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Guðmundur Emil Arnþórsson, Litluhlíð. 
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Guðrún Björg Egilsdóttir, Daufá. 
Hólmfríður Lilja Böðvarsdóttir, Brúnastöðum. 
Ívar Sigurðsson, Páfastöðum. 
Jóhannes Ingi Torfason, Reykjum I. 
Logi Már Birgisson, Valagerði. 
Óskar Smári Haraldsson, Brautarholti. 
Tanja Rut Bjarnadóttir, Halldórsstöðum. 
Trausti Þór Freysteinsson, Hverhólum. 



  

 

Formáli 
 
Sá háttur hefur verið hafður á í Varmahlíðarskóla undanfarin vor, 
að hefðbundið skólastarf hefur verið brotið upp síðustu vikuna 
fyrir skólalok, með því að allir bekkir hafa tekið fyrir einhver 
ákveðin verkefni. Hefur það verið stefna skólans að þessi vinna 
tengist heimabyggðinni, þannig að nemendur fræðist um og læri 
betur að þekkja sína heimabyggð og sögu hennar. 
Vorið 2003 kom upp sú hugmynd að fróðlegt væri að skoða og 
skrá minnisvarðana í Skagafirði, þar sem engin samantekt um 
fjölda þeirra eða staðsetningu væri til. 
Það að skoða minnisvarðana segir margt um atburði og sögu 
héraðsins, því bak við hvern minnisvarða er saga eða atburður 
tengdur lífi liðinna alda. 
Kom það í hlut 4. og 5. bekkjar að taka fyrir þetta verkefni. 
Vorið 2003 dugði tíminn ekki til að ljúka verkefninu, en 
nemendur voru þá búnir að fara um héraðið, taka myndir af 
minnisvörðunum og byrjaðir að skrá upplýsingarnar. 
Lá þessi vinna síðan í dvala til vetrarins 2004-2005, að 6. bekkur 
hélt áfram að slá inn og leita upplýsinga sem vantaði. 
Síðan kom upp sú hugmynd að gaman væri að gefa út í 
bókarformi þennan fróðleik sem nemendur væru búnir að safna 
saman. Þessar upplýsingar um minnisvarðana hefðu meira 
notagildi í bókarformi heldur en mörg önnur verk sem nemendur 
Varmahlíðarskóla hafa unnið og er að finna á vef skólans. 
Þó að þetta hefti sé hvorki stórt né þykkt, þá liggur býsna mikil 
vinna á bak við það. 
Vert er að koma á framfæri þakklæti til þeirra sem sérstaklega 
hafa styrkt og aðstoðað við þetta verkefni.   
Fyrst ber að þakka Menningarmálanefnd Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar en hún veitti verkefninu upphaflega kr. 50.000.- í 
aksturssstyrk.  
Einnig öllum þeim sem veitt hafa aðstoð og upplýsingar við gerð 
þessa rits. 

Varmahlíðarskóla nóv. 2005 
Ásdís S. Sigurjónsdóttir kennari 
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 Hraun í Fljótum 

Við þjóðveginn til Siglufjarðar, fyrir ofan og norðan bæinn 
Hraun, er útskot við veginn. Á þessu útskoti hefur verið 
komið fyrir stórum steini sem ber nafnið Þráinn. Nafnið 
fékk hann þegar vegagerðarmennirnir sem upphaflega 
ruddu veg yfir Skarðið voru að erfiða við að koma honum 
út fyrir vegarstæðið.  Eftir þá viðureign orti Stefán 
Sigurðsson bóndi í Minni-Brekku þessi vísu: 

Þráinn kalla þennan má 
þvítann valla fríða. 

Sjái hann allir höldar hjá 
hér sem fjallveg ríða. 

Þessa vísu klappaði Jakob Jónsson (f.1823 d.1900) í Minni-
Brekku, öðru nafni Myllu-Kobbi, í steininn. Árið 1998 hafði 
Pétur Kr. Guðmundsson bóndi á Hrauni, forgöngu um að 
koma steininum á þennan ágæta útsýnisstað  þar sem hann 
er nú. Á skilti við 
steininn eru fróð-
legar upplýsing-
ar bæði um vega-
lögn yfir Skarðið 
og Myllu-Kobba.  
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 Lónkot í Sléttuhlíð (1) 

Í Lónkoti hefur  Ólafur Jóns-
son staðarhaldari látið reisa 
Sölva Helgasyni myndarleg-
an minnisvarða. 
 
Listamaðurinn og kennarinn 
Gestur Þorgrímsson hannaði 
og gerði minnisvarðann. 
 
Á honum stendur: 

Sölvi Helgason 
fæddur 16. ágúst 1820 

á Fjalli í Sléttuhlíð. 
D. 20. október 1895 

á Ystahóli 
í sömu sveit. 

 
Einnig eru höggvin í steininn 
þau orð  sem Sölvi notaði til 
að lýsa sjálfum sér: 

„ Ég er djásn og dýrmæti, 
drottni sjálfum líkur”. 
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Lónkot í Sléttuhlíð (2) 

Í Lónkoti hefur Ólafur 
Jónsson staðarhaldari, látið 
gera minnismerki um Ólöfu 
galdrakerlingu sem átti 
heima í Lónkoti þegar séra 
Hálfdán var prestur í Felli. 
Áttu þau margar brösur 
saman prestur og kerling 
enda bæði fjölkunnug. 
Eitt sinn er prestur var á sjó 
með mönnum sínum galdr-
aði hann heitan blóðmörs-
kepp frá Ólöfu á öngulinn 
og gaf mönnum sínum til að 
hressa sig á. Hún launaði 
honum lambið gráa með því 
að seyða til sín flyðru úr 
skipinu. 

Páll Guðmundsson 
listamaður frá Húsafelli 
markaði andlit kerlingar  
efst á steinsúluna og 
flyðruna framan á steininn. 
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 Lónkot í Sléttuhlíð (3) 

Í Lónkoti hefur land-
námsmanninum Höfða-
Þórði verið reistur minn-
isvarði, en Lónkot er í 
hans gamla landnámi. 
 
Minnisvarðinn er sjávar-
barið stuðlaberg sem í 
hefur verið mörkuð mynd 
af sverði. 
Það er  listamaðurinnPáll 
Guðmundsson frá Húsa-
felli sem vann verkið. 

