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Inngangur 
Að beiðni Akureyrarbæjar tók Fornleifafræðistofan að sér uppgröft á 
túngarði í landi Nausta IV vegna fyrirhugaðrar íbúðarbyggðar á 
svæðinu. Verkefnisstjóri var undirritaður og aðstoðarmaður Sandra Sif 
Einarsdóttir fornleifafræðinemi. Uppgröfturinn fór fram dagana 1. – 2. 
júlí síðastliðinn. 

Garðurinn var kallaður Vallargarður af staðkunnugum. 
Fulltrúi verkkaupa var Pétur Bolli Jóhannesson arkitekt, deildarstjóri 

umhverfisdeildar á tækni- og umhverfissviði Akureyrarbæjar. 
 

Markmið rannsóknarinnar 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna gerð og umfang túngarðsins og 
þess freistað að finna gjóskulög til að aldursgreina hann. 

Rannsóknirnar voru mótvægisaðgerðir vegna fyrirhugaðra 
framkvæmda á svæðinu. 

 
Staðhættir 
Rannsóknarstaðurinn er á brekkunni fyrir ofan nýju skautahöllina, beint 
suður af Naustum. Túngarðurinn sem rannsakaður var hefur legið utan 
um Naustabæinn og má sjá hann enn þar sem hann liggur í boga hjá 
útihúsum sem þarna standa og svo niður túnið. Ekki var hægt, vegna 
gróðurs, að staðfesta lýsingu garðsins í fornleifaskrá, en þar segir að 
garðurinn hafi beygt til suðurs, á brekkubrúninni og því verið hluti af 
fornleifum Ey-302:005 (Adolf Friðriksson m.fl. 1996:14). Svæðinu 
hallar dálítið til austurs og er í dag notað sem beiti- og sláttuland.  

Eftir garðinum er í dag girðing á kafla frá malarvegi og austur og 
niður brekkuna og að brekkubrún. Norðan við þessa girðingu eru 
gripahús. 

Fyrir rannsókn mátti sjá lága upphækkun, um 0,2 - 0,3 m háa og 2 - 3 
m breiða liggja niður túnið. 
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Mynd 1. Yfirlit yfir rannsóknarsvæðið með staðsetningu prufuskurða. 
Næstur er prufuskurður 1 og svo koll af kolli. Girðingin liggur niður eftir 
garðinum sem rannsakaður var. Horft til A. Vaðlaheiðin í bakgrunni. Ljósm. 
BFE. Stafrænar myndir nr. 18. 

 

Sögubrot 
Nausta er fyrst getið í samtíma heimildum á 15. öld, eða nánar tiltekið í 
skrá yfir eignir Munkaþverárklausturs árið 1446 (Ísl. fornbréfasafn 
1897:699). Aftur er jarðarinnar getið í máldaga Ólafs biskups 
Rögnvaldssonar um Hólabiskupsdæmi árið 1461. Er það einnig skrá 
yfir jarðeignir klaustursins á Munkaþverá (Ibid 1899-1902:303). 

Naust kemur ekki aftur fyrir í heimildum fyrr en 1545 í bréfi Orms 
Sturlusonar (lögmanni norðan og vestan) til handa Ara lögmanni 
Jónssyni þar sem hann staðfestir jarðakaup. Er bréfið skrifað á 
Naustum. (Ibid 1915-1925:432). Enn er bréf skrifað á Naustum árið 
1553 vegna jarðakaupa og enn er það Ormur lögmaður sem setur nafn 
sitt (innsigli) á bréfið (Ibid 1923-1932:608). 

Árið 1561 staðfestir Ólafur prestur Árnason 14 ára gamalt bréf Ólafs 
Hjaltasonar biskups á Hólum, vegna ítaka jarðarinnar Granastaða í 
Kinn á nokkrum jörðum Hólastaðar (Ibid 1933-1939:645). Upphaflegt 
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Mynd 2. Loftmynd frá árinu 1937. Staðsetning prufu-
skurðanna er sýnd með sæmilegri nákvæmni.  

bréf hefur því verið skrifað fyrir siðbreytingu og ástæða þótt til að 
staðfesta þetta eftir breytinguna. 

Í Jarðabók Árna og Páls er jörðin metin á 40 hundruð og tvíbýlt. Þá 
eru á bæjunum báðum átta kýr, þar af ein kvíga, 138 kindur (allt með 
talið) og níu hestar (Jarðabók 1943:206). Þetta bendir til þess að Naust 
hafi verið stórt bú. 

