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Ágrip 
Í ritgerð þessari verður fjallað um búðarústir hjá Minna-Hofi í Gnúpverjahreppi og 

aðrar rústir sem tengjast þeim. Rústir þessar eru hugsanlega Árnesþingstaðurinn forni. 

Markmiðið er að reyna að greina breytingar á túlkun þeirra, frá því að þær voru fyrst 

skráðar, út frá umhverfisáhrfum og fræðilegum áherslum. Brynúlfur Jónsson var sá 

sem fyrstur allra rannsakaði rústirnar árið 1893. Verða því skoðaðar breytingar á þeim 

á tímabilinu 1893-2009 og um leið hvort að stök rúst úti í Árnesinu tengist 

búðarústunum. Um hana hefur talsvert verið fjallað í gegnum tíðina. Notast verður við 

heitin Árnesþingstaður og dómhringur þegar rústirnar eru til umræðu. Loks verður 

farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og sagt frá þeim breytingum sem orðið hafa á 

rústunum á tímabilinu. 
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1. Inngangur 
Hjá Minna-Hofi í Gnúpverjahreppi er að finna stað sem kallaður er Búði. Þar er 

samansafn af rústum, sem taldar eru af þingbúðum Árnesþings. Þeim er raðað þar í 

kringum tvær lautir. Ekki er vitað með vissu hvort að Árnesþing sjálft hafi verið á 

þessum reit en það er vel hugsanlegt þar sem lautirnar eru í góðu skjóli af öllum 

búðunum í kring.  

 Rústirnar voru fyrst kannaðar árið 1893 af Brynjúlfi Jónssyni frá Minna-Núpi, 

sem skrifaði síðan grein um þær og birti í Árbók Hins íslenska fornleifafélags árið 

1894. Á eftir honum hafa ekki margir rannsakað þessar rústir jafn ýtarlega og hann. 

Þó var einn maður að nafni Ólafur Briem sem gerði rannsókn á svæðinu árið 1943, 

skrifaði grein um þær árið 1954 og birti í tímaritinu Sögu. Bjarni F. Einarsson fjallar 

stuttlega um eina rúst á svæðinu vegna fornleifaskráningar þar árið 2002. Síðan þá 

hefur nánast enginn skrifað neitt um rústirnar.  

 Á Árneseyjunni sjálfri er einnig að finna hringlaga rúst sem Brynjúlfur 

Jónsson túlkaði sem dómhring. Hann vildi meina að hann tilheyrði búðarústunum og 

að þingstaðurinn sjálfur hefði verið á eyjunni. Staðsetning þingsins er umdeild og 

túlkun dómhringsins hefur jafnframt verið dregin í efa af fræðimönnum. Hafa bæði 

Ólafur Briem og Bjarni F. Einarsson reynt að afsanna það að hringurinn sé í raun 

dómhringur. 

 

1.1 Markmið 
Markmiðið með ritgerðinni var að skoða með vettvangskönnunn breytingar á 

rústunum á Minna-Hofi síðan Brynjúlfur Jónsson skoðaði þær fyrst árið 1893 og bera 

saman við ástand þeirra í dag. Samhliða var stuðst við aðrar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á staðnum. Eðli fornleifanna var einkum skoðað og reynt að greina ástæður 

þess ef rústirnar hefðu tekið einhverjum breytingum á þessum tíma. Einnig var 

kannað hvort að allar rústirnar væru enn sjáanlegar í dag. Sömuleiðis var reynt að 

kanna til hlítar hvort að meintur dómhringur, sem er að finna á Árnesinu, tengist 

búðarústunum hjá Minna-Hofi. 

 

1.2 Aðferð  
Aðferð við vinnslu ritgerðarinnar var þríþætt. Hún fólst í heimildasöfnun 

vettvangskönnun og tölvuvinnslu teikninga. 
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 Því miður var ekki mikið til af rituðum heimildum um efni ritgerðarinnar. 

Brynjúlfur Jónsson hafði, sem fyrr segir, skrifað grein í Árbók Hins íslenska 

fornleifafélags árið 1894 um fornleifar hjá Minna-Hofi í Gnúpverjahreppi. Hafði hann 

teiknað upp mynd af búðatóftum Árnesþingstaðar sem reyndist síðar koma að 

gríðarlega miklum notum. Einnig var til varðveitt annað kort af Árnesinu sem sýndi 

hvar hinn meinti dómhringur átti að vera. Eftir að hafa síðan talað við Gest Einarsson 

ábúanda á Minna-Hofi komst ég að því að til væru tvær aðrar heimildir sem gætu 

komið að góðum notum. Hann sagði mér að Ólafur nokkur Briem hefði skrifað grein 

um þær og einnig að Bjarni F. Einarsson hefði gert rannsókn á rústum í nágrenni 

Minna-Hofs fyrir Landsvirkjun. Þegar helstu heimildir voru komnar í hús gat ég hafið 

vettvangsvinnuna. Hún fólst í því að fara á Árnesþingstað og skoða rústir þess.  

 Vettvangsferðirnar voru alls fimm og fékk ég góða aðstoð frá ættingjum og 

vinum. Meðferðis í vettvangsferðirnar tók ég málbönd, GPS tæki, teiknigræjur, 

myndavél og áttavita. Ég teiknaði upp þær rústir sem hægt var að mæla með málbandi 

og sýndu einhverja lögun, aðrar stikaði ég. Í þessum tilfellum var samt hægt að sjá 

nokkurn veginn hversu langt rústirnar náðu. Sumar þeirra var samt ekki einu sinni 

hægt að stika, heldur sást bara móta fyrir grunnri laut í grasinu. Nokkrar rústir voru 

alveg horfnar. Þegar allri vettvangsvinnu var lokið hófst tölvuvinnan. 

 Ég notaði forritið Freehand til þess að teikna upp rústirnar á tölvutæku formi. 

Loftmyndirnar fékk ég af kortavef www.ja.is og teiknaði ég inn á eina þeirra þær 

rústir sem sjást enn í dag að einhverju leyti. Númer, sem ég gaf hverri rúst fyrir sig, 

merkti ég einnig inn. Þær rústir sem eru alveg horfnar eru merktar á myndina með 

númeri á þeim stað sem þær gætu hugsanlega verið.  

 Til að taka á niðurstöðunum notaði ég samanburðarfræði sem fæst við það að 

bera saman tvo eða fleiri þætti sem eiga eitthvað sameiginlegt og skoða svo hvað er 

ólíkt og hvað er líkt. Rétt er þó að undirstrika það hér að samanburðarfræðin hefur 

löngum verið umdeild, einkum með tilkomu síðferlihyggju í fornleifafræði. Bent 

hefur verið á að engir tveir staðir eða atriði eru í raun eins og því ekki hæfir til 

samanburðar. Aðferðin þykir þess vegna ekki geta tekið til fávika eða 

einstaklingsbundinna atriða, né heldur sanna neitt. Það er svo mismunandi hvernig 

hlutirnir eru túlkaðir og aðstæður geta verið mismunandi (Johnson 1999, bls. 48-60). 

Engin ein aðferð er rétt við að túlka niðurstöður heldur eru margar leiðir réttar 

(Kristján Mímisson 2004, bls. 37). Samanburðarfræði hentaði í þetta sinn þar sem 

tilgangurinn með ritgerðinni var aðallega að skoða umhverfislegar breytingar á 
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ákveðnu tímaskeiði og á ákveðnum stað. Eins skoðaði ég lítillega breytingar í 

fræðilegum viðhorfum á tímabilinu en þess háttar samanburður verður alltaf huglægur 

og þess vegna mun flóknari í framkvæmd. 

 

1.3 Afmörkun 
 

 
Mynd 1. Loftmynd af svæðinu sem ritgerðin tekur til. Til hægri er Búði og Búðafoss 

en til vinstri má sjá Þinghól og rúst 33 sem er dómhringurinn (af kortavef www.ja.is). 

 

Efni ritgerðarinnar afmarkast við rústir innan jarðarinnar Minna-Hofs í 

Gnúpverjahreppi og þá einkum búðarústir þar, svo og rústir sem tengjast þeim. Í heild 

eru rústirnar rúmlega 30 talsins. Þær eru næstum allar á sama staðnum, nema ein sem 

er úti á Árnesinu (mynd 1). Það er vissulega dómhringurinn sem um ræðir. Á 

Árnesinu sjálfu er einnig töluvert af fleiri rústum en þær nýttust ekki í þessari 

samanburðarrannsókn. 

 

 

2. Rannsóknarsaga fornleifa á Minna-Hofi 
Sem fyrr segir þá hafa búðarústirnar á Minna-Hofi ekki verið mikið rannsakaðar í 

gegnum tíðina. Fyrstur til að kanna þær var Brynjúlfur Jónsson frá Minna-Núpi en 

hann fór í rannsóknarferð á staðinn árið 1893. Hann gerði uppdrátt af rústunum og 

skrifaði síðan um þær grein sem birtist í Árbók Hins íslenska fornleifafélags árið 1894 

undir nafninu Rannsóknir í ofanverðu Arnesþingi sumarið 1893. 
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 Árið 1943 kannaði Ólafur Briem síðan svæðið. Hann gerði eins og Brynjúlfur, 

kort af rústunum með hjálp Guðmunds Kjartanssonar sem teiknaði fyrir hann kortið. 