Allsherjargoði vígði 
steininn 7. júlí 2000. 
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 Höfði á Höfðaströnd (1) 

Í landi Höfða er minnisvarði um að Vegagerð ríkisins hafi 
lokið við að setja bundið slitlag á þjóðveginn frá hring-
veginum til Siglufjarðar árið 1999 og er það um 100 km leið.  
Minnisvarðinn stendur í Höfðahólunum vestan 
þjóðvegarins og þaðan eru um það bil 50 km í hvora átt, 
þ.e. til Siglufjarðar og að hringveginum við Grundarstokk í 
Blönduhlíð. Þar er líka útskot til að stansa og þaðan er gott 
útsýni yfir Þórðarhöfðann og eyjarnar á Skagafirði. 

Á minnisvarðann er letrað:  
 

Siglufjarðarvegur 
Bundið slitlag 

september 1999 
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 Höfði á Höfðaströnd (2) 

Minnisvarði um Friðrik V. 
Guðmundsson frá Höfða. 
 
Minnisvarðinn var reistur í landi 
Höfða á Höfðaströnd, árið 1998. 
 
Þetta stendur á 
minnisvarðanum: 
 

Friðrik V. Guðmundsson 
frá Höfða 

f. 13. okt. 1898 
Aldarminning 

Sæl verður gleymskan  
undir grasi þínu. 
                 H.P. 

Friðrik V. Guðmunds-
son fæddist 13. október 
1898 á Bræðraá í Sléttu-
hlíð. Hann flutti með 
foreldra sína aldraða að 
Höfða á Höfðaströnd 
1922.  Giftist 1934 Þóru 
Jónsdóttur og eignuðust 
þau son. Þóra dó þetta 
sama ár (1934) af barns-
förum. Friðrik flutti frá 
Höfða til Reykjavíkur 
1937 og var þar toll-
vörður til æviloka. 
Hann lést þann 26. júní 
1974.  
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 Nýlendi í Deildardal 

Á Nýlendi í Deildardal hafa ættingjar Ingólfs Jónssonar 
fyrrverandi bónda þar, girt af reit, plantað í hann trjám 
og gefið honum nafnið Ingólfslundur. 

Á stóran stein í lund-
inum hefur verið fest 
plata sem á stendur: 

 
Ingólfslundur 

Til minningar um 
Ingólf Jónsson 
bónda Nýlendi  

1956-1990 
F. 6. 11. 1923  
D. 27.8. 1990 

Ingólfslundur var vígður 8. ágúst 1992. Minnisvarðann 
afhjúpaði bróðurdóttir Ingólfs, Guðrún María Línberg 
Runólfsdóttir. 
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 Hlíðarlundur í Óslandshlíð (1) 

Í Hlíðarlundi við Hlíðarhús er minnisvarði um bæina í 
Óslandshlíð sem farnir eru úr byggð og þá sem voru í 
byggð árið 2000. Minnisvarðinn er ferstrend steinsúla.  

Á  suðurhliðina er letrað: 
 

Óslandshlíð 2000 
Miðhús, Tumabrekka, Brekkukot, 
Ósland, Melstaður, Hlíðarhús, 

Marbæli, Kross, Þúfur, Stóragerði, 
Miklibær, Hlíðarendi. 

Á norðurhlið súlunnar 
má lesa: 
 

Átthagafélagið Geisli. 
Lifðu vel sveitin mín, 

lánið þér fagni. 
Láti þér hamingjan, 
allt verða að gagni. 

Á austurhlið 
minnisvarðans stendur : 
 

Áður byggð ból. 
Miðhúsagerði, Háagerði, 

Torfhóll, Efrihóll, Undhóll, 
Búðanes, Teigsbrekkur, 

Teigur, Flatagerði, 
Sámstaðir, 

Miklabæjarkirkja. 

Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra 
afhjúpaði steininn, sem var unninn af 
Tómasi Einarssyni, steinsmiði á Ólafs-
firði. Stuðlabergið er úr Staðarbjarga-
vík við Hofsós. 
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 Hlíðarlundur í Óslandshlíð (2) 

Norðan við Hlíðarhúsið í 
Óslandshlíð hefur far-
kennslu á Íslandi verið 
reistur minnisvarði. 
Minnisvarðinn stendur á 
grunni elsta skólahússins. 
 
Það var átthagafélagið 
Geisli í Óslandshlíð í sam-
vinnu við Menntamála-
ráðuneytið sem stóð fyrir 
að reisa þennan minnis-
varða. 
 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og 
Gerður Sigurðardóttir kennari frá Sleitustöðum  afhjúpuðu 
minnisvarðann 29. ágúst 2004. 
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 Hlíðarlundur í Óslandshlíð (3) 

Í Hlíðarlundi  í Óslandshlíð 
afhjúpaði Páll Pétursson ráð-
herra, minnisvarða 31. ágúst 
2002. 
Með því var verið að minnast 
fyrstu skipulögðu samfélags-
þjónustu á Íslandi. Í Íslend-
ingasögum er greint frá at-
burðum sem áttu sér stað hér í 
Skagafirði, nokkru áður en krist-
inn siður var lögtekinn hér á 
landi. Þá ríkti hallæri svo mikið 
hér um slóðir að fjöldi fólks var 
bjargarlaus og þeir sem verst 
voru settir dóu úr sulti. 
Héraðshöfðingjar komu þá 
saman til fundar og tóku þá 
ákvörðun að reka út á gaddinn 

þá er sjúkir voru og aldraðir og aðra þá er sem ekki gætu 
bjargað sér af eigin rammleik. Þannig töldu þeir að bjarga 
mætti þeim sem mest gildi höfðu fyrir framtíð héraðsins. Þá 
var mestur höfðingi þar um slóðir Arnór kerlingarnef og 
bjó hann á Miklabæ í Óslandshlíð. Þegar Arnór kom heim 
af áður-nefndri samkomu tók móðir hans hann tali og 
ávítaði hann fyrir að samþykkja svo grimman dóm. Sýndi 
hún honum fram á að sem valdsmanni bæri honum að 
tryggja afkomu undirmanna sinna með öllum tiltækum 
ráðum. Arnór skipti við þetta um skoðun, lét sækja þá sem 
höfðu verið útreknir og veitti þeim skjól og næringu. Einnig 
kallaði hann saman fjölda bænda og hélt yfir þeim svo 
kjarnyrta ræðu að allir samþykktu að henni lokinni að 
sameinast um að aðstoða þá sem erfitt áttu.  
Það var samstarfsverkefni Átthagafélags Óslandshlíðar og 
Félagsmálaráðuneytisins að minnast þannig upphafs sam-
félagsþjónustu á Íslandi í heimabyggð frumherjanna. 
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 Neðri-Ás í Hjaltadal 

