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1 Inngangur 
Hér birtist skýrsla yfir fornleifarannsókn sem fór fram vorið 2003 í landi Þverár í 

Kelduhverfi. Fornleifarannsóknin var gerð af Fornleifastofnun Íslands að beiðni Vegagerðar 
Norðurlands. Rannsóknin fól í sér könnun á ákveðnu svæði í landi Þverár þar sem að 
Vegagerðin áætlaði að nota það svæði til malarnáms.  

Námusvæðið, sem hefur verið auðkennt sem náma B, er í hjalla svokallaðrar Dalsbrekku í 
21 – 31 m hæð yfir sjó. Nyrstu mörk námunnar er um 20 m frá vegslóða sem liggur að 
sumarbústaðalandi í Þverárdal, syðstu mörk eru u.þ.b. 40 m frá eyðibýlinu Þverárborg og 
vestari mörk u.þ.b. 60 m frá þjóðveginum. 

Minjavörður Norðurlands eystra hafði áður kannað svæðið og fundið nokkrar minjar sem 
voru í hættu vegna framkvæmdarinnar. Minjavörður óskaði þess að þessar minjar yrðu 
mældar upp, skráðar og að freistað yrði þess að reyna að aldursgreina minjarnar með því að 
grafa könnunarskurði á völdum stöðum. Vonast var til með þessu að hægt væri að finna 
gjóskulög frá sögulegum tíma sem gætu gefið góða hugmynd um aldur minjanna. 

Minjarnar sem um ræðir eru 4 garðlög og rústaþyrping norðan við bæinn Þverá. Samkvæmt 
framkvæmdaráætlun vegagerðarinnar hverfur stór hluti tveggja garðlaga í malarnámið en 
hinir garðarnir og rústaþyrpingin er utan framkvæmdasvæðisins. Við rannsóknina vorið 2003 
voru fimm skurðir grafnir í gegnum túngarðana tvo og einfremur voru þeir mældir upp og 
staðsettir með gps staðsetningartækjum. Að auki voru aðrar rústir mældar upp, ljósmyndaðar 
og staðsettar. 

Í þessari skýrslu eru birtar niðurstöður rannsóknarinnar en að auki er svæðisskráning fyrir 
fornminjar í landi jarðarinnar Þverár látin fylgja með. 

Ragnar Edvardsson fornleifafræðingur sá um rannsóknina fyrir hönd Fornleifastofnunar 
Íslands. Að rannsókninni komu Elín Ósk Hreiðarsdóttir, sem sá um svæðisskráningu 
jarðarinnar og Magnús Sigurgeirsson sem sá um greiningu gjóskulaga. 

2. Skrá yfir fornleifar  

Við skráningu fornminja í landi Þverár var notast við skráningarkerfi Fornleifastofnunar 
Íslands. Skráningarkerfi þetta hefur verið í notkun frá 1995 og er í stöðugri þróun.  

Í skráningarkerfi Fornleifastofnunar hefur hver sýsla skammstafað heiti og hver jörð hefur 
þriggja stafa númer. Miðað er við jarðaskiptingu eins og hún kemur fyrir í Jarðatali Johnsens 
frá 1847 og eru jarðir tölusettar eins og þar. Skipting jarða um miðja 19. öld ræður ekki aðeins 
númerum í skránni heldur er miðað við hana þegar ákvarðað er með hvaða jörð ákveðnir 
minjastaðir eru taldir. Hverri fornleif er gefið númer sem hengt er við sýslutákn og 
jarðanúmer (dæmi: SÞ-051:001). Fornleifaskráin hefst á yfirliti yfir stærð jarðarinnar eins og 
hún er í jarðatali Johnsens og Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1706. Síðan er 
getið um elstu heimildir um jörðina og loks stærð túna eins og hún er á túnakortum frá 1918. 

