjörn 

Lítil tjörn vestur af Vegaraufinni, austan við Lómatjörn. 

Vesturdalur (HHg) Hnit: 65°55'10.54"N 16°32'38.90"W 
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Flóventshús 

Er innan túngarðs. Gömul útihús sem stóðu austast á Grundinni, ofan við Undirvöllinn. Húsin eru 

kennd við Flóvent sem var faðir Þórðar í Svartárkoti.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'32.65"N  16°32'19.02"W 

 

 

Geitakofi-síðari  

Austan í Miðaftansfjalli var lengi Geitakofi sem síðar var fluttur að Nónmel. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Ekki getið í örnefnaskrá en fær að fljóta með þar sem hans er getið í fornleifaskrá. 

Hnit: 65°54'25.38"N 16°32'33.24"W 
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Gróf 

Djúpt jarðfall/gil beint austur af Svínadal. Þar fellur lækur eftir. Bæjarlækurinn sameinast þar öðrum 

stærri. Í einni örnefnaskrá er hún sögð vera suður frá Myllulæk og snúa suður og norður. Í Grófinni óx 

kjarnahey, enda ávallt slegin þó mikið tos væri að koma heyinu úr henni. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'27.35"N 16°32'2.91"W 

 

Grófarbakkar 

Háir bakkar sem eru báðum megin Grófarinnar. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'26.66"N 16°32'2.82"W 

 

Grófarkjaftur 

Endir eða op Grófarinnar.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'34.34"N  16°32'4.74"W 

 

Grófarlækur 

Sami lækur og Leirulækur heitir Grófarlækur á meðan hann rennur eftir Grófinni.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'25.48"N 16°31'58.14"W 

 

Grund 

Er innan túngarðs. Norðausturhluti túnsins á Svínadal sem hallar til austurs. Sléttur blettur þar sem 

áður stóð fjárrétt. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'33.57"N 16°32'18.00"W 

 

Gunnarshús 

Eru innan túngarðs. Gömul útihús sem stóðu syðst á brúninni við Undirvöll. Kennd við Gunnar á 

Bangastöðum. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'28.98"N  65°54'28.98"N 

 

Hall 

Brekkan mót austri, rétt utan og neðan við túnið. Bæjarlækurinn fellur niður Hallið og sameinast þar 

stærri læk. Hallið endar stutt vestan við Stefaníutjarnir. Norðaustan í Horninu. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'35.11"N 16°32'12.36"W 
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Himinn 

Aðeins óljóst hvað er og hnit því ónákvæmt. (TG-2) segir: Stallurinn suðaustur frá Miðmorgunsklöpp. 

Aðrar skrár segja: Dálítill víðivaxinn bali milli tveggja klappa. Austur af eða frá Mylluklöpp. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°54'29.05"N 16°31'26.33"W 

 

Horn 

Hækkandi landslag frá Eyjunni. Í daglegu tali var öll tungan norðan við túnið, frá Halli og vestur að 

Vesturdalsá nefnd Horn.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'41.27"N  16°32'42.05"W 

 

 

Kallbjarg 

Hátt standbjarg við Jökulsá, stutt norðan við Myllulækinn. Annað bjarg rís á móti, austan við ána, og er 

það samnefnt. Af þessum björgum var kallast á yfir Jökulsá, meðan byggð var á Svínadal og 

Hafurstöðum, sem er bak við hæðirnar í austri. Einnig voru þar dregnir smábögglar yfir ána á streng. 

Bein lína er frá Svínadal niður á Kallbjargið, rétt sunnan við Lambahvamm, örstutt norðan við Réttina. 

Hnit er úr fornleifaskrá. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'53.22"N  16°31'26.76"W 

 

Kirkjuhóll 

Er innan túngarðs. Hringlaga hóll sem stendur örfáa metra norðan við bæjarhúsin á Svínadal. Þar var 

talið bænhús áður og átti að sjást þar fyrir leiðum.  
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Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°54'31.26"N 16°32'23.81"W 

Kvíhús 

Eru innan túngarðs. Útihús sem stóðu vestast á Grundinni.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'32.91"N 16°32'26.17"W 

 

Lambahellir 

Stór hellir sem snýr mót austri í Lambahvammi. Stór sprunga er alveg gegn um bergið yfir honum. 

Einnig nefndur  Lambahvammshellir (Svínadalur (TG)) og Kirkja (Svínadalur (IH)). 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°54'57.38"N 16°31'46.42"W 

 

Lambahvammslækur 

Lítill lækur sem rennur eftir Lambahvammi neðan við hellinn. Fellur niður norðan við lítil undirlendi með 

ánni þar austan við. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'2.60"N 16°31'43.93"W 

 

Lambahvammsskriður 

Skriður sem eru við ána, norðan við Lambahvamm og norður að Raufum. 

Svínadalur (TG-3) Hnit: 65°55'0.49"N 16°31'37.80"W 

 

Lambahvammur 

Djúpur hvammur, beint austur af Víðrunum, norðarlega. Rétt norðan og vestan við Kallbjarg. Þar voru 

lömb geymd.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'51.41"N 16°31'42.75"W 

 

Lambhús 

Eru innan túngarðs. Gömul útihús sem stóðu vestur af bæ, suður frá Kvíhúsi. Hnit er úr fornleifaskrá. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'30.67"N 16°32'27.84"W 

 

Leirulækur 

Lækur sem kemur sunnan frá Leiru. Heitir Leirulækur norður að Grófinni. Þetta er lækurinn sem 

sameinast Bæjarlæknum í Hallinu. Lækurinn með 5 nöfnin.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'59.03"N 16°31'52.70"W 
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Litlaklöpp/Samræðuklöpp 

Lítil klöpp, austan í Horninu yst. Þessi sama klöpp er kölluð Samræðuklöpp en nafnið er tilkomið 

vegna bónda sem Sölvi hét og bjó á Svínadal fyrir aldamótin 1900. Hann hafði þann sið að fylgja 

gestum frá garði og kveðja þá á klöppinni en gamla þjóðleiðin liggur þaðan norður eftir Eyjunni. Rétt 

sunnan við klöppina er svo gamli vegurinn á Svínadal. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'46.13"N 16°32'41.89"W 

 

Lómatjörn 

Löng tjörn, suðvestur frá Eyjusteini. Þetta er ysta tjörnin á Eyjunni, rétt vestan við Djúpatjörn. 