Í Ási bjó Þorvarður Spak-Böðvarson ættfaðir Ásbirninga er 
reisti kirkju að bæ sínum árið 984. Það var sennilega ein af 
fyrstu kirkjum á  Íslandi. Í Neðra-Ási er talið að þar megi 
sjá kirkjugarð. Kirkjan í Neðra-Ási var aðallega úr timbri frá 
Englandi. Klaufi og Arngeir (bróðir Þorvarðs) ætluðu að 
kveikja í kirkjunni. Í fyrra skiptið sýndist sem eldur feyktist 
út um alla glugga. Í seinna skiptið ætluðu þeir að kveikja í 
fjalldrapa. Arngeir lagðist niður að blása á eldinn. Þá kom 
ör yfir höfuð Arngeirs og önnur milli skyrtu og síðu hans. 
Ekki eru til fleiri frásagnir um tilraunir þeirra til að 
eyðilegga kirkjuna. 

Í Neðra-Ási var afhjúpaður minnisvarði árið 1987 um 
Þorvarð Spak-Böðvarsson. 
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 Hólar í Hjaltadal (1) 

Jón Arason var háls-
höggvinn í Skálholti 7. 
nóvember 1550. Hann var 
síðasti kaþólski biskuinn á 
Íslandi. Á jarðhæðinni er 
einn veggur skreyttur með 
mósaíkmynd af biskupi, 
eftir myndlistarmanninn 
Erró. 

Við Hóladómkirkju var reist-
ur klukkuturn til minningar 
um að liðin voru 400 ár frá 
dauða Jóns Arasonar biskups 
á Hólum. Turninn er 27 m á 
hæð og í gólfi hans eru 
grafnar jarðneskar leifar Jóns 
biskups. Turninn var teiknað-
ur af Sigurði Guðmundssyni. 
Byggingarmeistari var Hró-
bjartur Jónsson frá Hamri í 
Hegranesi. Ríkisstjórnin lét 
reisa turninn. 
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Eitt sinn var Guðmundur að blessa Drangey. Þegar hann 
var búinn að blessa nær alla eyjuna kom hendi út úr 
bjarginu og skar á festingarnar en náði ekki að skera þá 
síðustu því Guðmundur var búinn að blessa hana. Þá var 
sagt: Hættu nú Gvendur, einhvers staðar verða vondir að 
vera. Eftir það heitir óblessaði staðurinn Heiðnaberg.  

 

Hólar í Hjaltadal (2) 

Þar er stytta í minningu 
Guðmundar biskups Ara-
sonar sem kallaður var Guð-
mundur góði. Styttan stendur 
í skógarreitnum fyrir norðan 
kirkjuna. Minnisvarðinn var 
reistur árið 1974 í tilefni ellefu 
alda byggðar á Íslandi.  Guð-
mundur biskup var þekktur 
af örlæti og líknarsemi við þá 
sem minna máttu sín. Það var 
Kolbeinn Tumason sem kom 
honum til valda. Seinna áttu 
þeir í tíðum útistöðum og 
Kolbeinn féll er hann gerði 
árás á Hóla. 
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Hólar í Hjaltadal (3) 

Í túninu á Hólum þar sem 
farið er að grafa upp fornar 
bæjarrústir á staðnum, stend-
ur stytta af Jósepi Jóni Björns-
syni. Hann var fyrsti skóla-
stjóri Búnaðarskólans sem 
stofnaður var á Hólum 1882.  

Jósef fæddist 18. nóv-
ember á bænum Fremri-
Torfustöðum í  Miðfirði. 
Eftir skólagöngu á Ís-
landi menntaði hann sig 
í búnaðarnámi í Noregi 
og Danmörku. Dó í 
Reykjavík 7. október 
1946. Jarðsettur á 
Hólum. 
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 Hólar í Hjaltadal (4) 

Í trjálundinum utan við 
kirkjuna er minnisvarði um 
Zóphonías Halldórsson 
prófast í Viðvík. 
 
Á minnisvarðanum stendur: 
 

Minningarlundur um 
Zophonías Halldórsson 

prófast, 
Jóhönnu Soffíu Jónsdóttur 

konu hans  
og syni þeirra, 

Pétur ættfræðing og 
Pál alþingismann og 

skólastjóra. 

Zophonías fæddist 11. júní 1845 á Brekku í Svarfaðardal, dó 
3. janúar 1908 í Viðvík. Var veitt  Goðdalaprestakall 1. sept. 
1876, en hætti í Goðdölum og fékk Viðvík 6. maí 1886. 
Zophonías var settur prófastur í Skagafjarðarprófasts-dæmi 
18. mars 1889. Skipaður  ári síðar prestur í Viðvík og 
prófastur til æviloka. Hann stofnaði ýmis félög í sveit sinni 
og héraði. Kennari við Hólaskóla nokkur síðustu árin og 
jafnframt fyrirlesari. 



18 

 

 Syðri-Brekkur í Blönduhlíð 

Hermann Jónasson var 
formaður Framsóknar -
flokksins frá 1944-1962. Hann 
gegndi mörgum ráðherra-
embættum og var þar af 
tvisvar forsætisráðherra.  
Hann var lögreglustjóri í 
Reykjavík árin 1929-1934.  
Hermann sat einnig í fjölda 
nefnda og ráða. Þrisvar sat 
hann á Allsherjarþingi 
Sameinuðu þjóðanna. Hann 
var glímukóngur Íslands árið 
1953. 

Á minnisvarðanum stendur meðal annars: 
 

Hermann Jónasson 
forsætisráðherra 

fæddur að Syðri-Brekku 25.12. 1896 -  
látinn 2.11. 1976 

,,Að hugsa ekki í árum en öldum 
að alheimta ei daglaun að kvöldum 
því svo lengist mannsævin mest“. 

