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1. Inngangur
Fornleifarannsóknir hafa farið fram á bæjarstæði Reykjavíkur á síðustu áratugum,
upphaflega með því sjónarmiði að finna upphaf Íslandsbyggðar og elsta húsakostinn, en
síðari árin hefur verið lögð áhersla á að skoða fleiri umhverfisþætti með þverfaglegum
rannsóknum.
Nú, árið 2012, stendur yfir fornleifarannsókn á lóðum Alþingis, austan við Tjarnagötu
á milli Kirkjustrætis og Vonarstrætis. Niðurstöður rannsókna þar hafa leitt í ljós að elstu
minjar eru rústir húsa frá 9.-10. öld, auk vinnslusvæðis járns sem er stórt svæði og með
mörgum járnvinnsluofnum. Minjar liggja undir Tjarnargötuna til vesturs.
Menntamálaráðherra skipaði á síðasta ári þriggja manna stýrihóp1 sem hefur fengið
það verkefni að móta stefnu um fornleifarannsóknir í miðbæ Reykjavíkur. Stýrihópi til
ráðgjafar er fimm manna fagráð2. Markmiðið með skipun stýrihópsins er að samþætta
fornleifarannsóknir á bæjarstæði Reykjavíkur og marka stefnu um rannsóknir á því til lengri
tíma. Fyrsta verkefni sem stýrihópurinn beitti sér fyrir var að láta gera jarðsjárkönnun vestan
við Alþingisreit. Jarðsjárkönnunin stóð yfir dagana 18. til 23. maí og kannaðar voru lóðir á
milli Tjarnargötu og Suðurgötu sem eru í eigu Happdrættis Háskóla Íslands (HHÍ) ásamt
gangstéttum og gatnastæðum umhverfis þær, sem eru í eigu Reykjavíkurborgar og kostuðu
þessir aðilar jarðsjárkönnunina.
Jarðsjá af gerðinni SIR-3000 frá GSSI inc. var leigð af Raunvísindastofnun Háskólans til
nota við verkefnið. Markmið með jarðsjárkönnun er að skoða hvort hægt sé að nota slíka
aðferð til að meta þykkt mannvistarlaga og áætla þannig útbreiðslu fornleifa mun nákvæmar
en með könnunarskurðum, en það hefur til þessa verið algengasta aðferð til forkönnunar
fornleifa. Lesið var úr mælingum, þær túlkaðar og bornar saman við heimildir sem til eru um
byggð á svæðinu. Elstu minjar í Kvosinni liggja ofan á svonefndu ,,malarlagi“, sem er forn
malarkambur sem hefur myndast sem haft á milli Tjarnar og sjávar þegar ísa leysti, en Tjörnin
var áður sjávarlón sem breyttist síðar í stöðuvatn.3 Með því að kanna dýptina niður á
malarlagið er hægt að áætla umfang fornleifa.
Rannsóknarsvæðið afmarkaðist af Suðurgötu til vesturs, Vonarstræti til suðurs og
Alþingisreit til austurs, sjá mynd 1. Innan rannsóknarsvæðisins er því bílastæði Happadrættis
Háskólans auk gatnastæðis Tjarnargötu milli Kirkjustrætis og Vonarstrætis og gangstéttir við
Suðurgötu og Vonarstræti, samtals um 1600 m2. Svæðið er allt þakið malbiki eða hellum. Í
Tjarnargötunni er mjög mikið af lögnum en hluti lagnanna í götunni var endurnýjaður á
1
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Margrét Hallsdóttir, 1992, 12.
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árunum 1988-1993 auk alls yfirborðs. Bílastæði HHÍ er skipt í tvennt með járnbogum, plan A
þar sem áður voru lóðirnar Tjarnargata 6 og 8, og plan B þar sem voru áður lóðirnar
Suðurgata 3 og 5. Á árunum 1971-1975 fór fram fornleifarannsókn á litlum hluta
bílastæðisins eða á hluta af lóðum Suðurgötu 3 og 5.

Mynd 1. Afmörkun rannsóknarsvæðis.

1. Fornleifaskráning
Ákveðið var að skrá allar fornleifar á rannsóknarsvæðinu til að ná betra yfirliti yfir allar minjar
svæðisins. Sérstök áhersla var lögð á að nota gömul kort og staðsetja minjarnar, en elsta
kortið eftir Lievog er frá 1786, en auk þess voru notaðar aðrar heimildir.
Fornleifarnar eru skráðar í skráningarkerfið Sarp. Kerfið byggir á því að fornleifar eru
skráðar eftir jörðum, eins og jarðaskipting var á árunum 1835-45. Allar fornleifar fá númer.