Svínadalur (TG)  Hnit:  65°55'11.92"N  16°32'45.31"W 

 

Miðmorgunsklöpp 

Há klöpp sem er gengt Dagmálaklöpp, sunnan við lækinn. Dagmálaklöpp og Miðmorgunsklöpp hafa 

ruglast þar sem Miðmorgunn er á undan í sólarhringnum. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'27.10"N  16°31'38.50"W 

 

Mjóatjörn 

Ein af þremur Stefaníutjörnum. Þessi er vestan við Stefaníutjörn (tjörnin næst Stefaníuklöpp), næst 

Hallinu. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°54'44.23"N 16°32'35.24"W 
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Myllan 

Kornmylla var í Myllulæknum, skammt sunnan við Myllubjargið. Þar sést móta fyrir hlöðnum garði sem 

hefur verið hluti af myllunni. Örnefnis ekki getið í örnefnaskrá en tekið úr fornleifaskrá og fær að fljóta 

með. 

Hnit: 65°54'29.95"N 16°32'25.15"W 

 

Myllubjarg 

Gengt Miðmorgunsklöpp, rétt norðan við lækinn, rís langt bjarg mót austri og fer hækkandi norður. Það 

hverfur nálega alveg sunnan við Lambahvamm.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'41.33"N 16°31'24.68"W 

 

Mylluflötur 

Lítill flötur, neðan við Myllubjargið syðst, norðan við lækinn. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'32.16"N  16°31'26.68"W 

 

Mylluklöpp 

Nákvæmri staðsetningu ekki líst. Í örnefnaskrá segir: Klöpp austan við Himinn. Hnit tekið af áberandi 

klöpp á svæðinu sem gæti passað við. 

Svínadalur (TG-3)  Hnit: 65°54'28.21"N 16°31'24.57"W 

 

Myllulindir 

Sami lækur og Myllulækur heitir Myllulindir þar sem hann fellur neðst niður skógi vaxna brekku í 

Jökulsá.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'37.19"N  16°31'9.44"W 

 

Myllulækur 

Sami lækur og Víðralækur heitir Myllulækur þegar hann rennur niður hjá Myllubjargi. Lækurinn með 5 

nöfnin. Kornmylla var í Myllulæknum skammt sunnan við Myllubjargið. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'29.53"N 16°31'36.65"W 

 

Niðurtún 

Er innan túngarðs. Syðsti og neðsti hluti túnsins. 

Svínadalur (TG-3) Hnit: 65°54'26.95"N 16°32'23.15"W 
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Nónhús 

Er innan túngarðs. Er suðvestur af bæjarhúsum. Hnit er úr fornleifaskrá.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'28.08"N 16°32'28.67"W 

 

Nónmelur 

Langur grjótmelur, sunnan og vestan við túnið á Svínadal. Eyktarmark. Þar fundust mannabein árið 

1919. Í örnefnaskrá segir að þar hafi ekkert verið rótað og því geti verið þar fleiri mannabein. Síðar 

kom í ljós að þetta var úr kumli. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'25.44"N 16°32'36.90"W 

 

Rétt 

Örstutt norðaustur af Dagmálaklöpp eru stampar og skápar milli klappanna. Fyrir þá álitlegustu var 

hlaðið með grjóti og þá nefndir Rétt. Þar var allt safnið rekið inn úr Svínadalshálsi, í fyrstu og öðrum 

göngum um áratuga skeið, um og eftir aldamótin 1900.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'36.32"N 16°31'27.50"W 

 

Rétt 

Norðaustur af Dagmálaklöpp var hlaðið á fleiri en einum stað. Þessi er rétt norðaustan við þá fyrri hér 

að framan. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'38.41"N  16°31'28.07"W 

 

Stefaníuklöpp 

Stök klöpp spölkorn sunnan við Álftatjörn, skammt norðan og austan við Hallið. Há að sunnan þar sem 

er djúp tjörn alveg upp að henni. Klöppin ber nafn stúlku, sem átti heima í Ási, en unnusti hennar var á 

Svínadal, og þráin að komast í rúmið til hans á sjálfum jólunum var svo sterk, að tjörnin gleymdist 

þegar rofaði til. Hún féll því fram af klöppinni og ofan í eina tjörnina, sjá Stefaníutjarnir.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'48.82"N  16°32'22.20"W 

 

Stefaníutjarnir 

Þrjár tjarnir sunnan og vestan við Stefaníuklöpp. Kristján Pálsson vildi meina að Stefaníutjörn væri 

aðeins ein, þ.e. sú næst Stefaníuklöpp. Mjóatjörn væri vestan við Stefaníutjörn, næst Hallinu. Ein 

sagan hermir, að kona, sem var á leið heim í Svínadal, í norðan stórhríð og hét Stefanía er sögð hafa 

numið staðar til að hvíla sig í skjóli við klöppina en einnig til að bíða eftir að rofaði til. Allt í einu reif í 

sundur, svo hún sá fyrir Hallinu og tók hún þá sprettinn, en hafði þá gleymt tjarnarskrattanum, sem var 

illa frosin, svo hún lenti á bólakaf, en reif sig upp úr með harðneskju. Hún vissi, að hún átti eftir að 

sýsla heilmikið í þessari freistinganna paradís. Hún var semsagt nýtrúlofuð, það gerði gæfumuninn. 

Þetta er hnit af stærstu tjörninni. 
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Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'47.36"N  16°32'24.64"W 

 

Stóraklöpp 

Talsvert löng klöpp milli Lómatjarnar og Álftatjarnar. Staðsetning aðeins ónákvæm. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'4.03"N  16°32'36.55"W 

 

Svínadalur 

Er innan túngarðs. Eyðibýlið Svínadalur. Bærinn stóð í miðju túni. Árið 1712 er talað um Svínadalssel , 

á rústum þess mun bærinn Svínadalur hafa verið byggður. Fór í eyði 1946. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'30.24"N 16°32'24.54"W 

 

Syðri-Ferjustaður 

Ferjustaður á milli Kallbjarganna yst. Þar sem Lambahvammslækur rennur í ána. Mikið grjóthrun úr 

bjarginu að austan gerði ókleyft af hafa þar bát. Oft var líka svellað og hált upp brekkuna að vestan, 

sunnan við lækinn, því ekki hægt að ferja ána þarna nema á veturna. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°55'3.59"N 16°31'41.39"W 

 

Undirvöllur 

Er innan túngarðs. Austan við Austurtún. Þar er Bæjarlækur og hluti garðsins.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'29.08"N 16°32'17.56"W 

 

Vesturtún 

Er innan túngarðs. Túnið vestur af bænum.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'30.27"N  16°32'28.27"W 