Árið 1954 kom svo út grein í tímaritinu Sögu eftir hann. Greinina kallaði hann 

Árnesþingstaður og goðorð milli Þjórsár og Hvítár. Greinin er mjög ýtarleg en hann 

virðist þó hafa örlítið meiri áhuga á dómhringnum heldur en Brynjúlfur.  

Í desember árið 2001 kannaði Bjarni F. Einarsson rústir fyrir Landsvirkjun 

sem hyggst reisa fleiri virkjanir í Þjórsá. Hann kannaði ekki búðarústirnar hjá Minna-

Hofi, þar sem þær eru ekki á hættusvæði. Hann kannaði hins vegar dómhringinn sem 

er úti á Árnesinu. Árið 2002 kom út skýrsla hans, Fornleifaskráning við Þjórsá vegna 

mats á umhverfisáhrifum Holta- og Hvammsvirkjunar, en hún fjallar um allar 

fornleifar sem hugsanlega eru í hættu vegna framkvæmda á þessu svæði.  

Hér á eftir verður farið nánar yfir þessar heimildir. 

 

2.1 Rannsókn Brynjúlfs Jónssonar á þingstaðnum 
Brynjúlfur Jónsson, sem kannaði rústirnar árið 1893, segir frá því að vestan við 

svokallað Búðaberg sé slakki í holtinu og í honum rústir þingbúða Árnesþings (mynd 

2). Hann segir sumar þeirra hafa staðið vestan í hæðinni sem myndar bergið. Þar er 

jarðvegurinn blásinn af og sjást því ekki nema grjótbreiður þar eftir af búðunum. 

Brynjúlfur telur augljóst að grjót þetta hafi verið fært þangað af mönnum. Þar sem 

ekki hafði blásið á slakkanum sá Brynjúlfur 30 búðatóftir, þó sumar væru ekki mjög 

greinilegar út af sandfoki og í einhverjar virtust hafa verið byggðir kofar (Brynjúlfur 

Jónsson. 1894, bls. 12).  
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Mynd 2. Hér má sjá kort Brynjúlfs Jónssonar af þingstaðnum  

(úr Árbók Hins íslenska fornleifafélags 1894). 

 

Af þeim rústum sem best voru farnar sá Brynjúlfur tólf sem raðað var nokkurn veginn 

reglulega í kringum ferhyrnda slétta lægð sem var nálægt 56,4 m löng og álíka breið. 

Á öllum þessum tóftum taldi Brynjúlfur sig sjá dyr á þeim hliðum sem snéru að 

lægðinni. Suðaustur úr þessari lægð var opið sund yfir í aðra aflanga lægð sem lá frá 

norðaustri til suðvesturs og var nálægt 112,8 m löng og rúmlega 37,6 m breið þar sem 

hún var breiðust (Brynjúlfur Jónsson. 1894, bls. 12). Utan með lægðinni segir 

Brynjúlfur einnig hafa verið búðaraðir en þær sáust ekki nema norðvestan megin. Þær 

voru fimm til sex en sandfok virtist hafa sléttað yfir sumar. Í sandgáranum sá 

Brynjúlfur grjót úr að minnsta kosti tveimur búðum. Suðaustanmegin við löngu 

lægðina segir Brynjúlfur allan jarðveg blásinn af. Grjótbreiðurnar, sem fyrr var getið, 

telur Brynjúlfur vera úr búðum sem staðið hafa þeim megin lægðarinnar. Hann segir 

þær hafa verið um átta til tíu en að það sjáist þó ekki með vissu (Brynjúlfur Jónsson. 

1894, bls. 12). 

 Austur og norðaustur af hinni ferhyrndu lægð segir Brynjúlfur vera tíu eða 

ellefu rústir. Á einum stað segir hann votta fyrir garðlagi milli þeirra en óvíst er til 

hvers það var. Lægðirnar telur hann sennilega hafa verið til leiksvæða og búðunum 

raðað kringum þær fyrir fegurðarsakir. Hann segir rústirnar vera nokkuð jafnar á 

breidd, nálægt 9,4 m út á veggjabrúnir en að munur hafi verið á lengd þeirra, frá 11,28  

m til 18,8 m og að flestar hafi verið þar á milli (Brynjúlfur Jónsson. 1894, bls. 12-13). 

Brynjúlfur mældi ekki óskýrustu rústirnar. 

 Á lágum bergrana sunnan undir Þinghól var mannvirki mikið sem kallað var 

,,dómhringurinn" (mynd 3). Samkvæmt Brynjúlfi var mannvirki þetta kringlótt, hlaðið 

af gjóti og nálægt 15 m í þvermál út á brúnir að ofan. Ekki treystir hann sér til þess að 

ákveða upprunalega hæð þess að utan, því við það að jarðvegurinn í kring hefur blásið 

burt. Hefur ytri hleðslan dregist niður og út á við og gengið úr lagi allsstaðar nema þar 

sem að hólnum snýr. Þar segir Brynjúlfur hana vera óhaggaða en lægsta, því rætur 

hólsins liggja þar fram að og hækka upp að utan. Brynjúlfur fullyrðir að ytri hleðslan 

hafi verið um 1,88 m há og líklega meira þar sem frá hólnum veit. Þar segir hann dyr 

hringsins hafa verið og er svo að sjá sem þær hafi ekki náð niður úr, heldur að 

uppgengt hafi verið í hann. Þó segist hann ekki sjá það með vissu. Þykkt veggjarins að 

ofan segir hann ekki sjást heldur mjög vel því grjótið hefur hrapað inn svo hringurinn 
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er fullur af grjóti nema í miðjunni. Brynjúlfur fullyrðir að þykktin hafi verið minni en 

1,88 m að ofan (Brynjúlfur Jónsson. 1894, bls. 13).  

 

 
Mynd 3. Kort sem Brynjúlfur Jónsson gerði af Árnesinu árið 1893. Til hægri má sjá 

þingstaðinn hjá Búðafossi en fyrir miðri mynd er að finna Þinghól þar sem 

dómhringurinn liggur hjá (úr Árbók Hins íslenska fornleifafélags 1894). 

  

Hringinn segir hann líkjast nokkuð stórum fjárborgum við sjávarsíðu og af því að 

lengi var venja að láta fé ganga úti í Árnesinu fyrri hluta vetrar, þá hefur sú getgáta 

komið fram að mannvirkið sé fjárborg en ekki dómhringur. Brynjúlfur segir slíkar 

fjárborgir hafi aldrei tíðkast til sveita en ef það hafi verið þá hafi fjáreigendur líklega 

haldið þeim svo við að þær geti ekki sléttfyllst af jarðvegi. Brynjúlfur setur fram að 

það hafi samt orðið af hirðuleysi og að þá hlytu þó að sjást leifar af treðslu úr fénu frá 

þeim tíma sem borgin hefði verið notuð. 

Til að taka af öll tvímæli um þetta lét Brynjúlfur grafa niður í miðju hringsins, 

þar til fyrir varð samskonar móbergskak sem sést fyrir utan hann. Varð gröfin um 2,5 

m á dýpt en þar var hvergi neinn vott af treðsluleifum að finna, heldur var moldin 

ljósleit og þegar neðar dró blandin smiðjumó og með hörðum sandlögum. Brynjúlfur 

telur að sú mold hafi verið þar frá því í upphafi og hafi gólf hringsins verið grasi gróið 

og nokkuð hátt en hækkað svo meir með tímanum eftir því sem jarðvegur þykknaði 

og sandur fauk í þar til hann sléttfylltist. Fjárborg hefur þetta því ekki verið að mati 

Brynjúlfs og telur hann þá ekki annað koma til greina en að hringurinn sé 

,,dómhringur" (Brynjúlfur Jónsson. 1894, bls. 13-14). 
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 Brynjúlfur bendir hins vegar á að dómhringar geti ekki hafa verið á 

héraðsþingstöðum því þar háðu menn ekki dóma, heldur var það gert á Alþingi. 

Héraðsþingin segir hann þó hafa verið haldin löngu áður en Alþingi var sett og er það 

því ekki efamál, að hans mati, að þá hafa menn háð dóma á héraðsþingum og frá þeim 

tíma geta dómhringarnir sem sjást á svo mörgum fornum þingstöðum haft það nafn 

(Brynjúlfur Jónsson. 1894, bls. 14). 

Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson, sem skoðað hafa rannsóknarsögu 

dómhringa hérlendis, benda á að rústir tengdar landbúnaði og búsetu séu langt um 

algengari en minjar um þinghald og dóma. Sjaldnast séu slíkir hringir í raun 

dómhringir (Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson. 1992, bls. 38). 

Brynjúlfur efast samkvæmt þessu alderi um að búðarústirnar tengist 

Árnesþingi. Verður það látið liggja milli hluta í þessari ritgerð, þar sem að í hennni i 

verður  aðeins fjallað um varðveislu umrædda rústa á ríflega 100 ára tímabili. 