2

Tegundum og hlutverki minja er lýst. Ef minjar sjást ekki á yfirborði eru þær skráðar sem
,,heimild“, sem á við á þessu svæði en miklar líkur er á því að minjar sé en að finna þar í
jörðu. Í lokin er vísað í þær heimildir sem hafa gefið tilefni til skráningar fornleifa.
Til að skrá sem nákvæmasta staðsetningu minjanna er gömlu kortum varpað á núverandi
skipulag sem tekið er úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar (LUKR). Fornleifar eru síðan
staðsettar og lýsing staðsetningar kemur fram undir ,,staðhættir“. Undir ,,lýsing“ er síðan
minjunum sjálfum lýst. Að lokum eru þær hnitsettar í ISN 93 hnitum sem punktur.4

Mynd 1. Númer skráðra fornleifa á rannsóknarsvæðinu, flokkað eftir aldri.
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Borgarvefsjáin, http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-964
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2. Saga rannsóknasvæðisins
2.1 Minjar frá landnámstíma
Lengi hefur verið vitað að svæðið væri auðugt af minjum. Þegar grafinn var grunnur að nýju
húsi á lóðinni Tjarnargötu 4 árið 1944, þar sem nú er hús Happdrættis Háskólans, fundust
ýmsar mannvistarleifar og mannvirki á 1-2m dýpi. Fræðimenn fylgdust með greftinum en
eiginleg fornleifarannsókn fór þó ekki fram. Við gröftinn kom fram mikið af dýrabeinum og
hleðslusteinum, úr gamla Brúnsbæ og eldri húsum sem tilheyrðu gamla Reykjavíkurbænum. 5
En vitað er að bærinn stóð við endann á Aðalstræti milli Suðurgötu og Tjarnagötu frá því fyrri
1750. Sunnarlega í umræddum grunni var komið niður á eldstó sem grafin var niður í
,,malarlagið“. Engir veggir úr grjóti voru greinilegir við hana, en ræsi lá í vesturátt, sem
endaði í þró með stórri hellu yfir. Öll þessi mannvirki voru niðri við svo nefnt malarlag. 6
Í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar var farið að leita markvist að elstu hýbýlum
í Reykjavík.7 Árið 1962 voru gerðar nokkrar könnunarholur í Kvosinni og gáfu þær
vísbendingar um byggð frá landanámstíma, en könnunarholur númer 4 til 12 voru gerðar á
núverandi rannsóknarsvæði, sjá mynd 2. Í framhaldi fóru fram fornleifarannsóknir á fjórum
auðum lóðum í Kvosinni á árunum 1971-75 og voru þá rannsakaðir hlutar af lóðum
Suðurgötu 3 og 5, sjá mynd 3. Í ljós komu skálabygging og smiðja, hvor um sig byggð úr
strengjatorfi með landnámsgjósku í. Yngri húsin í þessum fasa voru með svarta gjósku í torfi
sem rekja mátti til Kötlugoss síðan um árið 1000.8 Talið var að skálinn hefði verið tvíbyggður
og smiðjan jafnvel þríbyggð. Jarðlög gáfu til kynna að svæðið hefði verið frekar blautt þegar
elstu húsin voru byggð og talið var að smiðjan væri á Tjarnarbakkanum. Annað hefur síðan
komið í ljós, samanber minjar frá svipuðum tíma í Vonarstræti (5-490) og syðst á reit
Alþingis. Þegar rannsókn lauk 1975 voru leifar af veggjum frá þessum húsum, skála og
smiðju, skildar eftir í botni rannsóknarholunnar.9

5
6
7
8
9

Matthías Þórðarson, 1944, 28. Þorkell Grímsson, 1974, 58.
Matthías Þórðarson, 1944, 28.
Þorkell Grímsson og Þorleifur Einarsson, 1969, 96.
Ekki er algengt að gjóska frá Kötlugosinu árið 1000 finnist í torfi á þessu svæði, en kemur þó fyrir.
Munnlegar upplýsingar Guðmundur Ólafsson, 2011.
4

Mynd 2. Staðsetning könnunarhola frá árinu 1962. Holur 4-11 eru inn á núverandi rannsóknarsvæði.

Búast má við mannvistarminjum frá elsta tíma undir öllu bílaplaninu en stutt er yfir í
jafnaldra minjar á Alþingisreit, auk þess að við gatnaframkvæmdir í Vonarstræti á móts við
Tjarnargötu og Suðurgötu komu í ljós mannvistarlög frá þessum tíma.10
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Orri Vésteinsson, 2006, 94-95.

5

Mynd 3. Skáli og smiðja á lóðunum Suðurgötu 3-5, bleika línan sýnir útlínur uppgraftar, en græna
svæðið er útlínur skálans. Þar sem græni flöturinn nær útfyrir bleika rammann er um tilgátu að ræða.