 

Víðraflötur 

Stór flötur syðst á Víðrum, norðan við lækinn. Norðaustur af Svínadalsbæ. Stundum nefnt Víðragrund. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'33.65"N  16°31'53.32"W 

 

Víðralækur 

Sami lækur og Grófarlækur, heiti Víðralækur frá Grófarkjafti. Lækurinn með 5 nöfnin.  
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Svínadalur (TG)   Hnit: 65°54'33.97"N  16°31'59.49"W 

 

Víðrar 

Austur af Halli, norðan við Víðralækinn er talsvert lárétt svæði, móar og mýrar. Þar var mikill rauðviður 

(gulvíðir). 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'37.28"N 16°32'1.11"W 
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Svínadalur, sunnan og vestan 
 

 

 

Svæðið nær yfir Svínadalsland fjær bænum á Svínadal. Það er svæðið vestan Vesturdalsár, 

Mýrin og þar suður, allt suður að Grjóthálsi, austur frá Mýrinni og meðfram ánni allt suður að 

Brandsgili við Hólmatungur. 
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Austara-Sandagil 

Gil sem er rétt suðvestan við Miðdegishæð. Liggur frá norðri til suðurs. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'46.60"N 16°33'53.42"W 

 

Austurvíðralækur 

Lækur sem á upptök í Fornaseli. Rennur um Fornahvamm og niður í Jökulsá, austan við Eyjarásinn, 

milli Austurvíðra og Eyjaráss. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'47.52"N 16°30'43.84"W 

 

Austurvíðrar 

Allstórt sléttlendi, víðivaxið. Er suðaustur af Eyjarásnum, sunnan við Sand.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'49.49"N 16°30'30.89"W 
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Árhvammur/Hvammar 

Hvammur rétt austan við Vesturdalsá, vestur af túninu í Svínadal. Líklega það sama og Hvammar 

(Svínadalur (TG-2)). 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'31.88"N 16°32'43.84"W 

 

Brandsgil 

Ysta gilið við Hólmatungur. Gamli vegurinn lá um það. Gilið er austur í Stöllum. Það er alllangt og 

skógivaxið og rennur lítill á eftir því miðju. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'31.36"N  16°28'37.71"W 

 

Brandsgilslækur 

Stærsti lækurinn sem myndar Stallá. Kemur úr Brandsgili.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'30.36"N  16°28'29.28"W 

 

Bæjarmýri 

Mýrin sem er rétt sunnan við túnið á Svínadal, vestur og suðvestur af Grófinni. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'21.23"N  16°32'21.64"W 

 

Bæjartjörn 

Er sunnan og vestan við Spóholtið. Uppspretta sunnan við hana sem rennur í hana. Það rennur úr 

tjörninni í Bæjarlækinn.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°54'13.99"N 16°32'25.22"W 

 

Börð 

Ysta brún Flatamós/Fjallmós frá Mjóadal yst til suðausturs, sunnan við Vesturdalinn. Uppblásturstorfur 

suður af Vesturdalsbotni. Einnig kallað Torfur.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'56.87"N  16°33'32.91"W 

 

Einbúatjarnir 

Smátjarnir sitthvoru megin við Einbúa, norður af Lönguholtum. Einnig nefndar Eyjarástjarnir. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'54.39"N  16°31'24.18"W 
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Einbúi 

Stakur hóll eða lyngholt, rétt sunnan og vestan við Eyjarásinn. Sé staðið í Fornaseli og horft til 

Svínadals þá ber Einbúa í línuna beint á bæjarhúsin. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'54.76"N 16°31'17.68"W 

 

 

Engjaholt 

Holt norðan við Leiru. 

Svínadalur (SS og JP) Hnit: 65°53'58.07"N 16°32'14.23"W 

 

Eyjarás 

Heljarmikill ás austan við Stuttás, upp af Fornahvammi. Litlaás, Stuttás og Eyjarás mynda röð af 

þremur ásum. Eyjarás þeirra mestur. Sagðir skógi vaxnir í örnefnaskrá. Gamli vegurinn lá eftir 

norðurbrún Eyjarássins. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'2.20"N 16°31'11.78"W 
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Eyjarásflói 

Mýrin fast vestan við Eyjarás. Austasti hluti Mýrarinnar. Var oft grasgefinn (uppistaða á vorin).  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'5.45"N 16°31'28.00"W 

 

Fellshali/Fellsrani 

Aflíðandi melholt sem teygir sig á milli krikanna austur úr Miðaftansfjalli. Þar var oft farið upp og niður 

af fjallinu með kindur og hesta, enda glöggur stígur þar í þá daga. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'30.10"N  16°33'23.46"W 

 

Fellsmór/Fjallsmór 

Mórinn norðan við Miðaftansfjallið, suðvestan við Börð. Einnig kallað Flatimór. Sjá Hljóðaklettar og 

Vesturdalur. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°54'46.46"N 16°33'30.34"W 

 

Fjólukinn 

Brekkan mót austri, vestan við Skeiðflötinn. Í þessari brekku bar oft mikið á blágresi og brennisóley.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°53'27.86"N  16°29'58.95"W 

 

Fornasel 

Mjög fornt eyðibýli sem liggur fast við Mýrina að sunnan og austan, við Mýrarsveiginn. Suður af 

Austurvíðrum. Norðan við Fornadal eða mynni hans. Austur af Slægjufleti. Sels getið 1712 sem 

eyðibýlis. Hnit er úr fornleifaskrá.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'26.94"N  16°31'14.94"W 

 

Fornaselshæðir 

Hæðirnar suður af Fornaseli og austan við Fornadal, allt að brúnum Fjólukinnar. Einnig kallað 

Fornaselshæð. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'25.09"N 16°30'15.94"W 

 

Fornaselslækir 

Tveir lækir sem sameinast og verða síðar að Austurvíðralæk.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°53'39.78"N 16°31'6.90"W 



61 
 

Fornaselslækur 

Sprettur upp yst í Fornadal. Myndar ásamt fleiri lækjum Austurvíðarlækinn.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'34.25"N 16°30'37.60"W 

 

Fornidalur 

Gil eða djúpur dalur suðaustur af Fornaseli. Mjög vel gróinn en ekki stór.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'21.57"N 16°30'33.77"W 

 

Fornihvammur 

Lítill hvammur með Jökulsá, norðan við samfellt bjarg, suður af Myllulindum.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'24.98"N  16°30'48.59"W 

 

