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Efni: Æsustaðir í Langadal – vettvangskönnun á efnistökusvæði vegna mögulegra 

fornleifa 

 

 
Horft yfir norðausturbrún Vargeyjar/Varghólma í átt að Auðólfsstöðum. Fyrir miðri mynd er ávöl upphækkun sem líkist 

garðlagi á loftmynd.  

 

Inngangur 

Að beiðni Jens Péturs Jensens, sveitarstjóra Húnavatnshrepps, fór undirrituð í vettvangsferð 

þann 09.06.2012 að Æsustöðum í Langadal. Erindið var að skoða, með tilliti til mögulegra 

fornleifa, umhverfi efnistöku Vegagerðarinnar vegna væntanlegra vegframkvæmda. Svæðið 

sem um ræðir er um 2,4 ha. að stærð og liggur í gömlum árfarvegi Blöndu, vestan túna sem 



liggja til norðvesturs frá heimreiðinni að Æsustaðabænum. Rétt norður af efnistökusvæðinu 

er forn hólmi í árfarveginum og á loftmynd virtist sem að hólminn kynni að vera umgirtur 

garðlagi.  

 

Efnistökusvæðið, sem merkt er með rauðum ramma á loftmynd, var skoðað auk 50m svæðis  

út frá ytri mörkum þess og allur hólminn norðan þess. Ef svæðið verður stækkað meira en 

sem því nemur þarf að endurmeta skráninguna með tilliti til þess. 

 

Landeiganda, Stefáni Stefánssyni, Þorsteini Jóhannssyni bónda á Auðólfsstöðum og 

Héraðsskjalasafni Austur-Húnvetninga er þökkuð veitt aðstoð. 

 

Lýsing svæðis 

Efnistökusvæðið er á gömlum áreyrum 

Blöndu og liggur innan afmarkaða svæðisins á 

meðfylgjandi loftmynd. Um 20m norður af 

norðurafmörkun svæðisins eru leifar hólma 

sem stendur nú sem stök gróin upphækkun á 

þurrum áreyrum en hefur fyrrum legið í ánni 

vestan túna á Æsustöðum, austan núverandi 

farvegs. Samkvæmt Þorsteini Jóhannessyni, 

bónda á Auðólfsstöðum, næsta bæ norðan 

Æsustaða, gengur hólminn undir nafninu 

Varghólmi en á örnefnakorti
1
 kemur fram 

örnefnið Vargey. Örnefnið Vargey, líkt og 

jörðin Æsustaðir, er fyrst nefnt í 

jarðakaupabréfi frá 1378.
2
 Leifa mögulegs 

fornbýlis er getið í jarðabók frá 1705
3
 og það 

sagt á stekkjarstæði jarðarinnar. Frekari 

staðsetning þessa býlis er ekki kunn en 

ólíklegt er að það hafi legið á hólma sem fyrr 

á tímum hefur verið umflotinn.  

 

Vargey/Varghólmi er umkringd upphækkaðri 

brún. Brúnin er greinilegust eftir endilöngum 

austurmörkum hólmans og einnig sem upphækkun undir vírgirðingu eftir vesturhlið hans. 

Þessi brún afmarkar hólmann glögglega á loftmynd. Hún er rofin á nokkrum köflum og var 

þar enga steina eða aðrar hleðsluleifar að sjá, en mögulega hefur eitthvað verið hækkað undir 

girðinguna sem þarna liggur. Brúnin hefur myndast, að hluta, sökum þess að jarðvegur ofan á 

hólmanum hefur verið plægður. Þorsteinn Jóhannsson bóndi á Auðólfsstöðum segir að tilraun 

                                                 
1
 Kort og örnefnaskrá Æsustaða eru fengin hjá Héraðsskjalasafni Austur-Húnvetninga. 

2
 Íslenskt fornbréfasafn (Diplomatarium Islandicum) III bindi. Kaupmannahöfn. Hið íslenzka bókmenntafélag , 

bls. 333.  
3
 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín (1926) 8. Bindi. Kaupmannahöfn. Hið íslenzka fræðafélag í 

Kaupmannahöfn, bls.  

Yfirlitsmynd sem sýnir efnistökusvæðið. Svæðið er innan 

rauða rammans en skammt norðan þess liggur 

Vargey/Varghólmi. Myndin er fengin úr lýsingu fyrir 

aðalskipulagsbreytingu Æsustaða. 



hafi verð gerð til kornræktar þar fyrir einhverjum árum. Ummerki ræktunarinnar sjást einnig 

glöggt á loftmyndinni. Þorsteinn kannaðist ekki við garð eða frekari minjar í hólmanum. 

 

Engar minjar fundust við vettvangskönnunina hvorki í hólmanum né í eða umhverfis 

efnistökusvæðið. Þess skal þó geta að minjar kunna að leynast neðanjarðar þótt þær sjáist 

ekki á yfirborði. Komi minjar í ljós við framkvæmdir ber þegar að stöðva framkvæmdirnar og 

tilkynna fundinn Fornleifavernd ríkisins.  

 

Virðingarfyllst,  

Guðný Zoëga, fornleifafræðingur 

Byggðasafni Skagfirðinga 

 

 