2.2 Minjar frá 18. öld
Áður en hús Innréttinga risu við Aðalstræti 1752 voru einungis torfhús í Reykjavík. Þá stóð
Reykjavíkurbærinn á horni Túngötu, Kirkjustrætis og Tjarnargötu en nyrsti endi
Tjarnargötunnar hefur þá verið tröð bæjarins og er því með elstu götum ásamt Aðalstræti. Til
er lýsing á Reykjavíkurbænum frá 1740 og samanstendur hann þá af 21 húsi.11 Fyrsta
heildarkort af kaupstaðarlóðinni var gert 1787 eða hálfri öld seinna. Það sýnir bæjarhúsin á
þessum stað sjá mynd 4. Ef rýnt er í kortið má sjá að Reykjavíkurbærinn er næst Tjörninni. Á
kortið eru einnig merktir inn steingarðar, torfgarðar og vegir. Hús eru flokkuð sem torfbæir
og dönsk hús, sem hafa væntanlega verið timburhús. Garðar, tún, vatnspóstar og stakkstæði
eru merkt inn á kortið ásamt höfninni.

11

Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 1987, 25.
6

Mynd 4. Hluti af korti Lievogs sem sýnir kaupstaðarlóðina, inni í rauða ferhyrningnum er
12

Reykjavíkurbærinn.

Mörg húsanna eru merkt með bókstöfum: kirkjan merkt með a, hús
verksmiðjustjórans merkt með b, pakkhúsin merkt með d, e, f, g, h, i og j, verksmiðjuhús
merkt með k, l, m, n, o og p, vinnu- og klæðagerðarhús merkt með q, r, s, t og u, heygarður
merktur með v, fjárhús með x, bryggjan með ÿ, verslunarstaðurinn með z og Fálkahúsið með
æ. Gamli Reykjavíkurbærinn er innan rauða rammans og á hann við rannsóknarsvæðið,
mynd 4. Þetta gamla kort hefur síðan verið leiðrétt með tilliti til heimilda og byggingar
staðsettar í núverandi grunni til að sjá hugsanlega staðsetningu þeirra.13
Rannsókn hefur verið gerð á því hversu nákvæmt kort Lievogs er. Með því að bera
saman kortið, ritaðar heimildir (húsaúttektir) og fornleifarannsóknir, hefur komið í ljós að
það er ekki nákvæmt, en gefur vísbendingar um staðsetningar húsanna og hugsanlega stærð
þeirra.14
Á rannsóknarsvæðinu voru þá þrjú hús frá þessu tímabili, tvö voru verkstæði beykis
og syðsta húsið var hesthús, sjá mynd 5.
12
13

Reykjavíkurkort. Dagatal 1986. Kaupstaðarlóðin 1787 eftir Rasmus Lievog.
Þessar leiðréttingar birtust á kortum í bókinni Kvosin 1987, en hér eru þessar teikningar endurteiknaðar

miðað við núverandi kortagrunn 2012.
14

Anna Lísa Guðmundsdóttir, 2011, 22.
7

Mynd 5. Staðsetning Reykjavíkurbæjarins 1787, leiðrétt af korti Lievogs, varpað á núverandi
kortagrunn LUKR.

2.3 Minjar frá 19. öld
Í byrjun 19. aldar eða 1801 er svæðið svipað þ.e.a.s. byggingar eru við Tjarnargötu. Allt eru
þetta torfhús, samanber kort eftir Ohlsen og Aanums.

15

Mynd 6. Hluti af korti Ohlsen og Aanums frá 1801, rauður ferhyrningur afmarkar rannsóknarsvæðið,
ath. norður snýr niður.

15

Einar S. Arnalds, 1989, 23.
8

Mynd 7. Brúnsbær og Teitsbær árið 1801, leiðrétt af korti Ohlsen & Aanums frá árinu 1801 og
staðsett í núverandi grunni í LUKR.

Inn á kortið frá árinu 1801 vantar Suðurbæ sem stóð þá syðst á lóðinni en hann á að hafa
verið byggður fyrir 1797 þegar Teitur vefari Sveinson fær úthlutað lóð undir sinn bæ. Á korti
eftir Lottin frá árinu 1836 er Suðurbær teiknaður inn sem torfhús.

Mynd 8. Hluti af korti Lottins frá 1836. Við Tjarnagötu er þá Suðurbær, Teitsbær, hús sýslumannsins
merkt 4, þar var áður (1787) hús beykisins og svo Klúbburinn merktur 40.

9

Mynd 9. Suðurbær og Teitsbær árið 1836, leiðrétt af korti Lottins og staðsett í núverandi grunni í
LUKR.

Árið 1854 eignast Oddur Guðjónsson trésmiður Teitsbæ (síðar Tjarnargata 6). Hann
reif veggina og torfþakið og breytti húsinu í timburhús. Bróðir hans Pétur Guðjónssen
organisti eignast síðan húsið skömmu eftir 1860.16 Pétur lét síðan rífa Suðurbæ 1868
(Tjarnargötu 8). Árið 1885 kaupir Þorkell Gíslason snikkari hús Péturs ( Tjarnargötu 6 ) hann
byggir síðan upp nýtt hús árið 1886 á lóðinni Tjarnagötu 8 á þeim staða sem áður stóð
Suðurbær. Árið 1907 kaupir síðan Haraldur Möller bæði Tjarnargötu 6 og 8, en Tjarnargata 6
var rifið um 1930 og Tjarnargata 8 árið 1965.17
Árið 1880 reistu synir Guðrúnar og Péturs Guðjónssen hús fyrir móður sína, sem þá
var orðin ekkja. Það stóð fyrir vestan Tjarnargötu 6 og 8 á lóð sem síðar var Suðurgata 5.
Húsið var einlyft timburhús með risi, grindarhús hlaðið múrsteini, klætt listasúð, með
járnþaki. Árið 1906 keypti Nicolai Bjarnason verslunarmaður húsið en hann reisir síðar
vagnaskýli á lóðinni, austan við húsið. Árið 1919 var reist geymsluhús á sama stað og

16
17

Jón Helgasson, 1937,15.
Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 1987, 256.