 

2.2 Rannsókn Ólafs Briem á þingstaðnum 
Ólafur Briem rannsakaði búðarústirnar árið 1943. Hann segir þar að ekki sé hægt með 

vissu að segja til um hversu margar rústirnar hafi verið á Þingstaðnum, því mikið af 

grjóti hafi verið flutt þaðan í burtu á síðari árum (Ólafur Briem. 1954, bls. 384). Árið 

1943 segir hann enn séu 26 rústir óblásnar á þingstaðnum (mynd 4). Í hálfhring utan 

um nyrðri dældina sér hann tíu glöggar rústir en fyrir norðaustan hana sér hann níu 

eða tólf í þyrpingu og svolítið fjær eru þrjár úti í móanum. Fyrir vestan syðri dalinn 

sér hann þrjár óblásnar rústir (Ólafur Briem. 1954, bls. 386). Ólafur telur ekki ólíklegt 

að rústirnar hafi verið alveg um 40, ef rústaröðin hefur verið óslitin kringum báðar 

dældirnar (Ólafur Briem. 1954, bls. 386).  
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Mynd 4.  Árnesþingstaður eins og Ólafur Briem og Guðmundur Kjartansson sáu hann 

árið 1953 (úr grein Ólafs Briem í tímaritinu Sögu). 

  

Flestar búðarústirnar segir hann vera nokkuð stórar og eru þær stærstu um 15x17 

metrar út á veggjabrúnir. Flestar segir hann snúa langhliðum út að dældunum og 

þaðan virðast inngangarnir hafa verið, þó sumstaðar sjáist lítið móta fyrir dyrum 

(Ólafur Briem. 1954, bls. 386). Búðarústirnar segir hann sýna að á þingstaðnum hafa 

oft verið háð fjölmenn þing en dregur ekki í efa, frekar en Brynjúlfur, að þarna nærri 

hafi Árnesþing verið (Ólafur Briem. 1954, bls. 395). 

Ólafi finnst heldur varla nokkur vafi á því að sjálfur þingstaðurinn hafi verið í 

dölunum milli búðanna en þar segir hann vera hinn ákjósanlegasti staður fyrir 

útisamkomu og nóg pláss til leika og annarra mannfunda. Hallinn fyrir ofan dalinn 

segir hann hljóta hafa átt að vera þingbrekka sem samsvaraði Lögbergi á 

alþingisstaðnum (Ólafur Briem. 1954, bls. 386). Gestur Einarsson frá Minna-Hofi er 

sammála Ólafi um staðsetningu þingsins og segir einnig að þessi staður hafi verið 

valinn svo sveitirnar austan Þjórsár gætu verið með (Gestur Einarsson, munnleg 

heimild). 

Ólafur segir hins vegar ekki vera neinar sýnilegar minjar um þingið nema þá 

búðarústirnar en úti á Árnesinu er hins vegar stór grjóthóll sem nefndur er Þinghóll og 

undir honum sunnanverðum er hringmyndað mannvirki sem kallað hefur verið 

dómhringurinn (Ólafur Briem, 1954, bls. 387). Nafnið dómhringurinn, telur Ólafur, fá 
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fólk til þess að halda að þingstaðurinn sé hjá honum sem og örnefnið Þinghóll, en það 

er margt að hans mati sem mælir gegn því að þingstaðurinn hafi verið úti í Árnesinu. Í 

fyrsta lagi segir hann það vera fjarlægðin frá búðarústunum og telur það ekki 

hugsanlegt að menn hafi farið svona langa leið hvert sinn er gengið var til dóma (sjá 

mynd 1). Í öðru lagi segir hann að þingstaðurinn geti hafa verið í dölunum á milli 

búðarústanna en hjá meinta dómhringnum sé að finna grjóturð og óhentugt væri því 

að hafa þing þar (Ólafur Briem. 1954, bls. 387). Auk þess segir hann dómhringinn 

þannig lagaðan að hann gæti alveg eins verið fjárborg, rétt eins og raunverulegur 

dómhringur, því það hefur lengi verið venja að láta fé ganga úti í Árnesi fyrri hluta 

vetrar. Hann segir því geta verið mjög eðlilegt að menn byggðu þar fjárborg svo féð 

gæti leitað sér skjóls í vondum veðrum (Ólafur Briem, 1954, bls. 388). 

Árni Magnússon sem safnaði handritum og varðveitti víða um land á 18. öld,  

hafði velt Árnesþingstað fyrir sér. Hann taldi Árnesþing hafa verið úti í Árnesinu en 

einnig að áin hefði svo styrkst á vesturhliðinni og valdið því að það varð erfiðara að 

komast út í þingið. Þess vegna hafi það verið fært yfir á hinn bakkann (Árni 

Magnússon. 1953, bls. 38-40). Adolf Friðriksson bendir hins vegar á að það geti ekki 

verið þar sem að það séu engar búðir á eyjunni sjálfri (Adolf Friðriksson. 1994, bls. 

124). 

 

2.3 Rannsóknir Bjarna F. Einarssonar á meinta dómhringnum 
Í desember árið 2001 fór Bjarni F. Einarsson í rannsóknarferð til að kanna ýmsar 

rústir sem gætu verið í hættu vegna Holta- og Hvammsvirkjunar sem Landsvirkjun 

hyggst setja á fót í Þjórsá. Skýrsla hans um rústirnar kom svo út árið 2002. Bjarni 

skoðaði aðeins dómhringinn en ekki búðarústirnar. Bjarni telur hann vera leifar af 

fjárborg frekar en að vera dómhringur (Bjarni F. Einarsson, bls. 11). Fyrir neðan 

dómhringinn segir Bjarni frá rétt sem hann telur ekki vera samtíma honum. Þó er 

mögulegt að hún hafi verið notuð talsvert lengur og hefur réttin því verið 

margendurhlaðin (Bjarni F. Einarsson, 2002, bls. 22). Þegar Brynjúlfur Jónsson gróf í 

gólf rústarinnar árið 1893 fann hann ekkert taðgólf og taldi því rústina ekki geta verið 

fjárborg. Bjarni bendir hins vegar á að taðgólf geti verið býsna þunn og nær ósýnileg 

við könnun eða að þau geti einnig blásið burt í þaklausri fjárborginni. Það að 

Brynjúlfur hafi ekki fundið taðgólf þar þarf þess vegna ekki að þýða að um dómhring 

sé að ræða (Bjarni F. Einarsson, 2002, bls. 11).  
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Mynd 5.  Loftmynd af dómhringnum sem er að finna úti á Árnesinu sjálfu. Hringurinn 

er merktur sem rúst númer 33. Fyrir neðan má sjá glitta í rétt sem er þarna að finna 

(myndin var fengin af kortavef www.ja.is). 

  

Um áðurnefndar búðir hefur Bjarni ekki margt að segja þar sem þær voru ekki hluti af 

rannsóknarsvæði hans. Þó minnist hann aðeins á þær og segir að þær geti hugsanlega 

verið í hættu vegna framkvæmda við Búðafoss ef honum verður breytt í stíflu og 

rennsli árinnar verður breytt (Bjarni F. Einarsson, 2002, bls. 3). 

 

2.4 Umræða 
Friðlýsingu þingbúðanna var þinglýst árið 1927 og dómhringsins árið 1938 

(Fornleifaskrá, 1990, bls. 73, 74). Árnesþingstaðar er hvergi getið í fornsögum nema á 

einum stað í Flóamannasögu en þar er sagt að um vorið hafi verið fjölmennt til 

Árnesþings (Flóamannasaga, 1932). Hins vegar hafa munnmæli um staðinn verið til 

og örnefni sem benda til hans. Brynjúlfur er fyrstur til að birta á prenti túlkun á 

rústunum sem Árnesþing. Þrátt fyrir að hafa ekki rannsakað þær að öðru leiti en með 

vettvangsskoðun, dregur hann ekki í efa að búðarústirnar séu af þingbúðum 

Árnesþings sem nefndar eru í Flóamannasögu. Hann vann jú rannsóknir sínar á tímum 

ríkrar þjóðernisrómantíkur og miðuðu þær einkum að því að tengja frásagnir úr 

fornsögum við rústir og færa þar með sönnur á þær. 

Bjarni F. Einarsson segir að Brynjúlfur Jónsson hafi farið óteljandi ferðir um 

landið og skoðað fornleifar en grafið lítið, áhugi hans á fornsögunum hafi verið 

áberandi og hafi stýrt vali hans á viðfangsefnum algerlega (Bjarni F. Einarsson, 1994, 

bls. 381). Einnig bendir hann á að áður fyrr á Íslandi hafi fornleifafræði verið nær 
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ætíð stunduð af áhugamönnum eða aðilum sem voru sannfærðir um sannleiksgildi 

hinna rituðu heimilda (Bjarni F. Einarsson. 1994, bls. 385). Ekki er hægt að ganga út 

frá því að rústirnar hjá Minna-Hofi séu í raun af þingbúðum Árnesþingstaðar með því 

að taka eingöngu mark á ritheimildum og frásögnum. Það þarf uppgröft til að skera úr 

um það. Úr því verður ekki skorið í þessari ritgerð hvort staðurinn sé af þingbúðum 

eða ekki, heldur verða fornleifarnar sjálfar aðalefnið og hvernig þær hafa varðveist. 