Geitakofi 

Austan í í Miðaftansfjalli, norðvestur frá Nónmelnum og vestan við ána. Austan í Miðaftansfjalli var 

geitakofi í mörg ár og sást hann vel frá bænum. Hann var síðan fluttur heim austan við Nónmelinn. Sjá 

Svínadalur og nágrenni. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'26.19"N 16°33'4.28"W 

 

Gloppa 

Gat undir bjarginu, rétt suðaustan við Gloppuhelli. Allir sem enn vilja bregða sér á fjórar fætur, komast 

þar vel í gegn. Þó hætt sé við að hrynji, aðallega af mannavöldum. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'10.69"N 16°29'46.86"W 
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Gloppuhellir 

Stór hellir milli kletta, norðan við Stallá. Í hellinum eru hlaðnir grjótgarðar. Þar inni er himnaríkissæla 

hvaðan sem úti blæs. Í hellinum hafa verið hýstar allt að 500 kindur. Hellirinn er stundum nefndur 

Sölvahellir eftir bóndanum sem bjó á Svínadal fyrir 1900. Sölvi hafði oft fé í hellinum bæði haust og vor 

og beitti því þá suður á milli gilja og upp á Þúfubjargsásinn, sem oft er snjóléttur. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'10.98"N 16°29'48.62"W 

 

Gloppusandur 

Gróðurlaus spilda næst Jökulsá, sem nær frá Víðralæknum neðst og Fornhvammi, suður að háum ás 

sem rís þar sunnar heitir Sandur. Austurhluti hans heitir Gloppusandur en vesturhlutinn heitir 

Víðrasandur. 

Svínadalur (TG-2)  Hnit: 65°54'12.09"N 16°30'13.81"W 

 

Grasmór 

Mórinn vestan við Vesturdalsá, gegnt Nónmelnum. Norðvestur af Nónmel. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'26.56"N 16°33'2.13"W 

 

Grjótgarður á Nauteyri 

Hlaðinn grjótgarður sem hélt nautum á Nauteyri. Þetta er ekki örnefni heldur aðeins hnit af 

menningarminjum. 

Svínadalur (TG-2)  Hnit: 65°53'42.83"N 16°28'23.81"W 

 

Grjótgil 

Gil milli Súlna og Sprekahlíðar. Austur af Súlnamó. Suðvestur frá Nónmel og nær suður að 

Miðdegishæð. Kemur sunnan úr hálsi og liggur norður vestan við Miðdegishæð og niður vestan við 

Sprekahlíð. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'42.91"N 16°32'53.95"W 

 

Grænur 

Dokk milli Þverhlíðar og Miðdegishæðar. Vestur af Þverhlíð. Þar sprettur upp Leirulækurinn. Þar niðri 

er dýjaklasi. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'13.59"N  16°32'5.22"W 
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Hlíðarklappir 

Austan í Lönguhlíðinni, norðvestur af Urðardal yst. Auðþekktar í suðvestur frá Stuttadal, austan í 

Lönguhlíðinni. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°55'3.38"N 16°34'54.12"W 

 

Hnausar 

Stórgerð sandtöðu- og loðvíðibörð suðaustur af Miðdegishæð. Suður af Grænum. Norður af 

Hrúthólum, út með Lönguhlíðinni. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'17.90"N 16°31'3.90"W 

 

 

Klettar 

Björgin frá Gloppuhelli norður með Jökulsá að Fornahvammi. Á þessu svæði eru bergmyndanir 

svipaðar Hljóðaklettum.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'15.74"N  16°29'55.12"W 

 

Lambatorfur 

Sandtöðu og loðvíðibörð sem að mestu tilheyra Ásheiði. Sunnan og vestan við Lönguhlíðina, vestur af 

Miðaftansfjalli. Börðin voru sléttuð fyrir um 25 árum.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'2.50"N 16°35'11.90"W 
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Langahlíð 

Hæsta brúnin vestan við Miðaftansfjallið, norðan við Sjónarhól. Þegar komið er upp á Miðaftansfjallið 

eftir Fellshalanum og stefnt í suðvestur lendir maður rétt sunnan við Urðardalinn, sem er djúpur og 

grýttur. Haldi maður þeirri stefnu, liggur leiðin upp á Lönguhlíðina, sem er hæsta brúnin þar vestan við. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'13.74"N 16°34'46.03"W 

 

Leira 

Syðsti og vestasti hluti Mýrarinnar suður frá Svínadal. Þar sprettur Leirulækurinn upp. Leirulækurinn 

rennur norður í Grófina og breytir þar um nafn og heitir þá Grófarlækur, síðar Víðralækur, þá 

Myllulækur og síðast Myllulindir þar sem hann rennur út í Jökulsá. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'56.64"N 16°32'7.83"W 

 

Leiruholt 

Norður frá Leiru. Stakt holt, mitt á milli Leirulækjar og Spóholtsins, að norðan. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'4.58"N 16°32'3.92"W 

 

Leirulækur 

Kemur sunnan frá Leiru eða sprettur upp í Grófinn við Grænur. Heitir Leirulækur norður að Grófinni. 

Þetta er lækurinn sem sameinast Bæjarlæknum í Hallinu. Lækurinn með 5 nöfnin. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'59.03"N 16°31'52.70"W 

 

Leiruvik 

Vik suðvestur frá Leirunni. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'54.17"N 16°32'19.93"W 

 

Litlaás 

Ás, austan við Spóholtið og Mýrina. Sunnan við Stuttás.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'12.16"N  16°31'39.46"W 

 

Lönguholt 

Tveir melhryggir norður frá Fornaseli, vestan við Austurvíðralæk. Austur af Slægjufleti.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'38.64"N 16°30'59.16"W 
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Miðaftansfjall 

Fjallið sem rís næst vestan við Svínadal. Beint í vestur frá Svínadal. Eyktamörk. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'29.80"N  16°33'30.29"W 

 

Miðdegishæð 

Há og breið bunga (suð)austur frá Sjónarhól. Vestur af Þverhæð. Er í hásuður frá Svínadal. Miðdegi – 

eyktamörk. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'58.54"N 16°32'55.80"W 

 

Mýri 

Mýrin við Svínadal, suður og suðaustur af Spóholti. Alltaf kölluð Mýrin. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'3.03"N 16°31'42.32"W 

 

Naglakrókur 

Grasvik norðvestan undir Litlaás. Norðan og vestan við Stuttás, sem er næstur Grófinni syðst og 

austast.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'18.68"N 16°31'39.68"W 
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Nauteyri 