10

vagnskýlið sem þá var rifið. Árið 1964 var húsið Suðurgata 5 rifið, en uppistöður þess komu í
ljós við fornleifarannsóknirnar á lóðinni 1971-1974.18

Mynd 10. Staðsetning bygginga sem voru á rannsóknarsvæðinu árið 1917. Leiðrétt af korti Ólafs
Þorsteinssonar og staðsett í núverandi grunni í LUKR.

Mynd 11. Suðurgata á árunum 1905-1915. Timburhús í baksýn, stóra timburhúsið er Tjarnargata 3a
en lægri húsin sem eru nær, standa á lóð sem afmarkast af Tjarnargötu, Vonarstræti og Suðurgötu,
19

Húsið vinstra megin er Kirkjustræti 2 og hægra megin er Tjarnargata 4.

18

Guðný Gerður Gunnarsdóttir og Hjörleifur Stefánsson, 1987, 261.
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Mynd 12. Suðurgata 5, timburhús á steinhlöðnum undirstöðum.

Mynd 13. Séð yfir miðbæ Reykjavíkur 1917. Suðurgat 7 og 5 vinstra megin á mynd og húsin við
21

Tjarnargötu hægra megin. Kirkjustræti 2 hús Hjálpræðis hersins fyrir miðri mynd.
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1997-126-29, Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
Sigfús Eymundsson, Þjóðminjasafn Íslands
Magnús Ólafsson, (MAÓ 195), Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
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2.4 Samantekt
Þegar öll kortin hafa verið lögð saman er ljóst að margbyggt hefur verið við Tjarnargötu frá
1787. Auk þess komu miklar minjar í ljós þegar Tjarnargata 4 var byggð 1944.
Á vestari hluta lóðarinnar er þekktur skáli og smiðja frá landnámstíma auk þess sem minjar
frá sama tíma komu í ljós við gatnaframkvæmdir á horni Suðurgötu og Vonarstrætis og
Vonarstrætis og Tjarnargötu. Yngstu húsinn sem stóðu á rannsóknarsvæðinu voru frá 19. öld.
Ekki er talið að minjar frá 19. öld hafi skaðað þær eldri samanber fornleifarannsókn á lóð
Suðurgötu 3 og 5.

Mynd 14. Myndir sýnir hvar á svæðinu má búast við minjum samkvæmt gömlum kortum og
rannsóknum.
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3. Jarðsjármælingar
3.1 Aðferðafræði
Við mælingarnar var notuð radarjarðsjá af gerðinni SIR System-3000 frá fyrirtækinu
Geophysical Survey Systems, tækið er létt og meðfærilegt og hentar mjög vel í fjölbreyttar
rannsóknir. Tækið skiptist í tvo meginhluta, loftnet sem er ferkantað box á sleða (200 og 400
MHz) og stjórnstöð (control panel) sem er tölva sem stýrir aðgerðum sem loftnetið
framkvæmir, síðan er hægt að skoða mælinguna jafnóðum á skjá.
Virkni radarjarðsjár tækni er sú í stuttu máli, að stutt púlsrafsegulbylgja af tíðninni 101000MHz er send niður í jörðina af loftneti sem staðsett er í tækinu. Bylgjan fer í jarðveginn
og breiðist þar út en hlutir og efniseiginleikar í jarðveginum hafa áhrif á bylgjurnar. Bylgjan
endurkastast að hluta til baka en mismikið eftir gerð efna í jarðveginum. Það sem eftir er af
bylgjunni heldur áfram dýpra ofan í jarðveginn.22 Móttakarinn tekur svo við þessu endurkasti.
Tíminn sem líður milli þess sem bylgjan er send frá loftnetinu niður í jarðveginn þangað til
hún fer í móttakarann fer eftir útbreiðsluhraða bylgnanna. Til að reikna út vegalengd að
skotmarki (hlut), er nauðsynlegt að finna hraða radarbylgnanna í gegnum þann jarðveg sem
verið er að mæla. Í flestum jarðefnum er það leiðni jarðvegs og rafsegulstuðullinn sem hafa
áhrif á hraða radarbylgnanna. Deyfing eða tíðni á endurheimtum radarbylgna fer eftir tíðni
loftnets sem notað er til að senda út bylgjurnar, leiðni jarðvegarins og fasta rafsegulstuðuls.23
Þættir sem geta haft áhrif á rafsegulstuðul eru margir og má þar nefna raka og frost.
Mælingar við saltvatn geta einnig verið mjög óljósar sökum saltmengunar í jarðveginum.24

Mynd 15. Unnið við jarðsjármælingar.