Stephan G. Stephansson 
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Flugumýri í Blönduhlíð 

Á bæjarhlaðinu á Flugumýri er áletraður steinn til 
minningar um stóðhestinn Ófeig 882. Það var 
Ófeigsfélagið sem lét gera steininn. Ófeigsfélagið var 
eigendafélag um hestinn. 
Ófeigur 882 
F: Kolskeggur frá Flugumýri 
Ff: Jarpur frá Hólum 
M: Kengála frá Flugumýri 
Mm: Gamla-Mósa frá Flugumýri 

Á steininum stendur: 
 

Til minningar um 
stóðhestinn Ófeig 882 

frá Flugumýri 
Fæddur 1974 
Dáinn 1999 

Hann markaði 
djúp spor í íslenskri 

hrossarækt 
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Stóru-Akrar í Blönduhlíð 

Við suðausturhorn gamla torfbæjarins á Stóru-Ökrum er 
minnisvarði um Skúla Magnússon sem bjó á Stóru-
Ökrum þegar hann var sýslumaður í Skagafirði. Enn 
standa tvær af sex bæjarburstum torfbæjarins sem Skúli 
byggði upp þegar hann settist að á Stóru-Ökrum. Það var 
Sýslunefnd Skagafjarðar sem lét reisa Skúla minnisvarða. 

Á steininum stendur: 
Skúli Magnússon 

Landfógeti 
Sýslumaður 
Skagfirðinga 
1737-1750 

 
Skúli var fæddur að Keldunesi í Norður-Þingeyjarsýslu 12. 
des 1711. Föðurætt Skúla er runnin frá Skagafirði en langafi 
hans var Skúli Magnússon, prestur í Goðdölum. Skúli 
Magnússon yngri var sýslumaður Skagfirðinga frá 14. apríl 
1737-1750. Merkasta umbótamál sem Skúli beitti sér fyrir á 
sýslumannsárum sínum er án efa samþykkt um sumarbeit 
hrossa en hún var gerð við Vallalaug 13. maí 1739. 
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 Örlygsstaðir í Blönduhlíð 

Á Örlygsstöðum er minnis-
varði um mesta bardaga sem 
orðið hefur á Íslandi, Örlygs-
staðabardaga.  
 
 
Á minnisvarðann er letrað: 

 
Fjörbrot þjóðveldisins 

Örlygsstaðabardagi 
21. ágúst 1238 

Hluti nemendanna sem unnu að minnisvarða-
verkefninu vorið 2003 ásamt Helgu Friðbjörnsdóttur 
kennara í Varmahlíð. 
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Víðivellir í Blönduhlíð 

Á Víðivöllum var afhjúpaður minnisvarði 1998 um þá 
bræður Pétur, Jón og Brynjólf Péturssyni. Þeir fæddust 
allir á Víðivöllum í Blönduhlíð í Skagafirði. Allir héldu 
þeir til Danmerkur til framhaldsmenntunar. 
Dr. Sturla Friðriksson hannaði minnisvarðann og annaðist 
uppsetningu hans. 

Á minnisvarðanum stendur: 
Víðivallabræður 

Dr. Pétur Pétursson biskup 1808-1891 
Brynjólfur Pétursson Fjölnismaður 1810-1851 

Jón Pétursson háyfirdómari 1812-1890 
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 Bóla í Blönduhlíð 

Í landi Bólu í Akrahreppi var 
skáldinu Bólu-Hjálmari reistur 
minnisvarði árið 1955. Skag-
firðingafélagið á Akureyri fékk 
b l e t t  h j á  V a l d i m a r i 
Guðmundssyni bónda í Bólu 
sem það girti af, þar var 
plantað trjám og skáldinu 
Hjálmari Jónssyni reistur 
minnisvarði.  Við vígslu 
minnisvarðans afhenti svo 
Skagfirðingafélagið á Akureyri 
Skagafjarðarsýslu hann til 
varðveislu og fól Skógræktar-
félagi Skagafjarðar að sjá um 
trjáreitinn. 

Hjálmar Jónsson fæddist að 
Halllandi á Svalbarðsströnd 
1796. Hann dó 5. ágúst 1875 í 
beitarhúsunum á Brekku í 
Seyluhreppi. 

Á minnisvarðanum stendur: 
1796-1875 

Flest ég tætti tals í þætti, 
til miðnættis kröpin vóð 

Bólu-Hjálmar 

Minnisvarðinn var 
unninn af Jónasi 
Jakobssyni mynd-
höggvara. 
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Silfrastaðir í Norðurárdal (1) 

Við þjóðveginn í Silfrastaðalandi er minnisvarði, sem 
reistur var þegar lokið var við að leggja bundið slitlag á 
veginn um Norðurárdal. Það voru fyrirtækin sem unnu 
að lagninu vegarins sem létu reisa minnisvarðann. 

Á minnisvarðann er letrað: 
 

Hér störfuðu Jörvi hf. og Borgarverk hf. 
sumarið 1990. 

Gæfan fylgir góðfúsum vegfaranda 
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 Silfrastaðir í Norðurárdal (2) 

Á Skeljungshöfða í Norðurárdal í landi Silfrastaða er 
Skeljungssteinn. 
Steinn þessi tengist þjóðsögunni um sauðamann sem 
Skeljungur hét og var eitt sinn  á Silfrastöðum. Sauðamaður 
þessi lenti undir í glímu og drapst eftir þá viðureign og 
gerðist þá illskeyttur draugur sem drap sauðamenn 
Silfrastaðabónda um hver jól. 
Var orðið erfitt fyrir bóndann á Silfrastöðum að fá 
sauðamenn þegar til hans réðist  maður að nafni Grímur.  
Þjóðsagan segir að þegar Skeljungur hafi ætlað að ganga frá 
Grími hafi hann hitt ofjarl sinn. Eftir nokkur átök heima á 
Silfrastöðum barst leikurinn fram að steininum þar sem 
Grímur rak sverð sitt í gegnum steininn og gerði þrjú göt í 
hann. Síðan batt hann drauginn við steininn, fór heim og 
sótti eld og brenndi drauginn til ösku og dreifði öskunni í 
Norðurá. 
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Vindheimar í Tungusveit (2) 

Á Skiphól sem er melhóll norðan við Vindheimamela var 
heygður hesturinn Stígandi. 