Eyrin milli Stallár og Jökulsár. Þar voru naut höfð fyrir aldamótin 1900 og sést grjótgarður sunnarlega á 

eyrinni. Einnig kölluð Nautaeyri. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°54'6.90"N 16°29'27.12"W 

 

Njörfaskarð/Njörvaskarð 

Skarð í Þverhæð, rétt austan við Miðdegishæð. Þegar staðið er heima á Svínadal, í góðu skyggni, 

sést glöggt skarð í Þverhæð, rétt austan við Miðdegishæð. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'40.98"N 16°31'49.40"W 

 

Rindi 

Kambbrúnin milli Fornahvamms að sunnan og Myllulinda að norðan. Kambbrúnin næst ánni, 

snögglendi.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°54'32.33"N 16°31'7.41"W 

 

Sandgilshólar 

Liggja milli Austara- og Vestara-Sandagilja. Ágætt sauðaland. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'47.44"N 16°34'31.78"W 

 

Sandur 

Gróðurlaus spilda næst Jökulsá, sem nær frá Víðralæknum neðst og Fornhvammi, suður að háum ás 

sem rís þar sunnar. Samheiti yfir Gloppusand og Víðrasand. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'5.27"N  16°30'26.74"W 

 

Sjónarhóll 

Áberandi hóll suður (suðaustur) frá Súlum, á Lönguhlíð sem slitnar sundur um Miðdegishæð. 

Suðvestur frá Sprekahlíð. Vestur frá Miðdegishæð. Skiptir Lönguhlíðinni sem þar hverfur á parti.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'9.48"N  16°33'36.44"W 

 

Sjónarhólshamrar 

Snúa mót norðri sunnan við Sjónarhólskrikann.  

Svínadalur (TG-3) Hnit: 65°53'14.36"N 16°33'29.79"W 
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Sjónarhólskriki 

Kriki sem liggur norðaustan við Sjónarhól, norðan við Sjónarhólshamar.  

Svínadalur (TG-3) Hnit: 65°53'16.98"N 16°33'31.53"W 

 

Skeiðflötur 

Stór flötur norðan við Fornadal, meðfram skógarhlíð sem snýr mót austri. Nyrst við Þúfubjargsás, upp 

af Brandsgili. Gömlu göturnar sem lágu suður fyrir Mýrina, liggja í suðaustur frá Fornaseli, norðan við 

Fornadalinn, meðfram skógarhlíð sem snýr mót austri á leið í Hólmatungur. Þær liggja um 

Skeiðflötinn. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'32.02"N 16°29'42.15"W 

 

Slægjuflötur 

Flötur rétt norðvestan/vestan við Fornaselið. Austast og syðst á Grænum. Suðvestur af Lönguholtum. 

Norður og niður af Slægjutorfum. Þar er mikill loðvíðir og gamlar heytóftir. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'32.01"N 16°31'21.32"W 

 

Slægjutorfur 

Upp af Slægjufleti. Suðvestur af Fornadal, syðst, vestur af litlu lautinni sem gengur suður úr 

Fornadalnum. Suður og upp af Fornadal, norðan í hálsinum. Laufengi út og austur af Hnausum. 

Staðsetning ónákvæm. Erfitt að segja til um gróður á svæðinu í dag. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'0.65"N 16°31'6.00"W 

 

Spóholt 

Áberandi holt suður af Bæjarmýri, suðaustur frá bæ í Svínadal. Næsta holt norðan við Leiruholtið og 

næst bænum, að sunnan, vestan við mýrina. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'18.52"N  16°32'14.23"W 

 

Sprekahlíð 

Skógi vaxin hlíð austan við Súlur. Rétt sunnan eða vestan við Leiruna. Móar eru á milli Leiru og 

Sprekahlíðar. Suðaustur af Svínadal og norður af Miðdegishæðinni. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'51.82"N 16°32'31.72"W 
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Stallar 

Bjargið vestan við Stallá, alveg suður að Hólmá, þar sem það endar. Austan við Austurvíðra og 

Þúfubergsás. Hamrastallur með mörgum starartjörnum.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'54.87"N  16°28'53.65"W 

 

Stallatjörn 

Ysta djúpa tjörnin upp á Stöllum.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'57.33"N 16°29'2.40"W 

 

Stallá 

Bergvatnsá austan við sundurslitið klettabelti, Stalla. Margir lækir koma niður skógarbrekku að vestan 

og mynda Stallá. Stærstur þeirra er Brandsgilslækur. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'4.42"N 16°29'25.10"W 

 

Stuttás 

Ás sem er austan við Litlaás. Rétt vestan við Eyjarásinn, norðarlega.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'16.09"N 16°31'26.44"W 

 

Súlnabrekkur 

Brekkur austur frá Súlum. Einnig kallað Súlnabrekka. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°53'55.04"N 16°33'43.39"W 
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Súlnaflötur 

Grasgefinn flötur rétt austan og norðan við Súlurnar. 

Svínadalur (TG)  Hnit:  65°54'3.86"N 16°33'43.52"W 

 

Súlnagil 

Djúpt gil, fast vestan við Súlurnar. Gilið kemur sunnan úr Svínadalshálsi og liggur vestan við 

Miðdegishæð. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'57.95"N 16°33'55.80"W 

 

Súlnalækur 

Lækur sem sprettur upp í Súlnamóum syðst. Heitir Súlnalækur þar til hann rennur norður austan við 

Nónmelinn, þá heitir hann Vesturdalsá.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'51.34"N  16°33'17.92"W 

 

Súlnamór 

Stór og mikið láréttur mór austur af Miðaftansfjallinu syðst. Norður af Súlum, en austan við Súlnaflöt. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'5.41"N 16°33'18.39"W 

 

Súlur 

Háar hyrnur (grjótkambar) sem rísa sunnan við Súlnamó, suður af Miðaftansfjalli. Strýtumynduð hæð.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'56.75"N 16°33'47.39"W 

 

Syðri-Fellskriki 

Grasi- og víðivaxinn kriki austan í Miðaftansfjall. Sunnan við Fellshala/Fjallsrana. Einnig nefndur Syðri-

Fjallskriki.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'19.82"N  16°33'40.89"W 

 

Vestara-Sandagil 

Nokkru vestar en Austara-Sandagil. Áberandi gil sem liggur frá norðri til suðurs. Einnig nefnt Vestara-

Sandgil. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'52.71"N  16°35'4.81"W 
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Víðrasandur 

Austan við Eyjarásinn (þar vegurinn) að Þúfubjargsási. Austan við Eyjarásinn, suður að Gloppuhelli. 