Ólafur Briem gengur út frá því að fyrst Brynjúlfur taldi staðinn vera þingbúðir 

Árnesþingstaðar þá sé það vel hugsanlegt og dregur hann það aldrei í efa í sinni grein, 

þó er Ólafur ekki jafn hliðhollur ritheimildum og Brynjúlfur. Hann leyfir sér, fyrstur 

fræðimanna, að draga munnmæli í efa um að Þingstaðurinn hafði verið úti í Árnesinu 

og kemur fram með sína eigin kenningu um staðsetningu þess, enda farið að draga 

verulega úr áhrifum þjóðernisrómantíkurinnar þegar hann vann rannsóknir sínar um 

miðja 20. öldina. Bjarni F. Einarsson er svo með annan fræðilegan bakgrunn en 

Brynjúlfur og Ólafur, um 50 árum síðar.  

 Hvað varðar rústirnar sjálfar þá er Brynjúlfur mjög ýtarlegur í frásögn sinni. 

Hann hefur lagt talsverða vinnu í verk sitt og skoðað rústirnar vel. Hins vegar hefði 

hann mátt teikna myndir af stökum rústum við rannsókn sína. Tæknin á hans tíma var 

ekki sú sama og í dag, því hefði það verið mikil vinna en samt sem áður þess virði. 

Hann talar um að í sumar rústirnar hafi verið byggðir kofar en í mínum ferðum sá ég 

hvergi ummerki um neitt slíkt. Á einum stað talar hann um að garðlag hafi verið á 

milli rústanna en ég varð hvergi vör við það. Þessi ummerki geta því verið sokkin í 

jörðu og horfin. Brynjúlfur minnist oft á mikinn uppblástur og sandfok í lýsingum 

sínum en nú í dag hefur það minnkað töluvert.   

 

 

 

3. Vettvangsvinna  
Vettvangsferðirnar voru sem fyrr segir fimm talsins. Í fyrstu ferðinni fór ég með Gesti 

Einarssyni ábúanda á Minna-Hofi og sýndi hann mér hvar hinar meintu búðarústir 

væru. Svæðið var nokkuð stórt og skar sig áberandi mikið úr frá umhverfinu í kring. 

Þingstaðurinn er mjög grænn miðað við umhverfið sem er þakið mosa og þúfum og 

hefur brúnan tón yfir sér. Á svæðinu eru tvær grænar lautir sem liggja hlið við hlið og 

í kringum lautirnar eru rústir sem raðað er snyrtilega í kring. Í fyrstu var frekar erfitt 

að átta sig á svæðinu en þegar kortið sem Brynjúlfur Jónsson frá Minna-Núpi teiknaði 
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var skoðað varð einfaldara að átta sig á umhverfinu (sjá mynd 2). Á svæðinu eru 

margar rústir enn mjög skýrar þrátt fyrir aldur þeirra. 

 Í ferð númer tvö fékk ég Gest Einarsson frá Hæli í Gnúpverjahreppi með mér 

til aðstoðar. Hann er barnabarn og alnafni Gests Einarssonar fá Minna-Hofi. Mældar 

voru nokkrar rústir og teiknaðar upp. Tvær rústir voru það óskýrar að það var ekki 

hægt. Þeim var að sjálfsögðu lýst, tekin hnit og ljósmynd.  

  Í þriðju ferðinni tók ég móður mína Dröfn Jónsdóttur með. Í þeirri ferð 

einbeitti ég mér að því að skrá þær rústir sem hægt var að teikna og ákvað að láta þær 

sem óskýrar voru bíða þangað til í næstu ferð. Í þessari ferð rakst ég á rúst sem 

Brynjúlfur Jónsson teiknaði ekki inn á kort sitt. Hún var lítil en þó augljóslega frá 

sama tíma og allar hinar, ef marka má gróðurfarið. 

Ég fór að velta því fyrir mér af hverju Brynjúlfi yfirsást þessi rúst. Samkvæmt 

teikningu hans var uppblástur á svæðinu mun meiri en hann er í dag og því gæti hann 

einfaldlega ekki hafa tekið eftir rústinni. Einnig gæti hann hafa talið hana ekki nógu 

mikilvæga til þess að vera með á myndinni vegna þess hve lítil hún er. Samt sem áður 

er augljóslega um rúst að ræða og er inngangur hennar mjög skýr. Fundur þessarar 

rústar leiddi til þess að ég fór að velta fyrir mér uppblæstrinum á svæðinu og tók eftir 

því að svæðið hefur gróið upp að miklu leyti síðan Brynjúlfur skráði rústirnar árið 

1893. 

Gestur Einarsson frá Minna-Hofi benti á að þarna væri dæmigerð hringrás. 

Fyrir 25 árum hætti að mestu að blása upp. Þá voru rofabakkar og fleira sem ekki var 

hægt að stoppa farnir og nú er þetta svæði farið að gróa (Gestur Einarsson, munnleg 

heimild). 

 Í fjórðu ferðina fór systir mín Helga Mjöll Stefánsdóttir með sem 

aðstoðarmaður. Þá skráðum við þær rústir sem eftir voru. Ekki var hægt að teikna þær 

sem eftir voru því þær voru einfaldlega of óskýrar en þó greinilegt að um rústir var að 

ræða. Í þessari ferð tók ég eftir því að rúst, sem ég hafði teiknað sem tvær samfastar 

rústir í síðustu ferð hafði Brynjúlfur Jónsson teiknað sem eina stóra. Mjög augljóst er 

að um tvær rústir er að ræða því þykkur, mjög skýr veggur skilur þær að. Ég hef engar 

skýringar á því af hverju Brynjúlfur teiknar þetta eins og hann gerir, nema hún hafi 

breyst svona mikið síðan hann var á staðnum. 

 Fimmta og síðasta vettvangsferðin var farin út í Árnesið. Til þess að komast 

þangað þarf að fara í gegnum Rangárvallasýsluna og keyra yfir Þjórsána. Í þessa ferð 

fóru með mér Þórir Árnason frá Þjórsárholti, Einar Gestsson frá Hæli og synir hans 
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Gestur Einarsson og Hafsteinn Einarsson. Áður en farið var að kanna svæðið komum 

við við hjá Daníeli Magnússyni sem býr á bænum Akbraut. Hann sagði okkur frá 

Árnesinu og Þinghól en hann taldi að dómhringurinn væri hjá honum. Einnig sagði 

hann frá því að svæðið fyrir neðan hólinn þar sem áin væri héti Drekkingarhylur. 

Hann minntist á að fleiri rústir sem væru tengdar fjárbúskap væru í eyjunni og taldi 

hann að dómhringurinn tilheyrði þessum rústum og væri því ekki dómhringur. Hann 

var heldur ekki alveg sammála fræðingum um staðsetningu hans. Hann talaði 

jafnframt um uppblástur á eyjunni, að hann hefði minnkað töluvert með árunum og að 

Árnesið hafi gróið upp með hækkandi hita (Daníel Magnússon, munnleg heimild). 

Eftir spjallið var farið út á Árnesið og kort sem Brynjúlfur Jónsson teiknaði 

notað til að finna hringinn. Þegar komið var að dómhringnum vakti það athygli að 

fyrir neðan hann er búið að raða grjóti í sérkennilegar línur. Þetta eru tvær langar línur 

með þrem hringjum fyrir utan. Líklega eru þetta mannvirki ekki mjög gamalt því 

enginn mosi hefur sest á steinanna. Bjarni F. Einarsson vill meina að þetta sé rétt frá 

fyrri tíð (Bjarni F. Einarsson, 2002, bls. 22). Hleðslur þessar eru hins vegar hentugar 

til að merkja hvar dómhringurinn er. Ekki er hægt að sjá hann mjög vel en þó er 

greinilegt að um mannvirki er að ræða. Eftir þessa ferð var vettvangsvinnunni lokið 

og búið að rannsaka allar þær rústir sem tengjast meinta Árnesþingstaðnum forna. 

 

3.1 Skráning rústanna 
Vettvangsvinnan skilaði af sér skráningu rúmlega 30 rústa, þó að vísu hafi þrjár sem 

Brynjúlfur fann ekki fundist. Rústirnar eru mjög svipaðar, því þær hafa samskonar 

umhverfi og gróðurfar. Á þessu eru samt alltaf einhverjar undantekningar. 

Stundum var ekki auðvelt að sjá rústirnar og því kom það sér vel að hafa kort 

Brynjúlfs Jónssonar frá 1893 (sjá mynd 2). Gestur Einarsson frá Minna-Hofi fór á 

svæðið fyrst fyrir 26 árum síðan og segir hann það ekki hafa mikið breyst á þeim tíma 

(Gestur Einarsson, munnleg heimild). Eftir allar vettvangsferðirnar varð svo til mitt 

eigið kort af svæðinu (mynd 6). Það var mjög fróðlegt að bera það saman við eldri 

kortin tvö (mynd 2, 3 og 4). Lýsingu rústanna er raðað eftir þeirri röð sem ég skráði 

þær í. Síðastur er dómhringurinn. 
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Mynd 6. Kort höfundar af þingstaðnum (af kortavef www.ja.is). 