Jón Pétursson frá Valadal sem seinna varð bóndi í 
Eyhildarholti keypti gráan fola sem hann skírði Stíganda. 
Stígandi var fæddur á Hofsstöðum 1911 undan grárri 
hryssu þar á bæ og gráum fola frá Víðinesi. Stígandi var 
taminn fimm vetra og var alhliða gæðingur. Sjö vetra var 
hann orðinn svo viljugur að hann var flestum 
óviðráðanlegur. Jón og Pálmi, sonur hans, riðu hestinum 
mest. Jón reið Stíganda einhesta úr Reykjavík norður í 
Skagafjörð sumarið sem hann fargaði honum. Hann var þá 
farinn að láta á sjá en var í fullu fjöri. Stígandi var felldur á 
Skiphóli 21 vetra gamall. Hestamannafélagið Stígandi í 
Skagafirði er skírt eftir honum. 
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 Vindheimar í Tungusveit (2) 

Í landi Vindheima eru Vind-
heimamelar en þar hafa verið 
haldin mörg hestamót. Fyrir 
Landsmót hestamanna 1990 var 
plantað trjálundi. Var hann 
vígður og gefið nafn af þá-
verandi forseta Vigdísi Finn-
bogadóttur sem kom norður og 
setti landsmótið. Í þennan 
trjálund var settur minnisvarði 
um komu Vigdísar.  

Steinn þessi er gjöf frá sunnlensku hestamannafélögunum. 
Aðrir sem lagt hafa hönd að verki við þennan skógarlund: 
Kaupfélag Skagfirðinga 
Sauðárkrókskaupstaður 
Skógræktarfélag Íslands 
Skógræktarsjóður Skagfirðinga 
Bekaert International Trade, Belgia 

Minnismerki þetta má finna austan við aðalkeppnisvöllinn. 
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Steinsstaðir í Tungusveit 

Skammt ofan við gamla skólahúsnæðið á Steinsstöðum er 
minnisvarði um Herselíu Sveinsdóttur.  

Herselía fæddist 30. nóvember árið 1900 á Mælifellsá á 
Efribyggð. Hún dó 2. mars í Reykjavík. Foreldrar hennar 
vor Sveinn Gunnarsson og Margrét Þórunn Árnadóttir. 
Herselía fór í Kennaraskóla Íslands og útskrifaðist þaðan 
1941. Árið 1942 kom hún heim, var skipuð skólastjóri í 
Lýtingsstaðahreppi í Skagafirði og gegndi því starfi til 
ársins 1965.  
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 Arnarstapi 

Arnarstapi er hóll sunnan 
þjóðvegarins í austanverðu 
Vatnsskarði á móts við bæinn 
Víðimýrarsel. Þar er minnis-
varði um skáldið Stephan G. 
Stephansson. 

Ungmennasamband Skagafjarðar lét reisa minnisvarðann 
og var hann vígður á 100 ára afmæli skáldsins 1953 að við-
stöddu miklu fjölmenni. Stefán Guðmundur Guðmundsson 
fæddist árið 1853 á Kirkjuhóli ofan við Víðimýri í Skagafirði 
og ólst þar upp fram um 1860, þegar fjölskyldan fluttist að 
Syðri-Mælifellsá. Þaðan fluttist hún að Víðimýrarseli árið 
1862 og átti heima þar til vors 1870. Þá fluttu foreldrar hans 
búferlum austur í Mjóadal. Stefán fluttist með foreldrum 
sínum til Vesturheims og bjó þar á nokkrum stöðum en 
síðast nam hann land í Alberta-fylki austan Klettafjalla og 
bjó þar til dauðadags, árið 1927. 

Minnisvarðann hannaði 
listamaðurinn Ríkarður 
Jónsson. Minnisvarðinn 
er þrístrendur, hlaðinn úr 
grjóti og skreyttur lág-
myndum úr lífi skáldsins. 

Ein myndin sýnir smaladreng og 
hundinn hans. Á steininn sem 
drengurinn situr á eru grafnar 
ljóðlínur eftir Stefán: 

„Komstu skáld í Skagafjörð 
þegar lyng er leyst úr klaka- 

laut og yfir mýrum vaka 
börnin glöð við gróðurvörð.” 
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Varmahlíð (1) 

Minnisvarðinn  um Ingibjörgu Jóhannsdóttur var af-
hjúpaður 8. april 2003 í „Gamla-Skógi“, en það er elsti 
hluti skógræktarinnar fyrir neðan íbúðarhúsið í Laugar-
brekku og norðan við Fagrahvol. Á sama stað er einnig 
minnisvarði um Guðrúnu Sveinsdóttur.  

Á ágrafinni stálplötu  sem fest er á trjábol stendur: 
 

Ingibjörg Jóhannsdóttir 
Löngumýri 

F. 1. júní 1905    D. 9. júní 1995 
8. apríl 1933 var Skógræktarfélag Skagafjarðar stofnað. 

Hún var fyrsti formaður þess og vann  
alla tíð ötullega að gróðurmálum. 

Eftirfarandi tilvitnun í blaðagrein eftir Ingibjörgu frá 1936 
lýsir vel hugsjónum hennar. 

„Treystið sjálfum ykkur til þess að gjörast  
duglegir liðsmenn félagsins. 

Undir fjölbreyttum skoðunum ykkar er frjór jarðvegur, 
sem getur fóstrað frækorn sem íslenskar skrautjurtir 

geta sprottið upp af.“ 
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 Varmahlíð (2) 

 
 
Við húsatóftirnar þar sem býlið 
Laugarbrekka stóð fyrrum 
sunnan í Reykjarhólnum hefur 
Sigurði Jónassyni skógarverði 
verið reistur minnisvarði. 

Sigurður Jónasson var 
skipaður skógarvörður árið 
1950 í Skagafirði og Húna-
vatnssýslum. Hann var 
Borgfirðingur að ætt og upp-
runa, fæddur á Bjarteyjar-
sandi á Hvalfjarðarströnd. 
Hann fór í Reykholtsskóla 
1932 og var þar næstu tvo 
vetur, en síðan lá leið hans 
til Þýskalands og Noregs að 
afla sér þekkingar í skóg-
rækt. 
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 Varmahlíð (3) 

 
 
Í elsta skógarhlutanum í 
Varmahlíð, fyrir sunnan 
Laugarbrekku, stendur minnis-
varði um Guðrúnu Sveins-
dóttur frá Bjarnastaðahlíð í 
Vesturdal. Hann var reistur 8. 
apríl 2003 af Skógræktarfélagi 
Skagafjarðar. 

Guðrún fæddist 30. maí 1890. Hún var borin í heiminn með 
þeim annmarka að hana vantaði vinstri handlegginn upp 
að olnboga. Um haustið 1905 hóf hún nám í Kvenna-
skólanum í Reykjavík og var þar tvo vetur. Eftir það fór 
hún í Kennaraskólann, stundaði síðan kennslu í 54 ár. Hún 
dó 23. október 1978. 
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 Varmahlíð (4) 

Á túninu sunnan við Upplýsingamiðstöðina í Varmahlíð 
var afhjúpaður sumarið 2005, minnisvarðinn Fallið. Er 
hann til minningar um þá sem látist hafa í mótorhjóla-
slysum.  