Við mælingar var notast við valmöguleika radarjarðsjárinnar sem gaf kost á að setja
inn staðlaðar jarðvegsgerðir. Valinn var möguleiki 2: dam sand or grade,dry silt, sem er
þéttur sandur ásamt þurru silti, stillingin notast við Díalektríska Constant upp á 8. Þessi
stilling var notuð við jarðsjármælingar á Skriðuklaustri og hentar íslenskum jarðvegi
ágætlega. Vitað er að samsetning jarðvegs á svæðinu er sand- og malarfyllingar í toppinn

22
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Þráinn Sigurðsson, 1995, 3-7.
Þráinn Sigurðsson, 1995, 3-7.
Friðrika Marteinsdóttir, 2000, 2.
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sem er undirlag undir hellur og malbik. Þar fyrir neðan moldarlög með stökum steinum, sem í
eru fornleifar og í botninn er malarlag, sem er hnefastórar völur með sandlinsum á milli. En
vitað er að malarlagið getur verið meira en 8 m á þykkt í Kvosinni. Varðandi grunnvatnsborð
á svæðinu, hefur það lækkað mikið frá árinu 2009, eða frá því að uppgröftur hófst á lóð
Alþingis.
Bæði loftnetin voru prófuð og kom í ljós að stærra loftnetið (200MHz) sýndi dýpi
niður á malarlagið vel. Við allar aðrar mælingar var minna loftnetið (400MHz) notað. Ákveðið
var að hafa dýptarstillingu á fimm metrum svo að hægt væri að greina malarlagið í sem
flestum sniðmyndum. Dýptarskalinn segir hversu djúpt í metrum sniðið nær, en skalann
þurfti að leiðrétta á öllum mælilínunum. Leiðréttingarnar voru gerðar í tölvuforritinu RADAN
í tölvuaðstöðu Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands.

3.2 Rannsóknarsvæði
Rannsóknarsvæðinu var skipt upp í fimm mælisvæði. Bílaplan Happdrættis Háskólans var
skipt upp í tvö eftir miðju í A sem er eystri hlutinn og B sem er vestari hlutinn. Þetta var gert
þar sem járnbogar skipta planinu á yfirborði. Tjarnargatan og gangstéttir þar er þriðja svæðið
og gangstétt við Vonastræti fjórða að lokum gangstétt við Suðurgötu fimmta. Sett var út
mælinet á bílaplani A og B, um 1m var á milli lína. Mælt var í tvær áttir, en í götum og
gangstéttum var fylgt helluröðum eða öðrum línum, þar var einungis mælt í eina stefnu.
Alltaf var mælt í sömu áttir frá suðri til norðurs og austri til vesturs eftir því sem við átti.
Jarðsjáin var síðan dregin eftir þessum línum og hver lína fékk sitt númer sjá mynd 20.
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Mynd 16. Lega hitaveitu, kaldavatns, frárennslis og raflagna á svæðinu.
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Gögn fengin úr Borgarvefsjá.
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Á rannsóknarsvæðinu var mikið af leiðslum sér í lagi í Tjarnargötu og gangstéttum,
(myndir 16 og 17). Vitað er að leiðslur koma fram í mælingum, enda eru jarðsjár notaðar til
að finna þær.Leiðslur skapa mjög misjafn endurkast, en stærri lagnir t.d. hitaveitulagnir,
vatnslagnir, frárennslislagnir og háspennulagnir, sem eru úr steypu, járni eða öðrum málmi,
gefa meira endurkast en lágspennulagnir sem eru símalagnir og ljósleiðarar í plasthólkum.

26

Mynd 17. Síma- og ljósleiðaralagnir á svæðinu.

4. Túlkun jarðsjármælinga
4.1 Svæði mæld með stóra loftnetinu, ferlar 18-23
Í ljós kom að litla loftnetið sá ekki alltaf yfirborðið á malarlaginu sem vitað var að ætti að
vera á um 3m dýpi. Ákveðið var að prufa stóra 200MHz loftnetið til að sjá mun á milli
loftneta, en stóra loftnetið er oftast notað til að skoða jarðlög sem ná mun dýpra niður.
Í ljós kom að stóra loftnetið sá yfirborð malarlagsins ágætlega og mældar voru línur 18-23.
Sjá má staðsetningu þeirra á mynd 18 og mæliferil 19 á mynd 19.
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Gögn fengin hjá Mílu 2012.
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Mynd 18. Staðsetning mælilína 18-23, mælt með stóra loftneti.