Hluti af því sem kallað er Sandur. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°54'4.76"N 16°30'24.80"W 

 

Víðrasel 

Nafnlaust eyðibýli skammt frá Fornaseli. Nafnið er komið úr fornleifaskrár til aðgreiningar frá Fornaseli. 

Hnit er úr fornleifaskrá en býlisins er ekki getið sérstaklega í örnefnaskrá. Alltaf talað um Fornasel.  

Hnit: 65°53'33.12"N  16°30'40.14"W 

 

Ytri-Fellskriki 

Grasi- og víðivaxinn kriki austan í Miðaftansfjalli. Norðan við Fellshala/Fjallsrana. Einnig nefndur Ytri-

Fjallskriki. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°54'34.93"N  16°33'31.68"W 

 

Þúfubjarg 

Austur af Skeiðfleti. Rís upp af Stallatjörn sem er ysta tjörnin á Stöllum. Bjargið er afar hátt að austan 

en slétt við Þúfubjargsás að vestan. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'55.06"N 16°29'5.43"W 

Þúfubjargsás 

Ásinn sunnan við Sand, austur af Austurvíðrum. Einnig nefnt Þúfubergsás. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'48.07"N  16°29'29.11"W 

 

Þverhlíð 

Kjarri vaxin hlíð mót norðri, austan við Miðdegishæð, nokkru nær en Þverhæð. Milli Slægjuflatar og 

Miðdegishæðar. Sunnan við Leiru og Leirulæk. Staðsetning ekki alveg ljós þar sem ein skráin segir 

hana vera vestan við Slægjuflöt.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'29.29"N 16°31'38.64"W 

 

Þverhæð 

Hálsbrúnin norðan við Hnausa, austan við Miðdegishæð. Fyrir ofan Slægjutorfur.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'44.16"N  16°31'25.35"W 
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Hólmatungur og Katlar 
 

 

 

Svæðið nær norður frá Brandsgili, um Hólmatungur og allt suður að Syðra-Þórunnarfjalli.  
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Andahylur 

Hluti Melbugsár þar sem hún er sveigmynduð og lygn. Á þessu svæði er á parti sá þéttasti skógur sem 

til er í Svínadalslandi. Þar er dásamlegur staður og oft mikið af aðalbláberjum. Þar eru skógarbrekkur 

báðum megin við ána. Nákvæm staðsetning ekki ljós.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'0.36"N 16°26'38.37"W 

 

Bjarghellir/Langabjargshellir 

Stór hellir mót austri í Langabjargi, yst, með miklu lausagrjóti fyrir framan. Staðsetning aðeins 

ónákvæm. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°52'29.93"N 16°26'9.36"W 

 

Bleikjupollur 

Óvíst hvað er. Sennilega pollurinn sem er í læknum nafnlausa þar rétt við og hnitið er frá honum.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°53'11.55"N 16°26'52.40"W 

 

Bræðralækur 

Lækur sem rennur fram af brúninni, austur af Hólmárbjarginu syðst eða rétt sunnan við það. Sennilega 

sá sem kemur beint út úr hlíðinni og þar sem nú hefur runnið fram jarðvegsspilda.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°53'24.35"N 16°27'33.60"W 

 

Bugalindir 

Svæðið eða lindirnar frá Stóralæk, að sunnan og norður að Bleikjupolli. Lækurinn þar er nafnlaus.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°52'59.76"N 16°26'28.53"W 

 

Bugar 

Svæðið austan við Melbugsá norðan til, fast við Jökulsána. Þar byltist Jökulsá í þröngri klettakví, sem 

heitir Katlar.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'12.86"N 16°26'49.28"W 

 

Fjallsenni 

Mýradrög rétt neðan við Syðra-Þórunnarfjallið.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°52'2.58"N 16°25'16.91"W 
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Fossgil 

Næst sunnan við Brandsgil. Langdýpsta og lengsta gilið í hlíðunum vestan Hólmár. Eftir gilinu fellur 

vatnsmesti lækurinn sem myndar Hólmána. Ofarlega í því er foss , sem gefur því nafn. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'18.96"N 16°28'4.42"W 

 

 

Fremstagil 

Rétt norðan og vestan við Ytra-Þórunnarfjall. Stutt og djúpt gil með dálitlum klöppum að vestan. Þar 

skaut Th.G. þrjár tófur, sem allar lágu í stórgrýtisurð sunnan til í gilinu að vestan, niður í botni. Langt 

var færið en eitt af því var mórauður refur með annað eða þriðja fallegasta skinn, sem hann hafði séð 

um dagana. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'49.00"N 16°27'14.36"W 
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Geldinganes 

Örmjótt undirlendi rétt norðan við Melbugsá, fast upp við Jökulsá. Margir smálækir eru á undirlendinu 

hlið við hlið. Tekur þar helst aldrei fyrir jörð á vetrum. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'14.29"N 16°26'59.10"W 

 

Giljareitur 

Er fyrir ofan Hólmatungur. Um hann liggja öll gilin.  

Svínadalur (SS og JP) Hnit: 65°53'6.92"N 16°28'2.21"W 

 

Háamýri 

Ofurlítið mýrarenni talsvert hátt er rétt norðan við Stóralækinn, vestarlega. Niður af eða neðan við 

Ytra-Þórunnarfjall, milli Stóralækjar og Melbugsár.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'49.18"N 16°26'30.53"W 

 

Hólmatungur 

Afmarkast af því svæði sem liggur að Hólmánni og þeim lækjum sem í hana renna.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'17.41"N 16°27'43.58"W 

 

Hólmá 

Vatnsmikil bergvatnsá með mörgum hólmum. Fellur svo ofan í Jökulsá í stórum hvítfyssandi fossi sem 

hefur verið nefndur eftir henni. Stundum kölluð Hólmaá.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'32.44"N 16°28'6.46"W 

 

Hólmárbjarg 

Austan við Hólmá. Rétt vestan við gamla veginn sem lá í gegnum Hólmatungur. „Þar gekk oft mikið á í 

göngum á haustin, áður en Hólmáin var brúuð en það var árið 1955. Því allt féð, sem kom sunnan 

með ánni, var rekið yfir Hólmána við Bjargið sunnarlega, sem myndaði aðhald. Og væri hægt að koma 

því yfir austari kvíslina, var björninn unninn. En það kostaði oft marga svitadropa.“ (Svínadalur (TG)).  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'29.06"N 16°27'53.98"W 

 

Hólmárfossar 

Fossarnir í Hólmá sem falla í Jökulsá. Ekki til í örnefnaskrá en alltaf nefndir sem slíkir. 