Á stálplötu á fæti stöpulsins er þetta letrað: 
Fallið 

Eftir Heidda Snigil no. 10. 
Til minningar um fórnarlömb mótorhjólslysa. 

Gefið af Sniglum-Bifhjólasamtökum Lýðveldisins. 
Í tilefni 100 ára afmælis mótorhjólsins á Íslandi  

2005 
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Langamýri í Vallhólmi 

Austan við gömlu heimreiðina að Löngumýrarskóla er 
trjálundur sem nemendur á Húsmæðraskólanum á 
Staðarfelli, árin 1943-1944, hafa gróðursett. 

Trjálundurinn er til minningar um þær Ingibjörgu 
Jóhannsdóttur en hún var forstöðukona Húsmæðraskólans 
á Staðarfelli 1937-1944 og Björgu Jóhannesdóttur sem kom 
sem handavinnukennari að Staðarfelli 1940 og fylgdi síðan 
Ingibjörgu að Löngumýri 1944, þegar hún stofnaði þar 
Húsmæðraskólann. 
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Langamýri í Vallhólmi 

Í garðinum á Löngumýri 
eru tveir minningarstein-
ar. Annan steininn sendi 
Ingibjörg Jóhannsdóttir 
norður árið 1988 til 
minningar um stofnun 
Húsmæðraskólans á 
Löngumýri 1944. Á hin-
um steininum eru þakkir 
til Ingibjargar og Bjargar 
Jóhannesdóttur frá nem-
endum Löngumýrar-
skóla 1996. 

Ingibjörg fæddist á Löngumýri 
1. júní 1905. Hún sótti námskeið 
í Húsmæðraskólanum í Reykja-
vík, námskeið í garðyrkju og 
síðar fór hún í Kennaraskólann. 
Ingibjörg var skólastjóri á Stað-
arfelli 1937-1944. Björg Jóhann-
esdóttir kom að Staðarfelli sem 
kennari haustið 1940 og eftir 
það fylgdi hún Ingibjörgu og 
studdi á allan hátt. Ingibjörg 
stofnaði húsmæðraskólann á 
Löngumýri 1944 og var skóla-
stjóri þar til ársins 1967. Björg 
kenndi allan þann tíma sem 
Ingibjörg var skólastjóri.  
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Brautarholt á Langholti 

Í Brautarholti er heygður Stjarni sem var reiðhestur 
Sigurðar Skagfield söngvara.. 

Stjarni var úrvals reiðhestur, rauður að lit með hvíta stjörnu 
í enni. Þegar Sigurður fór utan til söngnáms bað hann 
Harald Stefánsson bónda í Brautarholti að geyma Stjarna 
fyrir sig. Sigurður bað Harald að fella Stjarna og heygja 
með öllum reiðtygjunum þegar honum fyndist hans tími 
útrunninn. Leiði Stjarna er í landi Brautarholts, vestan við 
þjóðveginn, upp á hól sem nefndur er Stjarnhóll. 

Við leiði Stjarna. Arnar Sigurðsson frá Páfastöðum og 
Baldur Ingi Haraldsson frá Brautarholti. 
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Glaumbær á Langholti (1) 

Stytta af Guðríði Þorbjarnardóttur er inni í kirkju-
garðinum vestan við við Glaumbæjarkirkju. Hún var af-
hjúpuð árið1994 af Vigdísi Finnbogadóttur forseta.  

Guðrún fæddist á Snæfellsnesi, hún fæddi fyrsta hvíta 
manninn í Ameríku, hún ferðaðist frá Íslandi til Grænlands 
svo ferðaðist hún frá Grænlandi til Ameríku og þar eign-
aðist hún fyrsta son sinn.  
 
Minnisvarðinn stendur inni í kirkjugarðinum við 
Glaumbæjarkirkju. Hann var afhjúpaður árið 1994 og er 
afsteypa af verki Ásmundar Sveinssonar frá 1939 ,,Fyrsta 
hvíta móðirin í Ameríku“.  
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Glaumbær á Langholti (2) 

Á bæjarhlaði Byggðasafns Skagfirðinga í Glaumbæ var sagn-
fræðingnum Gísla Konráðssyni  reistur minnisvarði 1982.  

Gísli Konráðsson fæddist 18. júní 1787 
á Völlum í Vallhólmi. Hann missti 
föður sinn þegar hann var 11 ára, en 
ólst upp með móður sinni.  Gísli bjó 
yfir mikilli fróðleiksþrá en naut þó 
engrar skólagöngu og komst aldrei til 
annarra landa.  Framan af bjó Gísli á 
ýmsum jörðum í Seyluhreppi, en alltaf 
sem leiguliði . 

Hann missti konu sína Efemíu árið 1847 og fluttist þá 
vestur til Breiðafjarðar og settist að síðustu að í Flatey. 

Framan af ævi vann Gísli við að 
skrifa upp handrit annarra og fór 
einnig að þýða úr dönsku, en 
hann var sjálfmenntaður í henni. 
Þekktastur er hann fyrir að skrá-
setja þjóðlegan fróðleik og þjóð-
sögur. 
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Skarðsá í Sæmundarhlíð 

Á Skarðsá er minnisvarði um Pálínu Konráðsdóttur 
bónda, síðasta ábúanda á Skarðsá. 

Minnisvarðinn er úr stuðlabergi. Guðmundur Þór  Guð-
mundsson, Miklagarði, hannaði minnisvarðann. Hrepps-
nefnd Staðarhrepps lét reisa hann og var hann vígður 
sunnudaginn 10. október 1999.      
 
Pálína Konráðsdóttir fæddist á Skarðsá og bjó fyrst með 
föður sínum. Eftir að hann dó bjó hún þar einsömul þangað 
til hún þurfti að fara á Dvalarheimili aldraðra á Sauðár
króki vegna heilsubrests og fyrir aldurs sakir. 

Á minnisvarðanum stendur: 
 

Til minningar um 
Pálínu Konráðsdóttir 

síðasta ábúanda á Skarðsá 
f. 6.2. 1899 d. 30.11. 1992. 

Hinn rammi safi rennur 
frjáls í gegnum rót er stóð í 
sinni moldu kyrr.            

 J.H. 