Mynd 19. Mæliferil 19 frá austri til vesturs. Efst á myndinni X –ás eru mældir metrar, en Y ásinn sýnir
dýptina niður í metrum. Græna línan afmarkar malarlagið, rauðar línur endurköst leiðslna og
fornleifa.
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Mæliferill 19 er merktur á tveimur stöðum. Annað merkið er þegar farið er yfir
hitaveitulögnina í Tjarnargötu á 4m, en hitt þegar farið er yfir niðurfall á 11,5m í planinu.
Greinilegt er að hitaveitulögnin gefur meira endurkast en ræsið. Á 12 -20m og á 24m eru
hugsanlegar minjar. Malarlag virðist vera á 2-2,4m dýpi.
Í ljós kom að mikið er um endurkast á öllum mælilínunum en það var misstert.
Malarlagið var oftast sýnilegt en það sást á u.þ.b. 2-2,5m dýpi á flestum mæliferlum. Mikið
af endurkasti og truflunum getur haft áhrif á nákvæmi dýptarskalans og er því nauðsynlegt
að sannreyna hann. Samkvæmt borholu 6 sem gerð var á bílaplani HHÍ árið 1962 var
yfirboðið á malarlaginu á 2,77m dýpi.27 Þessi borhola var líklega á svæðinu þar sem mælilínur
19 og 22 skerast á plani A, og má því áætla að mælingarnar sýni rétta dýpt. Undir malbiki eða
hellum er líklega frostfrítt efni eða þjappaður jarðvegur sem nær niður á u.þ.b. 0,7 m dýpi á
flestum stöðum svokallað undirlag. Sjá töflu 1.
Tafla 1. Meðal jarðvegsþykkt á rannsóknarsvæðinu, mismunur er þykkt jarðlaga sem innihalda mannvistarlög.

Ferlar
Nr.

Þykkt á undirlagi

Dýpt niður á malarlag

Mismunur

18

0,5-1m

2-3m

1,75m

19

0,5m

2,5-3m

2,25 m

20

0,4m

2,5-3m

2,35m

22

0,5m

2-2,5m

1,75m

23

0,5-1m

2-2,8m

1,65m

Samkvæmt fornleifarannsókn á lóðinni Suðurgötu 3 - 5, var dýptin niður á malarlagið í
botni uppgraftarins á um 2 - 2,5m samkvæmt sniði I-J í uppgraftarskýrslu.28 Búast má því við
að malarlagið finnist á um 2 - 3m dýpi. Þykkt jarðalaga sem innihalda mannvistarlög er því
um 1,65 - 2,25m.

4.2 Mæliferlar með litla loftnetinu
Sett var út mælinet á bílaplan A og B. 1 metri var á milli mælilína en mælt var í austur-vestur
og í suður-norður. Í Tjarnargötu og á gangstéttum í Vonarstræti og Suðurgötu var einungis
mælt í eina átt og fylgt var línum í hellulögn.

27
28

Þorkell Grímsson og Þorleifur Einarsson, 1970, 92.
Else Nordahl, 1988, 40-41.
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Mynd 20. Allar mælilínur á rannsóknarsvæðinu fyrir litla loftnetið.

4.2.1 Gangstétt við Vonarstræti, ferlar 106-108
Í ljós kom að jarðsjáin sér vel undirlagið undir hellulögninni sem er um 0,7m þykkt. Lítið
virðist vera um endurkast sem mögulega gæti verið einhverskonar fornleifar nema á fyrstu 6
metrum undir gangstéttinni frá Tjarnagötu að Suðurgötu

Mynd 21. Mæliferill 107, frá horni Tjarnargötu, mælt í vestur. Efst á myndinni X –ás eru mældir
metrar, en Y ásinn sýnir dýptina niður í metrum, rauðar línur endurköst vegna leiðslna og fornleifa.
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En þó er þar brunnlok sem gæti gefið frá sér villandi endurköst. Ef þetta eru fornleifar gæti
þetta verið undirstöður af húsi sem nefnt var Suðurbær. Í öllum gangstéttunum eru
símalagnir en við gangstéttabrúnina eru rafmagnslagnir (sjá mynd 15 og 16) sem gætu haft
áhrif á mælingarnar.

Mynd 22. Mælilínur 106-108 við Vonastræti og afmörkun fornleifa, rauðir punktar sýna dreifingu
hugsanlegra fornleifa.

4.2.2 Gangstétt við Suðurgötu, ferlar 109-111
Í ljós kom að undirlag er til staðar eins og búast mátti við. Það nær niður á 0,5 m það virðist
vera nokkuð heilt út allar mælilínunnar fyrir utan þar sem endurköst eiga sér stað. Lítið er um
endurköst en helst er að finna þau á 8-14m á 1-1,5m dýpi á öllum mælilínunum, sjá mynd 23.
Í gangstéttinni er símalögn sem gefur ekki frá sér mikið endurkast og við gangstéttabrúnina
er raflögn (sjá mynd 16 og 17). Lengd línanna er um 30m og erfitt er að greina malarlagið í
öllum sniðunum.
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Mynd 23. Mæliferill 109 frá horni Vonastrætis mælt í norður. Efst á myndinni X –ás eru mældir
metrar, en Y ásinn sýnir dýptina niður í metrum, rauðar línur endurköst vegna leiðslna og fornleifa.