Geta má þess að bæjarins er getið í Ljósvetninga- og 
Fóstbræðrasögu (Kålund 1986:83-84. Adolf Friðriksson o.fl. 1996:12). 
Ekki er um samtímaheimildir að ræða í þessum tilfellum. Samkvæmt 
Ljósvetningasögu mun höfuð Þorgeirs Hávarssonar hafa verið grafið 
hjá Vaðilshorni, þúfu skammt hjá Naustum (Kålund 1986:84). 

Um torfristu segir Jarðabók Árna og Páls að hún sé næg og reikna 
má með því að svo hafi löngum verið. (Jarðabók 1943:206). 

 
Rannsóknin 
Aðferð 
Vélgrafa var 
fengin til þess að 
grafa þrjár prufu-
holur (nr. 1 - 3). 
Breidd þeirra 
allra var 0,9 m, 
en lengdin 
mismikil, eða 5 - 
6,8 m. Snið í 
öllum skurðum 
var teiknað í 
mælikvarðanum 
1:20. Í einum 
prufuskurði var 
gjóskusýni tekið 
og það sent til 
aldursgreiningar. 

Allt var 
ljósmyndað, bæði 
á stafrænan hátt 
og með lit-
skyggnum. Allir prufuskurðir voru settir inn í eigið hnitakerfi, en ekki 
staðsettir með meiri nákvæmni en þeirri sem fram kemur í lýsingu 
hvers prufuskurðar fyrir sig. Að öðru leyti er vísað í fornleifaskrá. 
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Mynd 3. Norður hluti túngarðsins í prufuskurði 1. Sjá má 
ljósa gjóskulagið (H3) undir öllum garðinum og pæluna 
hægra megin við það og garðinn. Horft mót V. Ljósm. 
BFE. Stafrænar myndir nr. 14. 

Mynd 4. Teikning af sniði túngarðsins í prufuholu 1. Strikin sín hvoru megin 
við teikninguna sýna áætlaða hæð garðsins yfir sjávarmáli, eða 53,5 m. Horft 
til V. (Frumteikn. SSE. Hreint. BFE. Sjá skýringar allra sniða í texta). 

 
Prufuskurður 1 
Skurðurinn var 
um 10 m austur 
af malarvegi. Lá 
hann þvert á 
túngarðinn með 
stefnuna N – S. 
Lengd skurðarins 
var 6,8 m og 
breidd 0,9 m. 
Yfir norður hluta 
skurðarins var 
girðing (fór 
prufuskurðurinn 
undir hana).  

Mesta dýpt var 
1,37 m, en 
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Mynd 5. Hluti af túngarðinum í prufuskurði 2. Sjá má 
dökkar bogadregnar línur sem er svart gjóskulag, trúlega 
„a“ lagið frá 1477. Horft mót V. Ljósm BFE. Stafrænar 
myndir nr. 10. 

meðaldýpt um 1,25 m. Reyndist sjálfur túngarðurinn vera um 1,5 m 
breiður og 0,4 m hár þar sem hann var hæstur. Liggur hann ofan á gulu 
gjóskulagi sem trúlega er H3 (2900 BP). Bendir þetta til þess að sléttað 
hafi verið undir garðinn áður en hann var hlaðinn. 
 

Skýringar á lagskiptingu á mynd 4: 
1 = Grasrót 
2 = Rauðbrúnt áfok 
3 = Brúnt áfok 
4 = Túngarður með slitrum af ýmsum gjóskulögum 
5 = Hreift brúnt lag með slitrum af gjósku 
6 = Rauðbrúnt áfok 
7 = Gult gjóskulag (H3?) 
8 = Rauðbrúnt áfok með grárri slikju 
9 = Gult gjóskulag í bland við áfok 
10 = Rauðbrúnt áfok með gjósku 
11 = Sama og lag 9 
12 = Sama og lag 10 

 
Norðan við garðinn vantar öll gjóskulög sem þýðir að þar hefur verið 

pæla og efnið í garðinn tekið þeim megin. Við það verður garðurinn 
hærri að norðanverðu og því ber að líta á þann stað sem utan við 
garðinn. Tún hafa þá verið innan við garðinn.  

Neðst í prufuskurðinum var sjávarmöl/jökulruðningur. 
Snið í nyrstu 3 metrum skurðarins var teiknað í mælikvarðanum 

1:20. Engin sýni voru tekin. 
 
Prufuskurður 2 
Skurðurinn var um 
30 m austur af 
skurði 1. Hann lá 
einnig þvert á 
túngarðinn. Lengd 
hans var 5 m og 
breidd 0,9 m. 
Mesta dýpt var 
1,16 m, en 
meðaldýptin um 
0,85 m.  