 

Eins og sést á mynd 6 eru enn margar rústir greinanlegar á svæðinu í dag. Myndin er í 

raun mjög svipuð og mynd Brynjúlfs Jónssonar. Kassarnir miðast ekki endilega við 

lögun rústanna, heldur sýna þeir eingöngu að þarna var rúst sem hafði þetta áttahorf 

og var af þessari stærð. Rústir 4, 5, 14, 15 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 32 

voru bara stikaðar en ekki teiknaðar. Þær eru samt sem áður greinanlegar að vissu 

marki. Rústir 21 og 22 var ekki hægt að stika. Þó sjást þar tvær lautir á svæðinu. 

Rústir 29, 30 og 31 eru alveg horfnar en samkvæmt korti Brynjúlfs þá voru þær 

staðsettar þar sem tölurnar á mynd 6 eru. 

Hér á eftir koma lýsingar fyrir hverja rúst er ég skráði í vettvangsferðunum, 

farið verður yfir hnit, hæð yfir sjávarmáli, tegund rústar, lengd, breidd, hæð, 

staðsettningu, gróðurfar og umhverfi, lega rústar, ástand rústar, hættumat og hvernig 

rústin var mæld. Við hverja lýsingu er ljósmynd og teikning við þær sem hægt var að 

gera teikningu af. Fyrst er lýst búðarústunum og síðastur er dómhringurinn. 

 

 

Minna-Hof, rúst  1 
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Hnit: N: 64°00.988, V: 020°16.782 

97 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 16m, breidd: 9,30 m, hæð: 0,5 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá bænum Minna-Hof. Rústin 

liggur vestur-austur. Gróður er að mestu mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting og sina 

en þó er gras á milli, það er ekki svo mikill gróður í rústinni. Umhverfið í kring er 

svipað og rústin sjálf, mosi, krossmaðra, gulmaðra, sina, elfting og gras inn á milli, 

það er mikið af þúfum í kringum rústina sem og inni í henni sjálfri. Ytri veggir 

rústarinnar eru mikið hrundir á öllum hliðum en einnig hefur hrunið tölvuvert inn í 

hana frá öllum hliðum. Inngangurinn er fremur óskýr en þó má aðeins sjá móta fyrir 

honum. Það sér hvergi í grjót í rústinni. Þrátt fyrir að veggirnir séu mjög hrundir eru 

þeir samt sem áður ágætlega skýrir. Hættumat rústarinnar er uppblástur austur af 

rústinni. Hestafólk hefur riðið yfir rústina þó nokkuð oft því það sér móta fyrir förum 

eftir það. Loks er Heklugos alltaf hætta fyrir rústir í Gnúpverjahreppi. Rústin er 

greinileg og er þetta fyrsta rústin sem ferðamenn sjá þegar komið er að Búða. Rústin 

var mæld með málbandi. 

 

 

Minna-Hof, rúst 2 
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Hnit: N: 64°00.992, V: 020°16.759 

96 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 11,30 m, breidd: 8 m, hæð: 0,5 0m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur 

vestur-austur. Gróður í rústinni er ekki mikill, mest af mosa, krossmöðru og gulmörðu 

en einnig má sjá gleymmérey, elftingu, gras og sinu. Umhverfi rústarinnar er svipað 

og gróðurinn inni í henni, mosi, krossmaðra, gulmaðra, gras, elfting og þúfur. 

Norðurveggur rústarinnar er mjög skýr en suðurveggurinn ekki. Suðurveggurinn er 

mjög hruninn og ekki vel farinn en samt sem áður er hægt að greina útlínur hans. 

Grjót er að sjá á austur og vestur hliðum rústarinnar. Það virðist hafa hrunið inn í hana 

og út úr henni á austurhliðinni. Hættumat rústarinnar er uppblástur sem er í nágrenni 

rústarinnar í um 50m fjarlægð. Einnig stafar hætta af hestamönnum sem ferðast um 

svæðið. Hætta stafar einnig af Heklu. Rústin var mæld með málbandi.  

 

 

Minna-Hof, rúst 3 
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Hnit: N: 64°00.993, V: 020°16.750 

95 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 6 m, breidd: 5 m, hæð: 0,20 m 

Lýsing: Rústin er staðsett um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. 

Hugsanlega var þessi rúst tengd rústinni sem mæld var á undan, Minna-Hof 2, en þó 

er það langt bil á milli þeirra til að vera viss. Rústin liggur í SV-NA. Rústin hefur 

nokkuð af gróðri, að mestu mosa, krossmöðru, gulmöðru, sinu, elftingu og grasi. 

Gróðurfar er mjög svipað fyrir utan rústina eins og að innan. Ástand rústarinnar er 

nokkuð gott en þó er rammi hennar nokkuð óskýr. Inngangurinn er ekki mjög augljós 

en þó er hægt að sjá aðeins móta fyrir honum. Rústin er mjög lítil miðað við aðrar 

rústir á svæðinu. Ágangur hesta, uppblástur í nágrenninu og eldfjallið Hekla eru 

helstu hætturnar. Rústin var mæld með málbandi.  

 

 

Minna-Hof, rúst 4  
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Hnit: N: 64°01.001, V: 020°16.746 

97 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 16 m, breidd: 7 m, hæð: 0,20 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur í 

NV-SA. Gróðurinn í rústinni er mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, gras og sina. 

Hún er ágætlega gróin og eru margar þúfur í henni. Gróðurinn í umhverfi hennar er 

svipaður og í henni, mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, sina, gras og þúfur. Rústin 

er mjög illa farin, veggirnir eru ekki skýrir og það er mjög erfitt að átta sig á 

löguninni. Mikið er búið að fara yfir rústina á hestum því það sjást för í henni eftir 

hestaferðir og er það sennilega ástæðan fyrir því hvað hún er illa farin. Heklugos, 

uppblástur, lausagangur hesta á svæðinu og hestaferðir er helsta hættan á svæðinu. 

Rústin var ekki teiknuð því það var ekki hægt að sjá neina lögun eða veggi en þó var 

augljóslega um mannvirki að ræða. Lengd og breidd voru stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 5 
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Hnit: N: 64°00.998, V: 020°16.731 

99 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 15 m, breidd: 10 m, hæð: 0,30 m 

Lýsing: Rústin er staðsett um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin 

liggur í NA-SV. Gróðurinn inni í rústinni er að mestu mosi, krossmaðra, gulmaðra, 

elfting, gras og sina, einnig er mikið af þúfum í rústinni. Umhverfið í kring er svipað 

og inni í rústinni, mikið af þúfum um allt, mosa, elftingu, krossmöðru, gulmöðru, sinu 

og grasi. Ástand rústarinnar er ekki gott, mjög erfitt að greina veggi og útlínur. þessi 

rúst mun brátt týnast því hún er það illa farin. Hestar hafa farið yfir rústina því 

reiðgötur sjást í henni. Þeir hafa með tíð og tíma troðið hana niður. Hættumat 

rústarinnar er því umgangur hesta, Heklugos og uppblástur. Rústin er alls ekki 

greinileg en þó er augljóst að um mannvirki er að ræða. Rústin var ekki teiknuð þar 

sem ekki var hægt að greina veggi en lengd og breidd voru stikuð.  

 

 

Minna-Hof, rúst 6 

 
Hnit: N: 64°00.992, V: 0.20°16.709 

102 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 11m, breidd: 9 m, hæð: 1 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur í 

N-S. Gróðurinn er að mestu mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, gras og sina. 

Umhverfi rústarinnar er eins og í henni sjálfri, mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, 
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gras og sina. Ástand rústarinnar er ágætt, allir veggir eru hrundir og á suðurhliðinni 

alveg. Inngangur á suðurhlið er þess vegna mjög illa farinn. Hestagötur sjást yfir 

suðurveggnum. Þar sést í grjót. Hætta í umhverfi rústarinnar er eldgos frá Heklu, 

uppblástur og ágangur hesta sem hefur þegar skemmt rústina að hluta til. Rústin var 

mæld með málbandi.  

 

 

Minna-Hof, rúst 7 

 
Hnit: N: 64°00.983, V: 020°16.736 

95 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst.  

Lengd: 14.20 m, breidd: 12 m, hæð: 1,20 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur í 

N-S. Gróður rústarinnar er mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, sina og gras,. Gróður 

umhverfis er það sama. Vestan við tóftina er nokkurs konar tún sem kallast Búðarflöt. 

Ástand rústarinnar er nokkuð gott, norðurveggur hennar er mjög skýr en 

vesturveggurinn er mjög hruninn. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, 

uppblástur og ágangur hesta. Rústin var mæld með málbandi. 