Mynd 24. Mæliferlar 109-111 á gangstétt við Suðurgötu og afmörkun fornleifa.

4.2.3 Tjarnargata og gangstétt þar, ferlar 115-123
Mælt var einungis suður – norður og eru mælilínunnar um 70m að lengd. Aflesturinn er í
raun og veru erfiður þar sem ekkert snið sýnir sannfærandi mynd af neinu öðru heldur en
endurkasti vegna lagna, en útslagið eða endur kast er grunsamlega sterkt í kringum 35-36m í
mælilínu 119, en þar verður vart við fráveitulögn á 1-2m dýpi. Mælingar í Tjarnargötu sýna
staðsetningu á kalda- og heitavatns lögnum og inntökum, auk fráveitulagnarinnar. Mælingar
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Mynd 25. Mæliferill 119-2, í Tjarnargötu mælt í norður. Efst á myndinni X –ás eru mældir metrar, en Y
ásinn sýnir dýptina niður í metrum, rauðar línur endurköst vegna leiðslna og fornleifa.

á Tjarnargötu gefa því góða mynd af lögnum og stokkum sem vitað er að eru í götunni.
Hugsanlegt er að undir þessum útslögum og endurköstum leynist fornleifar.
Sandlagið undir hellum er breytilegt, frá efri mörkum sem eru á 0,5m dýpi til neðri marka
sem eru á 1m dýpi. Ekki er hægt að sjá neinar útlínur rústa eða veggja í neinni af
mælilínunum. Vitað er að fornleifar eru undir leiðslum að austanverðu í götunni, það sést í
vestursniði uppgraftarins á Alþingisreit og fornleifarannsóknir þar sýna að hluti mannvirkja
liggur undir leiðslunum í götunni.

Mynd 26. Mælilínur 115-123 við Tjarnagötu og gangstétt, rauðir punktar eru endurköst sem flest eru
talin vera frá lögnum.
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4.2.4 Bílastæði Happdrættis Háskólans, ferlar 24-105
Staðsetningu mæliferla á plani A er að sjá á mynd 27. Greining á þessum línum er erfið
sökum mikils endurkasts og útslags. Við túlkun á þessum ferlum er hægt að afmarka fleti sem
innihalda mikið rask og eða grjót, sem eru hugsanlegar rústir, sjá mynd 35. Mun erfiðra er að
sjá toppinn á malarlaginu sökum þess hversu öflug endurköst eru á þessu svæði. Þetta gæti
verið að trufla dýptarmælikvarðann á sjánni þar sem toppurinn virðist stundum vera á
rúmlega 2,5m dýpi. Jarðsjáin missir er stundum upplausn vegna mikilla endurkasta.
Undirlagið nær niður á 0,5 - 0,7m dýpi út flesta ferlana.

Mynd 27 Staðsetning mæliferla á plani A.

Mynd 28. Mæliferill 29, mælt frá suðri til norðurs. Efst á myndinni X –ás eru mældir metrar, en Y
ásinn sýnir dýptina niður í metrum. Græna línan afmarkar malarlagið, rauðar línur endurköst leiðslna
og fornleifa.
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Mynd 29. Mæliferill 32, mælt frá suðri til norðurs. Efst á myndinni X –ás eru mældir metrar, en Y
ásinn sýnir dýptina niður í metrum. Græna línan afmarkar malarlagið, rauðar línur endurköst leiðslna
og fornleifa.

Mælinet var sett út fyrir bílaplan B samtals 43 línur, sjá á mynd 30. Undirlagið undir
malbikinu, nær niður á 0,5m dýpi út flest sniðin á bílaplaninu. Á mæliferlum 62-65 er að sjá
einhverskonar endurköst sem mögulega gætu verið mannvirki. Stærð þess er gróflega 4 x
9m, sjá mynd 31. Mjög ólíklegt er að endurkast þetta sé upprunnið frá truflunum frá lögnum.
Endurkastið nær niður á allt að 3m og því spurning hvort hér gæti verið um að ræða kjallara
eða jafnvel undirstöður. Ólíklegt er að þetta sé náttúrulegt þar sem malarlagið er yfirleitt á
um 2 - 2,5 m dýpi. Trúlega eru þetta merki frá undirstöðum geymsluskýlis sem var byggt á
bakvið Suðurgötu 5, árið 1919.

Mynd 30. Staðsetning mælilína á bílaplani B.
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Mynd 31. Mæliferill 65. Frá suðri til norðurs. Efst á myndinni X –ás eru mældir metrar, en Y ásinn
sýnir dýptina niður. Rauðar línur marka endurköst vegna leiðslna og fornleifa. Greinilegt mannvirki er
á 6-15m á 2m dýpi.