Reist 1999 
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 Keflavík í Hegranesi 

Þar var vígður minnisvarði 1985 um hjónin sem bjuggu 
í Keflavík árin 1888-1940. 
 
Á minnisvarðanum stendur: 

 
Hér bjuggu hjónin 
Gunnar Ólafsson 

f. 15. 4. 1858 d. 2. 2 1949  
og 

Sigurlaug Magnúsdóttir 
f. 27. 7. 1865 d. 26. 6 1985 

1888-1940 
Reist af niðjum þeirra hjóna 

1985. 

Sigurlaug Magnúsdóttir, f. 27. júlí 1865 að Utanverðunesi í 
Hegranesi, d.26. júní 1938. 
Gunnar Ólafsson, f. 13. apríl 1858 á Ögmundarstöðum, 
d. 2. febrúar 1949. 
 
Sigurlaug og Gunnar byrjuðu að búa í Vík í Staðarhreppi 
1885, en fluttu þaðan að Keflavík í Hegranesi 1888 og 
bjuggu þar alla tíð síðan. 

Þau áttu 13 börn 
sem öll komust til 
fullorðinsára. Auk 
þess átti Gunnar 
einn son fyrir. 
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Sauðárkrókur (1) 

Norðan við reiðhöllina 
Svaðastaði er Hólma-Tjörn. Í 
henni er Víðishólmi. 
Þar var vígður minnisvarði í 
ágúst 2005.  
Það var Sveinn Guðmunds-
son hrossaræktandi  á Sauðár 
króki sem stóð fyrir og kost-
aði gerð þessa minnismerkis. 

Á fótstall minnisvarðans er letrað: 
 

Víðishólmi 
Áður gaf það gæfu mesta, 

góða  reka sauðahjörð. 
Fólk með kindur, hund og hesta, 

heldur niður Gönguskörð. 
                                                    Jón Gissurarson 

  

Sauðkindin hefur verið samofin landinu og búskaparsögu 
þjóðarninnar frá upphafi. Einn þáttur þessarar sögu sem nú er 

aflagður er rekstur á fjall að vori og í heimahaga að 
haustgöngum loknum . 

Það er komið haust, göngum lokið og réttarstörf afstaðin. Safnið 
úr Nesinu er rekið niður Skörðin, síðasta spölinn í heimahaga, 

eftir að hafa notið sumarsins á Skálahnjúksdal og Tröllabotnum. 
Þetta er það sem var, nú aðeins minnig þeirra sem þarna voru 

þátttakendur. 
Listaverkið er til að minnast þessa þátta bænda í Hegranesi. 

Steinninn er úr Miðmundborg í landi Hellulands. 
Verkið er unnið af Einari Gíslasyni. 

 
Lengi fyrna falinn auð 

fósturland og saga. 
D.S. 

Ágúst 2005 
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 Sauðárkrókur (2) 

Hjá reiðhöllinni Svaðastöð-
um við Sauðárkrók er minn-
isvarði um hryssuna Flugu. 
 
Minnisvarðinn er grágrýtis-
steinn sem tekinn var í 
Brimneslandi í Viðvíkursveit. 
 
Hann var reistur af Flugu hf. 
og var afhjúpaður í ágúst 
2001 um leið og reiðhöllin 
var vígð. 

Á koparplötu sem fest er á steininn er grafið: 
 

Steinn þessi er tekinn þar sem áður var Brimnesskógur og er til 
minningar um hryssuna Flugu sem er eina hrossið er 

nafngreint er í fornum heimildum og frá skýrt að flutt var til 
Íslands. Fluga stökk frá borði í Kolbeinsárósi og týndist í 

Brimnesskógi en Þórir dúfunefur keypti í henni vonina og 
fann hana síðan og nefndi Flugu. Reyndist Fluga kostagripur, 

allra hrossa fljótust á skeiði og hafði sigur í fyrstu kappreiðum er 
sögur fara af og þreyttar voru suður á Kili milli  

Dúfunefsfells og Rjúpnafells. 
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Sauðárkrókur (3) 

Þar sem bærinn Sauðá stóð  
hafa afkomendur síðustu 
ábúendanna á bænum 
reist þeim minnisvarða. 
Sauðárkrókur er byggður úr 
landi býlisins Sauðár. 
 
Á minnisvarðanum stendur: 
 

Hér stóð bærinn 
Sauðá í Borgarsveit. 
Þennan minnisvarða 

reistu afkomendur 
hjónanna 

Christians Hansen 
og 

Bjargar Jóhannesdóttir 
Hansen 

sem voru hér 
ábúendur 
1882-1940 

Minnisvarðinn stendur fyrir vestan götuna 
Hásæti á opnu svæði milli húsanna 6 og 12. 
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Sauðárkrókur (4) 

Við dælustöð Hitaveitunnar í Borgarmýrum er minnisvarði 
um Jón Nikódemusson fyrrverandi hitaveitustjóra á 
Sauðárkróki. Minnisvarðinn var afhjúpaður í október 2003 
á 50 ára afmæli Hitaveitu Sauðárkróks. Það voru 
Skagafjarðarveitur ehf. sem létu gera minnisvarðann. 
Jarðborinn sem lágmyndin stendur framan við er jarðbor 
sem Jón smíðaði sjálfur. En um Jón segir Kristmundur 
Bjarnason í Sögu Sauðárkróks: „Það er almannarómur 
að Jón Nikódemusson sé einn fjölhæfasti iðnaðarmaður 
sem starfað hefur á Sauðárkróki“. 

Á minnisvarðann er 
letrað: 

 
Jón Nikódemusson 

1905-1983 
Hitaveitustjóri 

Hitaveitu 
Sauðárkróks 
1953-1973 

Ragnhildur Stefánsdóttir myndlistarmaður í Reykjavík 
vann lágmyndina af Jóni Nikódemussyni. 
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 Sauðárkrókur (5) 

Minnisvarði  um  konur  á 
Króknum  stendur á horni 
Skólastígs og Freyjugötu. 
 
Á steininum stendur: 
 

Frúarstígur  
Konur á Króknum stóðu fyrir gerð 
þessarar fyrstu götu á Króknum 

1847 til 1905,  
skemmtistíg suður úr bænum sem 

nefndur var Frúarstígur.  
Karlafélög á Króknum gáfu 

kvennafélögum þennan stein í 
tilefni afmælishaldsins árið 1997 

Steinninn var afhjúpaður  
19. júní 1997 

Konur á Króknum stóðu fyrir að láta ryðja veg frá 
Sauðárkróki og suður á grundirnar. Var hann 
ætlaður  til skemmtigöngu fyrir Sauðárkróksbúa. 
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 Fagranes á Reykjaströnd 

Frá Grettislaug á Reykjum á Reykjaströnd. Þar er talið að 
Grettir hafi komið að landi og baðað sig í volgru í 
fjörukambinum eftir sundið frá Drangey þegar hann sótti 
eldinn í Reyki. Jón Eiríksson á Fagranesi lét hlaða laugina 
og skjólvegginn. 