 

 

Minna-Hof, rúst 8 
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Hnit: N: 64°00.985, V: 0.20°16.740 

97 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 10,5 m, breidd: 11 m, hæð:1,20 m 

Lýsing: Rústin er staðsett um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin 

liggur í N-S. Rústin er ágætlega gróin af grasi, krossmöðru, gulmöðru, elftingu og 

mosa, það er mikið um sinu og þúfur. Í umhverfi hennar eru sömu jurtir. Ástand 

rústarinnar er mjög lélegt og er rústin nánast orðin slétt. Suðurveggurinn er vel 

greinilegur, austur- og vesturveggirnir sjást enn þá en norðurveggurinn er 

ógreinanlegur og orðinn samfallinn við landslagið. Hestaslóð liggur yfir þar sem 

norðurveggurinn hefur staðið og er það ástæðan fyrir því að hann er ónýtur. Rústin 

var mæld með málbandi. Ekki var hægt að teikna innri veggi og norðurveggurinn var 

teiknaður með punktalínu. Minna-Hof 7 og Minna-Hof 8 deila saman vegg, 

suðuveggur hjá Minna-Hofi 8 en norðurveggur hjá Minna-Hofi 7. Ekki virðist hafa 

verið hægt að ganga á milli rústanna. Minna-Hof 8 hefur engan sýnilegan útgang í dag 

en ég myndi giska á að hann væri á vesturhlið eins og á Minna-Hofi 7. 

 

 

Minna-Hof, rúst 9 
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Hnit: N: 64°00.991, V: 020°16.725 

96 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst.  

Lengd: 7,70 m, breidd: 7,50 m, hæð: 0,30 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur í 

V-A. Gróður rústarinnar er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras, hún er 

vel gróin. Gróður umhverfis er að mestu þúfur, gras, krossmaðra, gulmaðra, elfting, 

mosi og sina. Það eru rústir allt um kring. Ástand rústarinnar er ágætt, veggir eru allir 

samt nokkuð hrundir og það er ekkert grjót sjáanlegt. Hestaslóð liggur yfir austurvegg 

og yfir inngang. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og 

ágangur hesta. Rústin er enn þá greinileg. Rústin var mæld með málbandi. 

 

 

Minna-Hof, rúst 10 
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Hnit: N: 64°00.959, V: 020°16.692 

94 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 5 m, breidd: 3,50 m, hæð: 0,40 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur í 

V-A. Gróður rústarinnar er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras. 

Umhverfið er eins. Rústin er í slakkanum við Búðaberg. Ástand rústarinnar er nokkuð 

gott og sjást veggir hennar mjög vel. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, 

uppblástur og ágangur hesta. Rústin er greinileg og það er ekkert grjót sjáanlegt. 

Rústin var mæld með málbandi. Þessi rúst ekki inni á korti Brynjúlfs. Hann gæti hafa 

talið hana of smáa til þess að telja hana með eða að uppblástur sem var á þessu svæði 

þegar hann var að skrá rústirnar hafi falið rústina. Rústin svipar til allra hinna nema að 

hún er  minni. 

 

 

Minna-Hof, rúst 11 
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Hnit: N: 64°00.965, V: 020°16.804 

93 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst.  

Lengd: 12,70 m, breidd: 10 m, hæð: 0,75 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur í 

S-N. Gróður rústarinnar er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras. Í 

umhverfinu eru þúfur, krossmaðra, gulmaðra, gras, elfting, mosi og sina. Rústin liggur 

við Búðarflöt. Ástand rústarinnar er ekki gott, veggir hennar eru mjög óskýrir og 

ekkert grjót er sjáanlegt. Suðurveggur rústarinnar sést vel en sá veggur er samfastur 

rúst númer 12 en það er ekki inngangur á milli þeirra. Hætta í nágrenni rústarinnar er 

eldgos frá Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin er greinileg en veggir eru samt 

sem áður óskýrir. Inngangurinn á teikningunni er ágiskun. Rústin var mæld með 

málbandi. 

 

 

Minna-Hof, rúst 12 
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Hnit: N: 64°00.960, V: 020°16.805 

95 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 15,70 m, breidd: 10 m, hæð: 0,35 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur í 

N-S. Gróður rústarinnar er mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, sina og gras. Í 

umhverfinu er að finna þúfur, krossmaðra, gulmaðra, gras, elftingu, mosa og sinu. 

Rústin liggur við Búðarflöt. Rústin er mjög hrunin og er inngangur hennar ekki 

sjáanlegur en hann var þó sennilega á austurhlið. Rústin deilir norðurvegg með rúst 

11. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og ágangur hesta. 

Rústin er greinileg en þó með óskýran ramma. Ekkert grjót er sjáanlegt. Rústin var 

mæld með málbandi. 

 

 

Minna-Hof, rúst 13 
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Hnit: N: 64°00.977, V: 020°16.808 

95 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 11,9 m, breidd: 7,5 m, hæð: 0,15 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur í 

S-N. Gróður rústarinnar er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras, hún er 

vel gróin. Umhverfið er að mestu það sama. Þessi rúst er ein af þeim fyrstu sem 

ferðamaður sér sem kemur að Búða vestan frá. Rústin liggur við Búðaflöt. Ástand  

rústarinnar er ekki gott, hún er mjög illa farin og er næstum orðin slétt. Það sér rétt 

svo móta fyrir stöfnum hússins en það er mjög erfitt að greina vestur og austurvegg. 

Rústin er alveg hrunin að innan svo ekki var hægt að teikna innri veggi. Hætta í 

nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin er ekki 

mjög greinileg en sést þó. Hins vegar eru ekki mörg ár í það að hún hverfi alveg. 

Rústin var mæld með málbandi. 

 

 

Minna-Hof, rúst 14 



 31 

 
Hnit: N: 64°00.991, V: 020°16.797 

92 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 10 m, breidd: 8 m, hæð: 0,5 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur V-

A. Gróður rústarinnar er mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, sina og gras og er hún 

vel gróin. Umhverfið er að mestu þúfur, gras, krossmaðra, gulmaðra, elfting, mosi og 

sina. Þessi rúst er ein af þeim fyrstu sem aðkomendur sjá þegar komið er að Búða 

vestan frá. Ástand rústarinnar er ekki svo gott. Innri og ytri veggir eru ekki 

greinanlegir, heldur er þetta lítill hóll með enga sérstaka lögun. þó er greinilegt að um 

mannvirki er að ræða. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og 

ágangur hesta. Rústin er ekki mjög greinileg en þó er greinilegt að hóllinn er 

manngerður. Rústin var stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 15 

 
Hnit: N: 64°00.998, V: 020°16.711 
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93 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 15 m, breidd: 9 m, hæð: 0,3 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur V-

A. Gróður sem finnst í rústinni er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras, 

og er rústin vel gróin. Umhverfið er að mestu þúfur, gras, elfting, krossmaðra, 

gulmaðra, mosi og sina. Ástand rústarinnar er ekki gott. Hún er orðin næstum slétt. 

Mjög erfitt er að sjá móta fyrir veggjum. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá 

Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin var stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 16 

 
Hnit: N: 64°01.016, V: 020°16.708 

97 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst.  

Lengd: 14 m, breidd: 8 m, hæð: 0,20m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Hún liggur NV-

SA. Gróður sem finnst í rústinni er að mestu mosi og þá sérstaklega mikið af dauðum 

mosa, einnig má sjá elftingu, sinu og gras. Rústin er ekki nærri eins græn og vel gróin 

og allar hinar á svæðinu. Umhverfið er að mestu þúfur, gras, elfting, mosi og sina. 

Rústin er ekki með í allri rústa þyrpingunni heldur stendur hún aðeins frá hinum. Samt 

sem áður hefur hún sennilega haft sama hlutverk og hinar því stærð hennar er á sama 

bili og hinar. Ástand rústarinnar er ekki gott. Ekki er hægt að greina neina veggi eða 

hleðslur, bara hægt að sjá smá hól upp úr jörðinni. Ef Brynjúlfur Jónsson hefði ekki 

teiknað upp kort af svæðinu 1893 þá hefði þessi rúst ekki fundist þar sem hún stendur 
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það langt frá hinum. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og 

ágangur hesta. Rústin var stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 17 

 
Hnit: N: 64°00.976, V: 020°16.710 

95 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 9 m, breidd: 7 m, hæð: 0,35 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Hún liggur NV-

SA. Gróður rústarinnar er að mestu mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, sina og gras, 

og er rústin vel gróin. Í umhverfinu má sjá þúfur, gras, elftingu, krossmöðru, 

gulmöðru, mosa og sinu. Ástand rústarinnar er ekki gott. Ekkert grjót er að finna í 

henni og ekki hægt að greina neina veggi. Þó er augljóst að um rúst er að ræða. Hætta 

í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin var 

stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 18 
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Hnit: N: 64°00.979, V: 020°16.708 

94 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst 

Lengd: 9 m, breidd: 7 m, hæð: 0,20 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Hún liggur NV-

SA. Gróður sem finnst í rústinni er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras, 

og rústin er vel gróin. Umhverfið er að mestu þúfur, krossmaðra, gulmaðra, gras, 

elfting, mosi og sina. Ástand rústarinnar er ekki gott, hún er mikið hrunin og illa farin. 