Hnit: 65°53'36.57"N 16°28'5.79"W 
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Katlar 

Þröng klettakví sem Jökulsá byltist í. Jökulsá gróf hana út á fyrri hluta 20 aldar og skipti þá um farveg. 

Við það hvarf Vígabergsfoss.  

Svínadalur (TG)  Hnit. 65°53'8.92"N 16°26'40.61"W 

 

Langabjarg 

Niðri í Ytri-Sveignum, norðan til, á milli fjallanna er langt bjarg móti austri, hæst yst en lækkar suður, 

þar til það hverfur. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'27.46"N 16°26'6.26"W 

 

 

Lækjarskógur 

Vestan við Melbugsá, syðst sunnan við Rauðkulækinn. Fallegasti skógurinn í Hólmatungum! 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°52'57.94"N 16°26'44.42"W 
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Melbugsá 

Bergvatnsá sem rennur í Jökulsá, nokkru sunnar en Hólmá. Skammt norðan Katla. Sprettur upp 

norðan og austan undir Ytra-Þórunnarfjalli. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'10.54"N 16°26'57.77"W 

 

Melbugur 

Gróðursnauður melur austan við Melbugsá, eftir honum heitir áin.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°53'8.18"N 16°26'52.98"W 

 

Milli gilja 

Milli gilja var kallað svæðið frá Brandsgili suður að Hólmá, sem þar rennur fyrst í austur. Þar tók 

sjaldan fyrir jörð og auðnaðist fyrst. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°53'26.70"N 16°28'18.40"W 

 

Mosar/Þemba 

Snöggur og gróðurlítill flati suður og suðvestur frá Sveigsgreninu í Langabjarginu syðst.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°52'13.73"N 16°25'40.72"W 

 

Rauðkulækur 

Lækur syðst á Reitnum. Rennur austur í Melbugsá. Hann er holbekktur og hættulegur kindum. Þar 

fórst eitt sinn rauð hryssa, eins og nafnið bendir til. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'0.35"N 16°26'58.79"W 

 

Reitur 

Lárétta tungan norður frá Ytra-Þórunnarfjalli, milli Hólmár að vestan og Jökulsár og Melbugsár að 

austan. Á Reitum eru húsatættur sem sjást enn greinilega á austurbakka Hólmár og munu þær eiga 

sinn þátt í að skapa söguna um Þórunni gömlu og ógæfusama smalann sem Árni Óla segir frá á 

sínum stað og dregur ekki undan. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'4.84"N 16°27'3.93"W 

 

Réttarfoss. 

Nú neðsti fossinn í Jökulsá. Er rétt sunnan við Stóralæk.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'44.96"N 16°26'5.56"W 
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Stórilækur 

Austan við Ytra-Þórunnarfjall, skammt sunnan við upptök Melbugsár fellur talsverður lækur í Jökulsá.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'50.20"N 16°26'23.64"W 

 

Sveigstjörn 

Tjörn suður frá Langabjargi, sunnan við Mosana. Í skógarkrika, syðst í Ytri-Sveignum.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°52'7.72"N 16°25'26.26"W 

 

Syðra-Miðgil 

Gilið sunnan við Ytra-Miðgil. Stundum kallað Syðragil. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'58.23"N 16°27'19.35"W 
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Syðra-Þórunnarfjall 

Austurbrún Ytra-Þórunnarfjalls myndar stóran sveig móti austri, sem endar í annarri fjallsöxl, með 

smáklettum, nokkru sunnar. Þar er Syðra-Þórunnarfjall.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°51'55.01"N 16°25'21.41"W 

 

Tungan 

Svæðið sunnan við Fossgilið, norðan við Miðgil. Þar er oftast snjólaust.  

Svínadalur (TG-3) Hnit: 65°53'17.87"N 16°27'56.30"W 

 

Urriðafossar 

Fossarnir í Melbugsá. Þeirra er hvergi getið í örnefnaskrám en nafnið hefur engu að síður fest við þá.  

Hnit: 65°53'12.14"N 16°26'56.09"W 

 

Varghellir 

Hellirinn austan í Hólmárbjarginu. Þar sóttu kindur mikið á að vera þegar mýbit var. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°53'31.03"N 16°27'58.61"W 

 

Vígabergsfoss 

Þetta var neðsti fossinn í Jökulsá en hann er nú horfinn. Þetta er hnit af fossstæðinu en fossinn var 

rétt sunnan við Vígabjarg. Neðan við bjargið svellur Jökla í stríðum streng, því annað ámóta bjarg er 

handa við ána. Þarna á Grettir að hafa stokkið yfir ána með tvo hrúta, krækta saman á hornunum. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'9.59"N 16°26'36.04"W 

 

Vígabjarg  

Rétt norðan við Katla, austan við Jökulsá. Austur af Hólmatungum, miðjum/syðst. Grettisbæli er 

austan í Vígabjargi. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'13.84"N 16°26'36.48"W 

 

Ytra-Miðgil 

Gilið sunnan við Fossgil. Einnig kallað Ytragil. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°53'10.50"N 16°27'45.03"W 
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Ytra-Þórunnarfjall 

Fjallhorn upp af Melbugsá, syðst í Hólmatungum. Kennt við Þórunni ríku í Ási.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'44.70"N 16°26'44.87"W 

 

Ytri-Sveigur 

Sveigurinn sem austurbrún Ytra-Þórunnarfjalls myndar.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'17.59"N 16°26'8.76"W 

 

Þórunnarbúðir 

Tóftir sem liggja meðfram Hólmá að austan. Þær eru á fleiri en einum stað. Ekki gamalt örnefni heldur 

aðeins nýtt heiti yfir þessar tóftir.  

Hnit: 65°53'14.12"N 16°27'38.84"W   
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Hafragil-Dettifoss-Grjótháls 
 

 

 

Svæðið nær yfir Grjótháls, Hafragil og Hafragilsundirlendi, Dettifoss og nágrenni.  
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Dettifoss 

Stærsti fossinn í Jökulsá. Er á landamerkjum Svínadals og Reykjahlíðar.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°48'51.77"N 16°23'4.10"W 

 

Dettifosshellir 

Stór hellir, suðaustan í bjarginu norðan við Fosshvamm. Venjulega kallaður Fosshellir. Þar urðu 

stundum kindur úti. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°49'18.38"N 16°23'20.37"W 

 

Eilífur 

Móbergsfjall syðst og vestast í Svínadalshálsi. Afar hár og toppmyndaður, með klettabeltum og 

grasgeirum hér og þar. Úr Eilíf liggja landamerki beint austur í Dettifoss. 