Í skránni eru minjunum gefin númer og er venjan að bæjarstæðinu sé gefið fyrsta númerið. 
Minjarnar eru flokkaðar eftir tegund og hlutverki. Þar sem er getið er um heimild er átt við að 
eingöngu hafi fundist heimild um staðinn en enn sem komið hafa minjar í landi Þverár ekki 
verið skráðar á vettvangi. 
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SÞ-051 Þverá  
20 hdr. 1712 en 1805 og í JJ (1847) 12 hdr. Bændaeign 1712. Hjáleiga skv. JÁM er 
Þverárborg (í eyði 1712) og eyðibýli eru Syðraskeið og Ytraskeið. JÁM XI, 318-319. 1918: 4 
ha, 215 m2 sléttað. Garðar 288 m2. "Túninu spillir snjóvatn, sem jetur úr rótina, og er nokkuð 
úr því þar fyrir gengið , sem ekki verður unnið. Engjar öngvar. Úthagar eru bjarglegir." JÁM 
XI, 319. Í Lýsingu Þingeyjarsýslu er landi Þverár lýst á eftirfarandi hátt (bls. 94-95): "Land er 
bæði gott og mikið. Það nær alla leið austur í grófi, en einni á jörðin landsspildu niðri í Sandi 
neðan Brunnár, enda er þessi jörð talin ein af mestu og beztu suaðjörðum sveitarinnar. 
Vatnsvegur var bæði langur og erfiður ofan í Þverá,..." 
SÞ-051: 001 Þverá bæjarhóll bústaður 
"Bærinn stendur sunnanvert við á þá, sem hann dregur nafn af og heitir Þverá." segir í 
örnefnaskrá."Gamli bærinn stóð u.þ.b. 20 metra beint austur af íbúðarhúsinu, sem nú er. Þar er 
nú vatnsgeymir." segir í athugasemdum við örnefnaskrá 
Heimildir: Túnakort 1918, Ö-Þverá_AG og Ö-Þveráath, 1 
SÞ-051: 002 bæjarhóll bústaður 
Á túnakort frá 1918 er merkt tvö bæjarhús. 
Heimildir: Túnakort 1918 
SÞ-051: 003 heimild útihús 
Heimildir: Túnakort 1918 
SÞ-051: 004 heimild útihús 
Heimildir: Túnakort 1918 
SÞ-051: 005 heimild útihús 
Heimildir: Túnakort 1918 
SÞ-051: 006 Brunná örnefni vatnsból 
"Kemur áin austan frá Þverárhorni og rennur í djúpu gili ofan undir bæ, en breikkar þar og 
myndar 100-300 m breiða dalskoru, er nær ofan að Brunná, er rennur frá suðri til norðurs í 
gegnum Þverárland." segir í örnefnaskrá. 
Heimildir: Ö-Þverá-BK, 1 
SÞ-051: 007 Borg/Þverárborg heimild býli 
"Þuerár borg, hjáleiga fyrir utan sjálfa ána, hefur í eyði legið næstu 40 ár. Byggíngakosti vita 
nálægir ekki að undirrjetta. Ekki má hjer aftur byggja, því að túnstæði er mest alt uppblásið í 
melholt." segir í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. "Norðan við ána [Þverá], 
gegnt bænum, er eyðibýlið Borg, er var hjáleiga til forna. Þar sést enn fyrir húsatóftum og 
túngarði." segir í örnefnaskrá Bendikts Kristjánssonar. Í örnefnaskrá sem Ari Gíslason tók 
saman er sama stað lýst á eftirfarandi hátt: "Gegnt bænum, norðan Þverár, á dalbarminum, er 
eyðibýlið Borg. Þar eru glöggar tættur. Þetta er í eyði 1712, en mun hafa verið lengi í byggð." 

Heimildir: JÁM XI, 319, Ö-Þverá-BK, 1 og Ö-Þverá-AG, 1. 
SÞ-051: 008 Stekkjarbakki heimild stekkur 
"Þar vestan við [þ.e. vestan við  Hornbrekku] heitir Stekkjarbakki. Þar var ám stíað á vorin, og 
þar var fært frá fram yfir síðustu aldamót, er fráfærur lögðust niður." segir í örnefnaskrá 

Heimildir: Ö-Þverá-BK, 1 
SÞ-051: 009 Þröngagata heimild leið 
"Nokkru norðar [en Stekkjarflöt] með Brunnánni heitir Þröngagata." segir í örnefnaskrá 
Benedikts Kristjánssonar. Í athugasemdum við örnefnaskrá segir ennfremur: Hún  
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