Það sér rétt aðeins móta fyrir hugsanlegum útlínum en það er ekki hægt að sjá neina 

innri gerð. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og ágangur 

hesta. Rústin var stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 19 
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Hnit: N: 64°00.982, V: 020°16.702 

96 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 9 m, breidd: 6 m, hæð: 0,10 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Hún liggur NV-

SA. Gróður sem finnst í rústinni er mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, sina og gras, 

og er rústin vel gróin. Umhverfið er að mestu þúfur, gras, krossmaðra, gulmaðra, 

elfting, mosi og sina. Ástand rústarinnar er slæmt. Hún er nánast horfin en þó má sjá 

örlitla bungu og óskýrar útlínur á jörðinni. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá 

Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin var stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 20 

 
Hnit: N: 64°00.962, V: 020°16.715 

96 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Veggur. 

Lengd: 16 m, hæð: 1 m 
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Lýsing: Veggurinn er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Hann liggur 

frá N-S. Gróður sem finnst í veggnum er mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, sina og 

gras, og er rústin vel gróin. Umhverfið er að mestu þúfur, krossmaðra, gulmaðra, gras, 

elfting, mosi og sina. Veggur þessi er austurveggur rústa 21 og 22. Ástand veggsins er 

nokkuð gott og er hann skýr. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, 

uppblástur og ágangur hesta. Veggurinn var stikaður. 

 

 

Minna-Hof, rúst 21 

 
Hnit: N: 64°00.962, V: 020°16.731 

96 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Gróður sem 

finnst í rústinni er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras, og er hún vel 

gróin. Umhverfið er að mestu þúfur, gras, elfting, krossmaðra, gulmaðra, mosi og 

sina. Rústin er staðsett á háum hól. Rústin er alveg horfin og það eina sem eftir er er 

smá laut í grasinu, Kort Brynjúlfs Jónssonar frá 1893 sýnir staðsetningu hennar. 

Rústin er við hliðina á rúst 22 og hafa þær sennilega verið samfastar. Hætta í nágrenni 

rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin var ekki mæld. 

 

 

Minna-Hof, rúst 22 
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Hnit: N: 64°00.956, V: 020°16.731 

96 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Gróður sem 

finnst í rústinni er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras, og er hún vel 

gróin. Umhverfið er að mestu þúfur, krossmaðra, gulmaðra, gras, elfting, mosi og 

sina. Rústin er staðsett á háum hól. Hún er alveg horfin og það eina sem eftir er er 

smá laut í grasinu, Kort Brynjúlfs Jónssonar frá 1893 sýnir staðsetningu hennar. 

Rústin er við hliðina á rúst 21 og hafa þær sennilega verið samfastar. Hætta í nágrenni 

rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin var ekki mæld. 

 

 

Minna-Hof, rúst 23 

 
Hnit: N: 64°00.966, V: 020°16.715 

89 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 
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Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og um 1,3 km frá Minna-Hofi. Hún liggur 

NA-SV. Gróður í rústinni er að mestu mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, gras og 

sina. Umhverfið er svipað, mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, gras og sina. Ástand 

er ekki gott en það má sjá smá laut bregða fyrir en ekki hægt að greina neina veggi. 

Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin 

var ekki mæld. 

 

 

Minna-Hof, rúst 24 

 
Hnit: N: 64°00.971, V: 020°16.704 

95m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst.  

Lýsing: Rústin er um 500m frá Búðafossi og 1,3km frá Minna-Hofi. Hún liggur NA-

SV. Gróður sem finnst í rústinni er mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, sina og gras, 

og er hún vel gróin. Umhverfið er að mestu þúfur, gras, krossmaðra, gulmaðra, 

elfting, mosi og sina. Ástand rústarinnar er ekki gott. Það er aðeins grunn laut eftir af 

henni og ekki hægt að greina hversu stór hún hefur verið. Hætta í nágrenni rústarinnar 

er eldgos frá Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin var ekki mæld. 

 

 

Minna-Hof, rúst 25 
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Hnit: N: 64°00.924, V: 020°16.789 

95 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 9 m, breidd: 6 m, hæð: 0,10 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Rústin liggur 

SV-NA. Gróður sem finnst í rústinni er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og 

gras, og er hún vel gróin. Umhverfið er að mestu þúfur, gras, krossmaðra, gulmaðra, 

elfting, mosi og sina. Ástand rústarinnar er ekki gott. Það sér móta fyrir grasbala en 

engir veggir eða hleðslur sjást. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, 

uppblástur og ágangur hesta. Rústin var stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 26 

 
Hnit: N: 64°00.921, V: 020°16.796 

97 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 6 m, breidd: 7 m, hæð: 0,10 m 
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Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Hún liggur SV-

NA. Gróður sem finnst í rústinni er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras, 

og rústin er vel gróin. Í umhverfinu er að mestu þúfur, krossmaðra, gulmaðra, gras, 

elfting, mosi og sina. Ástand rústarinnar er ekki gott, hún er næstum horfin. Það eina 

sem er eftir er smá laut á litlum hól. Það væri ekki hægt að átta sig á því að um rúst 

væri að ræða ef korts Brynjúlfs Jónssonar (mynd 2) sem hann teiknaði árið 1893 hefði 

ekki notið við. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu, uppblástur og 

ágangur hesta. Rústin var stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 27 

 
Hnit: N: 64°00.936, V: 020°16.769 

97 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd:15 m, breidd: 9 m, hæð: 0,5 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Hún liggur SV-

NA. Gróður sem finnst í rústinni er að mestu mosi, krossmaðra, gulmaðra, elfting, 

sina og gras, rústin er vel gróin. Í umhverfinu má að mestu sjá þúfur, krossmöðru, 

gulmöðru, gras, elftingu, mosa og sinu. NA veggur rústarinnar er nokkuð skýr en 

restin af henni sést ekki vel og er næstum orðið slétt. Þegar gengið er aðeins frá 

rústinni sést greinilegur hóll þar sem hún stendur. Hætta í nágrenni rústarinnar er 

eldgos frá Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin var stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 28 
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Hnit: N: 64°00.943, V: 020°16.765 

95 m yfir sjávarmáli.  

Tegund: Búðarúst.  

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Gróður sem 

finnst í rústinni er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras, og rústin er vel 

gróin. Umhverfið er það sama. Ástand rústarinnar er ekki gott. Hún er nánast horfin 

en það eina sem eftir er er lítil laut á smá hól. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos 

frá Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin er ekki greinileg en vitað er að hún var 

þar sem lautin er vegna korts Brynjúlfs Jónssonar frá árinu 1893 (mynd 2). Ekki var 

hægt að mæla rústina. 

 

 

Minna-Hof, rústir 29, 30 og 31 
Þessar þrjár rústir eru alveg horfnar. Það er ekki hægt að sjá móta fyrir neinu nema 

sléttu svæði þar sem þær hafa líklegast verið samkvæmt korti Brynjúlfs Jónssonar. 

Samkvæmt honum hafa þetta verið byggingar af sömu gerð og stærð og flest allar 

aðrar á svæðinu. Það eru engar reiðgötur á svæðinu þar sem rústirnar hafa sennilega 

staðið en hins vegar hefur verið fremur vindasamt á þessum stað ólíkt því sem flestar 

hinna rústanna hafa.  

 

 

Minna-Hof, rúst 32 



 42 

 
Hnit: N: 64°00.956, V: 020°16.776 

95 m yfir sjávarmáli. 

Tegund: Búðarúst. 

Lengd: 6 m, breidd: 4 m, hæð: 0,15 m 

Lýsing: Rústin er um 500 m frá Búðafossi og 1,3 km frá Minna-Hofi. Hún liggur S-N. 

Gróður sem finnst í rústinni er mosi, elfting, krossmaðra, gulmaðra, sina og gras, og 

rústin er vel gróin. Umhverfið er að mestu þúfur, gras, krossmaðra, gulmaðra, elfting, 

mosi og sina. Rústin liggur við Búðaflöt vestanmegin. Ástand er ekki gott, hún er 

mikið hrunin og illa farin, orðin kræklótt og skemmd og myndar óslétta laut. Hún er 

heldur ekki mjög stór miðað við allar hinar. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá 

Heklu, uppblástur og ágangur hesta. Rústin er ágætlega greinileg þó er ekki hægt að 

átta sig alveg á lögun hennar. Rústin var stikuð. 

 

 

Minna-Hof, rúst 33 

 
Hnit: N: 64°01.191, V: 020°20.885 

91 m yfir sjávarmáli. 
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Tegund: Meintur dómhringur. 

Lengd: 13,50 m, breidd: 12 m 

Lýsing: Meinti dómhringurinn er staðsettur um 3,90 km frá Búðafossi, um 2,40 km 

frá Minna-Hofi og 3,40 km frá Búða. Rústin liggur NV-SA. Gróður sem finnst í 

rústinni er að mestu mosi en einnig er svolítið gras. Þinghóll stendur NV megin við 

rústina. SA megin við hana má sjá sérkennilegt mannvirki. Þar hefur steinum verið 

raðað og mynda þeir tvær línur og þrjá hringi sem liggja út frá línunum. Mannvirki 

þetta er sennilega ekki mjög gamalt þar sem næstum enginn mosi er á steinunum. 