Túngarðurinn 
var 2,28 m breiður 
og 0,5 m þar sem 
hann var hæstur. 
Nyrði hluti 
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Mynd 6. Teikning af sniði í túngarðins í prufuskurði 2. Strikin sín hvoru megin 
við teikninguna sýna áætlaða hæð garðsins yfir sjávarmáli, eða 51 m. Horft til V. 
(Frumteikn. SSE. Hreint. BFE. Sjá skýringar allra sniða í texta). 

garðsins hefur greinilega sigið út frá garðinum og því er hann jafn 
breiður og raun bar vitni. Um jarðlög er hið sama að segja og varðandi 
prufuskurð 1.  

Pæla hefur verið að norðan. Snið skurðarins var teiknað í 
mælikvarðanum 1:20 og sýni tekið (sýni 1). Var talið að sýni þetta væri 
úr hinu svokallaða „a“ lagi sem féll árið 1477. Skoðun jarðfræðings 
skar ekki endanlega úr um þetta (sýnið sent honum til skoðunar1). Tel 
ég vart nokkuð annað lag koma til greina eftir samanburð við aðrar 
rannsóknir í Eyjafirði). 

 
Skýringar á lagskiftingu á mynd 6: 
1 = Grasrót 
2 = Áfok með óljósum gjóskuleifum 
3 = Dökkbrúnt áfok 
4 = Svart gjóskulag („a“ lagið frá 1477?) 
5 = Gult gjóskulag (H3?) 
6 = Gult gjóskulag (H3?). Neðsti hlutinn gráleitur um 5 sm á þykkt. Sést  
 ekki syðst. 
7 = Túngarður með slitrum af ýmsum gjóskulögum 
8 = Rauðbrúnt áfok með óljósum gjóskuleifum 
9 = Gul gjóska í bland við rauðbrúnt áfok 
10 = Eins og lag 8 

 
 
 

                                                
1  Skv. tölvupósti frá Magnúsi Á. Sigurgeirssyni dags. 6. ágúst 2006. Hann telur einnig líklegt að greina 
megi landnámslagið í torfhleðslunum, en það lag féll 871±2 AD. Þetta má sjá á myndum 3 og 5. Að öðru 
leyti treysti hann sér ekki til að stafesta lögin á skoðunar á vettvangi.  
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Mynd 7. Neðsti og syðsti hluti túngarðsins í prufuholu 
3. Ef myndin prentast vel má hugsanlega sjá tvær 
ferkantaðar stoðarholur í miðju myndflatarins, undir 
túngarðinum. Horft til V. Ljósm. BFE. Stafrænar 
myndir nr. 7. 

Mynd 8. Teikning af sniði túngarðsins í prufuskurði 3. Strikin sín hvoru 
megin við teikninguna sýna áætlaða hæð garðsins yfir sjávarmáli, eða 50 m. 
Horft til V. (Frumt. SSE. Hreint. BFE). 

Prufuskurður 3 
Síðasti prufu-
skurðurinn var 14 
m austur af skurði 
2. Stærð hans var 
0,9 m á breidd og 5 
m á lengd. Mesta 
dýpt skurðarins var 
1,14 m, en 
meðaldýptin var 
um 1,0 m. 

Breidd 
túngarðsins í 
sniðinu var 2,96 m 
og hefur garðurinn 
sigið jafnt út, 
væntanlega á báðar 
hliðar. 

Undir suður 
hluta garðsins 

virtust vera tvær stoðarholur. Engar skýringar eru á þessum holum 
aðrar en þarna gæti einhverskonar staurasetning hafa komið við sögu 
áður en garðurinn var hlaðinn. 

Sömu jarðlög voru í skurðinum og í skurði 1. 
Snið var teiknað í mælikvarðanum 1:20, en ekkert sýni tekið. 



 

 

10 

 
Skýringar á lagskiptingu á mynd 8: 
1 = Grasrót 
2 = „a“ lagið (?) afar ógreinilegt ofan á vegg 
3 = Brúnt áfok 
4 = Gult gjóskulag (H3?) (ómerkt á mynd) 
5 = Túngarður með slitrum af ýmsum gjóskulögum 
6 = Grásvart gjóskulag 
7 = Hreyft lag, m.a. H3?, lag undir túngarðinum 
8 = Eins og lag 7 
9 = Hreyft lag án H3? 
10 = Rauðbrúnt áfok 
11 = Gult slitrótt gjóskulag (H4?) 
12 = Brúnt áfok 
13 = Gult gjóskulag 
14 = Rauðbrúnt áfok 
 