Þar er steinn á leiði Grettis sterka Ásmundarsonar. 
Jón og Kristján Eiríkssynir létu gera steininn og settu hann 
þar sem talið er að bein Grettis hafi verið grafin, utan garðs 
á Fagranesi, þegar þau voru flutt frá Reykjum um leið og 
kirkjan. Sem kunnugt er fylgdi þó höfuð Grettis ekki, 
heldur er það grafið á Bjargi í Miðfirði. 
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 Hraun á Skaga 

Sunnan við þjóðveginn fyrir 
Skagann á móts við elsta 
íbúðarhúsið á Hrauni var 
afhjúpaður minnisivarði 28. 
júní 2003 um fyrrverandi 
ábúendur á Hrauni.  
Minnsvarðann mynda þjrár 
stuðlabergssúlur sem sóttar 
voru í Selvík á Skaga. 

Minning 
Sólin hneig að hafsins brún 

húma fór um Skaga. 
Sóley gyllir grund og tún 

geymum liðna daga. 
 

Út við hafið ysta þitt 
aldrei kyrrðin dvínar. 

Hafðu gamla Hraunið mitt 
hjartans þakkir mínar. 

 
Höf. Svanfríður Steinsdóttir 

Á eina súluna er ljóðið 
Minning letrað og á 
annarri stendur: 
 

Minnisvarðinn var 
afhjípaður á niðjamóti 
Hraunsættarinnar sem 
haldið var í Skagaseli 

28. júní 2003. 
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Heimildaskrá 
 
Þar sem ekki er sérstaklega getið um heimildir er byggt á  upplýsingum sem eru á 
minnisvarðanum sjálfum. 
 
  1. Hraun í Fljótum Upplýsingar á minnisvarða e. Hjalta Pálsson. 
  2. Lónkot-Höfða-Þórður Munnleg h.: Ólafur Jónsson staðarh., Lónkoti. 
  3. Lónkot-Ólöf galdrakerling Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, III. Jón Árnas.  
  4. Lónkot-Sölvi Sölvi Helgason. Jón Óskar.  
 Munnleg h.: Ólafur Jónsson staðarh., Lónkoti. 
  6. Höfði-Friðrik V.G. Munnleg heimild: Friðrik Antonsson, Höfða. 
  7. Nýlendi-Ingólfur J. Munnleg heimild: Halla Kristjánsd., Brúarlandi. 
10. Byggðin í Óslandshlíð Munnleg heimild: Ingibjörg Ólafsdóttir, Krossi. 
11. Neðri-Ás Íslandshandbókin, I. Náttúra, saga og sérkenni. 
 Kristni á Íslandi, I. Hjalti Hugason. 
12. Hólar-Zophanías H. Skagfirzkar æviskrár. Tímabilið 1890-1910, II. 
13. Hólar-Guðmundur biskup  Íslenska alfræðiorðabókin, I. 
 Hólar í Hjaltadal. Söguslóð: 
 http://www.iww.is/tours/holar/index.html 
14. Hólar-Jósep Björnsson Skagfirzkar æviskrár. Tímabilið 1890-1910, II. 
15. Hólar-Jón Arason Íslenska alfræðiorðabókin, II. 
16. Syðri-Brekkur-Hermann J. Vefur Alþingis: http://www.althingi.is/  
 Íslenska alfræðiorðabókin, II..  
17. Flugumýri-Ófeigur 882 Veraldar Fengur: http://www.worldfengur.com/  
18. Stóru-Akrar-Skúli Magnús. Munnl. h.: Sigríður Sigurðard., Stóru-Ökrum. 
19. Örlygsstaðir Á Sturlungaslóð í Skagafirði. Árni D. Júlíuss.  
 og Sigríður Sigurðardóttir. 
20. Víðivellir-Víðivallabr. Munnl. heimild: Dr. Sturla Friðriksson, Rvík. 
21. Bóla-Bólu-Hjálmar Bólu-Hjálmar. Eysteinn Sigurðsson.  
23. Silfrastaðir-Skeljungsteinn Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, III. Jón Árnason.  
24. Vindheimar-Stígandi Stígandi. Frá Vallabökkum til Vindheimamela. 
26. Steinsstaðir-Hersilía S. Skagfirskar æviskrár. Tímabilið 1910-1950, II. 
27. Arnarstapi-Stephan G. Íslenskt skáldatal M-Ö. Hannes Pétursson. 
28. Varmahlíð-Sigurður J. Ársrit Skógræktarfélag Íslands, 1979. 
29. Varmahlíð-Ingibjörg J. Ingibjörg á Löngumýri. Æviágrip.  
30. Varmahlíð-Guðrún S. Kennaratal á Íslandi, I. Ólafur Þ. Kristjánsson. 
 Skagfirðingabók 4, 1960. 
32. Langamýri-Staðarfellsst. Ingibjörg á Löngumýri. Æviágrip. 
33. Langamýri (2 steinar) Munnleg h.: Gunnar Rögnvaldsson, Löngumýri. 
34. Brautarholt-Stjarni Munnlegar heimildir: Haukur Haraldsson, Skr.  
 og Edda Skagfield, Páfastöðum. 
35. Glaumbær-Guðríður Þ. Íslenska alfræðiorðabókin, I. 
35. Sauðárkr.-Jón Nikódemuss. Munnleg h.: Páll Pálsson hitaveitustjóri, Skr. 
36. Glaumbær-Gísli K. Húnvetninga saga, 1. Gísli Konráðsson. 
37. Skarðsá-Pálína Konráðsd. Byggðasaga Skagafjarðar, II. bindi. Hjalti Pálss. 
38. Keflavík Skagfirskar æviskrár. Tímabilið 1890-1910, I. 
44. Fagranes-Grettisleiði Munnlegar h.: Kristján Eiríksson, Reykjavík og 
 Jón Eiríksson, Fagranesi. 
 

http://www.iww.is/tours/holar/index.html
http://www.althingi.is/
http://www.worldfengur.com/
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