Ekki get ég sagt um hver tilgangur þessara steinhleðslna er en þær kennimerkja 

sannarlega hvar meinti dómhringurinn er. Í umhverfinu má einnig sjá nokkuð af 

birkitrjám, víðitrjám, lyngi og kjarrgróðri í kringum rústina. Ástand rústarinnar er 

ekki gott. Það má sjá dauflega móta fyrir mosagrónum hring sem er sléttur að ofan. Ef 

vel er skoðað má sjá að grjóti hefur verið raðað í kringum rústina en sumir steinarnir 

sjást varla fyrir mosa. Hætta í nágrenni rústarinnar er eldgos frá Heklu og uppblástur, 

sem er mikill á Árneseyjunni. Rústin er nokkuð greinanleg en ef steinunum væri ekki 

raðað í kringum hana væri erfitt að finna hana. Rústin var mæld með málbandi. 
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4. Umfjöllun og niðurstöður 
Sú aðferð sem notuð var til að fá niðurstöðu í rannsóknina var samanburðarfræði. 

Bornar voru saman rústirnar eins og þær komu fyrir sjónir Brynjúlfs árið 1893 og 

mínar í dag, 2009. Með því að bera þær saman sjáum við hvað hefur breyst á þessum 

116 árum. Einstaklingsbundið getur verið hvað augað greinir, því gat verið 

athyglisvert að sjá mögulegan mun á rústunum. Hann gat verið bundinn viðhorfum 

okkar beggja en eins umhverfislegum þáttum. Með því að nota samanburðarfræðina 

er gerð tilraun til að sameina fortíðina og nútíðina. Hún er í raun túlkunaraðferð sem 

hver og einn getur notað á mismunandi hátt (Johnson, 1999, bls. 48-60). 

Við rannsókn sína notast Brynjúlfur að mestu við orðin sjálf. Hann er ekki 

mikið að lýsa stöku rúst og teikna myndir, heldur vill hann segja frá heildinni. Hann 

styðst náttúrulega við tækni samtíma síns og virðist ekki hafa mælt rústirnar 

nákvæmlega, heldur sirkað út lengd þeirra og breidd. Á hans tíma var ekki álitið 

aðalatriðið að skoða rústirnar og ástand þeirra undir yfirborðinu, heldur gengu 

rannsóknir aðallega út á það að finna fræga staði sem höfðu sögu í íslenskum 

fornritum á bakvið sig (Bjarni F. Einarsson, 1994, bls. 381). Í dag er farið varlegar í 

að túlka hlutverk rústa án frekari könnunar. Brynjúlfur var því ófeiminn við að ganga 

skrefinu lengra og staðfesta að rústirnar á Minna-Hofi væru í raun þingbúðir 

Árnesþingstaðar, án þess að hafa gert neina frekari rannsókn eða uppgröft á svæðinu. 

Í dag eru aðferðir fornleifafræðinnar aðrar og yfirleitt skorið úr um vafamál með 

könnunarskurði, jarðsjármælingum eða öðrum sambærilegum aðferðum. 

 Í rannsóknarferð sinni sá Brynjúlfur miklar grjótbreiður sem hann segir vera 

grjót úr sumum rústunum. Ég sá engar slíkar grjótbreiður í mínum ferðum. Ástæðan 

fyrir því getur verið sú að á einhverju tímabili hafi mest allt grjótið verið flutt í burtu 

af svæðinu og nýtt til annars líkt og Ólafur Briem bendir á (1954, bls. 384). 

Brynjúlfur talar um að flestar rústirnar hafi inngang sem snýr að lægðunum. Í 

mínum vettvangsferðum sáust ekki margir inngangar á rústunum. Það voru einungis 

sjánlegir inngangar á rústum 1, 2, 3, 6, 7, 9 og 10 en á rúst 11 giskaði ég á hvar 

inngangurinn væri, því hvann var svo óljós. Rústir 7, 9 og 1 voru auk þess einu 

rústirnar, af þeim sem höfðu sjánlegan inngang, sem snéru að lægðunum. Rústir 2, 3, 

6 og 10 höfðu innganga en þeir snéru ekki að lægðunum heldur í aðrar áttir. Rúst 11, 

með ágiskaða innganginn, hafði hann að lægðinni. Ljóst er af þessu að inngangar 

rústanna hafa raskast með tímanum. Í flestum rústunum hefur fyllst upp í þá, svo 
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ómögulegt er að sjá hvar þeir hafa verið nema með uppgrefti. Ólafur Briem talar 

einnig um að langhliðir rústanna snúi flestar að lægðunum og er það þannig enn í dag.  

 Þegar Ólafur Briem rannsakaði rústirnar er athyglisvert að hann sá ekki rústir 

9, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24, og 28. Þær sá ég hins vegar í mínum ferðum núna árið 

2009. Einnig er mjög athyglisvert að hann teiknar á kort sitt, sex rústir sem hvorki ég 

né Brynjúlfur höfum rekist á. Það sem er mest furðulegt er að hann sá ekki rúst 9 sem 

nú er afar greinileg. Brynjúlfur Jónsson sá einnig þessa rúst í sinni ferð árið 1893. 

Hvorugur þeirra hefur hins vegar séð rúst 10 sem ég sá í minni ferð. Ekki er líklegt að 

hún hafi komið eftir 1943, því hún lítur ekki það vel út þó hún sé mjög greinileg. 

Fleira vekur athygli. Rústir 11 og 12 teiknaði ég sem samfastar og það gerðu 

Ólafur Briem og Guðmundur Kjartansson einnig á sinni mynd. Brynjúlfur Jónsson 

teiknaði aftur á móti bara eina rúst á þessum stað. Þessar mismunandi teikningar segja 

okkur bara eitt, það er að það er misjafnt hvað hver og einn sér í sínum 

vettvangsferðum.  

 Þegar á heildina er litið er hins vegar ljóst að á þessum 116 árum hefur ekki 

svo mikið breyst. Næstum allar rústirnar sem Brynjúlfur sá í sinni ferð er hægt að sjá 

enn þann dag í dag, þó vissulega séu þær ekki jafn skýrar og áður. Sumar rústirnar eru 

mjög illa farnar og nokkrar horfnar. Á staðnum hafa verið ær, nautgripir og svo hestar 

frá 1986 (Gestur Einarsson, munnleg heimild). Allt hefur þetta áhrif á rústirnar. Þegar 

vettvangsvinnan fór fram var stundum hægt að sjá áberandi merki þess að hestar 

hefðu verið á svæðinu. Það eru reiðgötur sumstaðar þvert yfir rústirnar og hafa þær 

skemmt veggi þeirra. Þetta gerir það að verkum að erfiðara er að greina þær. Þegar 

Brynjúlfur Jónsson og Ólafur Briem skoðuðu rústirnar voru engar reiðgötur sjánlegar 

á staðnum. 

Einnig hefur í gegnum tíðina verið mikill uppblástur á svæðinu. Hann hefur 

sannarlega skemmt sumar rústirnar og gert það að verkum að sumar sjást ekki í dag. 

Þær rústir sem staðsettar voru uppi á hól á svæðinu hafa sennilega horfið vegna vinda 

sem sækja á hólinn í vondum veðrum.  

 Ekki er hægt að vita með vissu hvort þetta séu í raun þingbúðir 

Árnesþingstaðar. Til þess að komast að því þyrfti að ráðast í uppgröft. Hins vegar eru 

þetta umfangsmiklar rústir og hafa væntanlega haft eitthvert mikilvægt hlutverk.  

 Dómhringsrústin úti í Árnesinu hefur breyst nokkuð á þessum 116 árum sem 

rannsóknin tók til. Enginn inngangur er t.d. sjánlegur lengur á henni í dag, auk þess 

sem það er mjög erfitt að greina steinahleðslur í henni þó það sjáist glitta í steina hér 
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og þar. Ekki er heldur hægt að greina hæð hennar þar sem hún er orðinn jöfn 

yfirborðinu að hæð í kring.  

 

 

5. Lokaorð 
Ef við tökum efnið saman er það ljóst að rústirnar hjá Minna-Hofi í Gnúpverjahreppi 

hafa ekki mikið breyst síðan 1893. Aðeins þrjár rústir eru alveg horfnar en þó eru 

nokkrar til viðbótar sem eru alveg á mörkunum með að sjást, bara grunnar lautir eru 

eftir. Það sem kom mest á óvart er að hafa fundið eina rúst á staðnum sem hvorki 

Brynjúlfur né Ólafur fundu í sínum ferðum. Rústin úti í Árnesinu hefur hins vegar 

breyst mikið og er orðin illgreinanleg í dag. Helstu breytingar á búðarústunum eru að 

inngangarnir eru að hverfa og stöku veggir einnig vegna ágangs hesta. Nýlegir 

hestaslóðar liggja nú yfir sumar rústirnar. Í heildina er svæðið ekki í mikilli hættu og 

rústirnar vel farnar.  
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