 
Niðurstaða 
Rannsóknin leiddi í ljós að á staðnum er túngarður hlaðinn úr torfi einu 
saman og trúlega nokkuð eldri en „a“ lagið svokallaða, en það er gjóska 
úr norðan- eða vestanveðrum Vatnajökli sem féll árið 1477 (Jón 
Benjamínsson 1982:185). Líkur eru til þess að í sjálfum torfhleðslunum 
í túngarðinum megi finna slitrur úr landnámslaginu svokallaða, en það 
er gjóskulag sem á upptök sín úr gjóskugígaröðinni Vatnaöldum 
(Guðrún Larssen 1982:63). Lagið féll árið 871±2 (Karl Grönvold o.fl. 
1995). Elstu heimildir um bæinn eru frá 15. öld og líklega er bærinn 
aðeins eldri en það. Hve mikið verður ekki sagt að svo stöddu. 

Pælan sem er norðan við túngarðinn bendir til þess að hann hafi 
verið notaður til að halda einhverju frá en ekki inni. Kemur þá vart 
annað til greina en skepnur. Á seinni stigum hefur garðurinn svo lent á 
milli túna og nafnið Vallargarður er trúlega nokkuð nýtt. Hið 
upphaflega hlutverk hans hefur væntanlega verið hefðbundin túngarður 
utan um býlið Naust, en síðar orðið garður á milli túna og þá 
hugsanlega fengið það nafn sem í dag er notað, Vallargarður. 

Um aðra túngarða sem rannsakaðir hafa verið í Eyjafirði þekki ég 
ekki aðra en túngarðinn á Granastöðum fram á Eyjafjarðardal. Hann var 
einnig aðeins úr torfi og hefur haldið skepnum frá heimatúni. Sá garður 
er frá 9. – 10. öld (Bjarni F. Einarsson 1998:29). 

Um hinar ýmsu tegundir túngarða fyrr og síðar, sjá Bjarni F. 
Einarsson 2006. 

Með skýrslu þessari er mótvægisaðgerðum fullnægt að mati 
höfundar með vísan í þjóðminjalög (Þjóðminjalög 2001). Ekki þykir 
ástæða til frekari aðgerða varðandi túngarðinn og varðveisla hans ekki 
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talin þörf. Þess skal þó getið að hann var rannsakaður aðeins nánar 
síðar í tengslum við forrannsókn á gömlum fjárhúsa- og hlöðurústum 
sem þar eru ofan malarvegarins. 
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Úr dagbók 
1. júlí 2006 
Prufuskurður 1 
10 m A af malarvegi, báðum megin girðingar sem liggur A - V. 
0,9 x 6,8 m (N - S). Mesta dýpt 1,37 m (við túngarðinn). Túngarðurinn er ca. 1,5 m 
breiður og 0,4 m hár þar sem hann er hæstur. Liggur hann ofan á gulu gjóskulaginu 
(H3?). Norðan við garðinn vantar öll gjóskulög = pæla þar sem efnið er tekið (utan 
við túngarðinn!). 
1,5 m í S voru tröppur [gerðar af gröfunni]. Meðaldýpt 1,25 m (1,25 x 5,4 x 1,5 , 
0,4). Neðst var sjávarmöl/jökulruðningur. 3 nyrstu metrarnir teiknaðir. Sýni ekki 
tekin. 
 
2. júlí 2006 
Prufuskurður 2 
30 m A af prufuskurði 1. 0,9 x 5 m langur (A - V). Teiknað. Sýni tekið. Pæla 
norðan við. Neðst jökulruðningur/sjávarmöl? 

 
Prufuskurður 3 
14 m A af prufuskurði 2. 0,9 x 5 m (A - V). Teiknað. Athugavert þar sem H3 virðist 
hallast yfir torfvegginn. Í skurði 1 sést að H3 er miklu eldri = jarðlög geta hnykast 
til. Pæla norðan við. Neðst sjávarmöl/jökulruðningur. 
 
Ákveðið var að skilgreina línu í prufuskurði 3 sem 50 m.y.s. Allar hæðir voru 
mældar út frá henni. Efsti prufuskurðurinn var teiknaður að hluta. 
 
Túngarður 
Hugsanlega má sjá LL lagið neðst í túngarðinum. Þetta eru slitrur einar. Ekki sést 
þetta í efri hlutanum = LL tekið í torfi og lsvo þegar endurgerð átti sér stað var 
ekkert LL lag lengur til staðar í torfinu. 
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2  Ekki var hægt að staðfesta að túngarðurinn væri í raun hluti af þessum fornleifum. 
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