Svínadalur (IH)  Hnit: 65°48'11.83"N 16°37'2.05"W 
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Eyrarundirlendi 

Eyrarundirlendið er yst í Hafragilsundirlendi. Niðurfallið, niður frá Hafragilskjaftinum.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°50'16.65"N 16°24'43.22"W 

 

Fosshvammur 

Lítill gróinn hvammur á brúninni vestan við Dettifoss. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°48'56.08"N 16°23'14.09"W 

 

Fossundirlendi 

Sunnan við Voginn/Fossvoginn og Skeiðina er Fossundirlendi. Það endar skammt norðan við 

Dettifoss. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°49'58.99"N 16°24'17.29"W 

 

Grjótháls 

Hábungan á Svínadalshálsinum. Stundum nefnt Grjót. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°49'41.21"N 16°34'25.26"W 

 

Hafragil 

Djúpt og hrikalegt gil sem gengur vestur úr Gljúfrinu norðan við Hafragilsfoss.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°49'59.39"N 16°24'50.04"W 

 

Hafragilsfoss 

Fossinn rétt sunnan við Hafragil.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°49'56.09"N 16°24'1.31"W 

 

Hafragilsstallur 

Aðallega einn glöggur stallur mót austri, norður frá Eyrarundirlendi við Hafragil.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°50'19.28"N 16°24'54.61"W 
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Hafragilstorfur 

Gróðurtorfur austur af Hafragili, austan í bungu sem nær langt norður. Eru suður af Þórunnarfjöllum. 

Grasgefnar sandtöðu- og loðvíðistorfur, þ.e. kjarnaland. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°50'17.69"N 16°26'5.38"W 

 

Hafragilsundirlendi 

Undirlendi þar sem Hafragilið kemur í Jökulsárgljúfrin. Nær suður að Skeið. Eyrarundirlendi norðan við 

það og Fossundirlendið sunnan við Skeiðina. 

Svínadalur (TG)  Hnit:  65°50'8.11"N 16°24'36.14"W 

 

Hraundalur 

Dalurinn nær Dettifossi sem nú í 30-40 ár hefur verið kallaður Sanddalur. Gróðursnauð lægð vestan 

við Dettifoss, liggur norður - suður. Var ranglega sagður dalurinn suður af Hafragil (Svínadalur (TG)) 

en TG leiðrétti síðar. Spurning hvort menn vilja leiðrétta þetta eða halda í málvenju síðustu ára.  

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°48'51.14"N 16°24'54.00"W 
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Hrúthólar 

Stórgerð sandtöðu - og loðvíðisbörð, norðvestur af Sauðadalnum. Vestur af Sauðadalnum yst. Sunnan 

við Hnausa og rétt austan við Lönguhlíð. Staðsetning ónákvæm. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°51'41.83"N 16°29'16.93"W 

 

Langahlíð 

Nokkuð vestan við Miðhlíð er Langahlíðin, framhald þeirrar sömu Lönguhlíðar sem hefst vestan við 

Langavatnshöfða. Vestur af Hrúthólum.  Á Lönguhlíð á þessum stað er ekki graslendi nema á stöku 

stað. Meðfram Lönguhlíð að austan eru víði- og sandstöðublettir þar sem fé sóttist í að vera. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°50'15.78"N 16°31'14.43"W 

 

Miðhlíð 

Sunnan við Hrúthóla. Dálítil brekka mót austri. Mitt á milli Sauðadals og Lönguhlíðar. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°50'4.81"N 16°28'48.17"W 
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Sanddalur 

Dalurinn suður frá Hafragili sem í 30-40 ár hefur verið kallaður Hraundalur. Var ranglega nefndur 

dalurinn næst vestan við Dettifoss (Svínadalur (TG)) en það er Hraundalur. TG leiðrétti síðar. Spurning 

hvort menn vilja leiðrétta þetta eða halda í málvenju síðustu ára. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°48'51.45"N 16°23'38.92"W 

 

Sauðadalsdrög 

Smá gróðurblettir suður frá Sauðadal. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°48'22.52"N 16°28'40.85"W 

 

Sauðadalur 

Langur og áberandi dalur sem liggur frá norðri til suðurs vestan við hæðina þar sem Hafragilstorfur 

eru. Nær út á móts við Ytri-Sveig (Syðra-Þórunnarfjall) og alveg suður að merkjum. Eftir brún hans að 

austan liggur vegurinn. Einnig nefndur Sauðdalur. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°50'39.13"N 16°27'32.13"W 

 

Skeið 

Brött skriða upp frá botni Vogsins, standbjörg ofan við skriðuna.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°49'58.38"N 16°24'28.61"W 

 

Stallabrekkur 

Brekkur fyrir ofan og neðan Hafragilsstallinn norðan við Hafragil. 

Svínadalur (TG-2) Hnit: 65°50'19.06"N 16°25'2.53"W 

 

Stórhólar 

Stórgrýttir hólar suður frá Syðri-Sveignum, skammt frá gljúfurbarminum syðst. Uppi á brúninni. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°51'32.62"N 16°25'20.42"W 

 

Svínadalsháls 

Allt hálendið suður frá Svínadal.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°52'18.14"N 16°32'59.79"W 
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Syðri-Stórilækur 

Annar stærsti lækurinn sem sprettur upp í Hafragilsundirlendi. Sá syðri.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°50'12.78"N 16°24'32.83"W 

 

Syðri-Sveigur 

Sveigur sunnan við Syðra-Þórunnarfjallið. Frá syðra horni hans eru óslitin standbjörg með Jökulsá alla 

leið að Dettifossi, nema þar sem Hafragil kemur fram. Einnig kallað Fremri-Sveigur. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°51'44.62"N 16°25'1.19"W 

 

Vogur 

Stór og silfurtær vogur vestan við Jökulsá, rétt norðan við Hafragilsfoss. Þegar áin er í miklum vexti 

verður vogurinn skollitaður. Einnig nefndur Fossvogur. 

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°50'4.00"N 16°24'26.01"W 

 

Ytri-Stórilækur 

Annar stærsti lækurinn sem sprettur upp í Hafragilsundirlendi. Sá ytri.  

Svínadalur (TG)  Hnit: 65°50'14.19"N 16°24'35.58"W 