Á mæliferlum 66-73 má einnig sjá endurkast sem heldur formi í gegnum alla ferlana
þ.a.s. að endurköstinn eru á svipuðum stað á öllum mælilínum. Þetta eru trúlega veggir eða
hleðslur sem liggja norður suður en engar heimildir eru um rúst eða mannvirki á þessum
stað.

Mynd 32. Mæliferill 71. Frá austri til vesturs. Efst á myndinni X –ás eru mældir metrar, en Y ásinn
sýnir dýptina niður. Græna línan afmarkar malarlagið, rauðar línur endurköst vegna leiðslna og
fornleifa.

Mæliferlar 74 – 82 sýna greinilega óreglu á svæðinu, möguleiki er að þar sé um grunn,
kjallara eða undirstöður að ræða. Möguleiki er að greina 3 mismunandi endurköst í gegnum
þessar mælilínur sem halda sér allar á svipuðum stað og eru í svipuðu formi í gegnum allar
mælilínurnar eða 9m. Því væri líklegt að ef um mannvirki þarna væri að ræða að það væri 7 x
9m að flatarmáli, þetta er trúlega hluti af kjallara Suðurgötu 5 sem var byggð árið 1880.
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Mynd 33. Mæliferill 82, mælt frá austri til vesturs. Efst á myndinni X –ás eru mældir metrar, en Y
ásinn sýnir dýptina niður í metrum. Grænalínan afmarkar malarlagið, rauðar línur endurköst fornleifa.

Mæliferlar suður-norður 97-105 sýna mjög skýrt og greinilega mikil endurköst á 5-15m, sjá
mynd 34. Þetta er trúlega mannvirki sem er um 10 x 10 m að stærð, en hugsanlega aðeins
minna, ( Suðurgata 5). Á 16 - 30m má greina minni óreglu í jarðveginum en þetta er fylling
yfir fornleifarannsókninni frá 1971 - 1974 .

Mynd 34. Ferill 97 á bílaplani B.

Túlkun á niðurstöður jarðsjármælinga á bílaplani HHÍ er að sjá á mynd 35. Þar hafa
verið merktir inn flekar sem sýna útbreiðslu fornleifa.
Á bílaplani A eru merktir inn 3 klasar og þekja þeir nánast allt rannsóknarsvæðið en
þar eru endurköstin mjög sterk. Skýrast þau af endurkasti frá undirstöðum bygginga og öðru
tengdu mannvist þar. Í þessum klösum geta verið ein eða fleiri undirstöður en ómögulegt er
að aðgreina byggingar eða veggi, innan hvers klasa.
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Fornleifarannsókn fórn fram á plani B á árunum 1971-74, og útlínur rannsóknarinnar
koma greinilega fram. Ástæðan fyrir skilunum er sú að það er leiðnimunur á jarðveginum
sem notaður var í uppfyllinguna og því efni sem er á lóðinni. Þessi mismunur á jarðvegi sést
vel í jarðsjánni, en auk jarðvegsmismunar eru greinilegar undirstöður húsa úr steini á
sunnanverðum helmingnum sem gefa frá sér sterk endurköst. Það er Suðurgata 5 og
geymsluhýsi þar fyrri vestan.

Mynd 35. Túlkun á niðurstöðum jarðsjármælinga á bílaplani A og B.
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5. Niðurstöður
Við jarðsjármælingar kom í ljós að á öllum ferlunum var einhvers konar undirlag, sandur eða
möl undir malbiki og hellum, sem í flestum tilfellum nær niður á 0,5m dýpi, í sumum tilfellum
virðist það þó ná niður að allt að einum metra samanber í Tjarnargötu. Annað þekkt lag er
svonefnt malarlag sem er forn malakambur á milli Tjarnarinnar og sjávar í Kvosinni.
Malarlagið er mishæðótt og er yfirborðið á því aðeins breytilegt á flestum mælilínum.
Samkvæmt borholu frá árinu 1962 og fornleifarannsókn frá árinu 1971 á lóðinni,
áætlar jarðsjáin dýptina á malarlaginu nokkuð rétt, en er ekki vitað hvort sama hæð er á
yfirborði nú og var þegar þessar rannsóknir voru gerðar. Malarlagið fannst á um 2-3m dýpi á
öll rannsóknarsvæðinu, og út frá því er hægt að áætla að þykkt jarðalaga sem innihalda
mannvistarlög séu 1,65 - 2,25 m á þykkt.
Jarðsjármælingarnar koma vel heim og saman við eldri teikningar af undirstöðum
húsa og af öðru raski sem vitað er um á svæðinu. Mælingarnar ná að staðsetja undirstöður
húsanna nokkuð nákvæmlega og gefa því góða hugmynd um form þeirra.
Jarðsjármælingarnar gefa auk þess upplýsingar um rask og minjar sem ekki voru
þekktar svo sem í gangstétt við Suðurgötu og syðst á bílaplani á svæði B þar sem skýrt koma
fram tvö veggjabrot.

Mynd 36. Samsett mynd sem sýnir útlínur allra húsa af gömlum kortum og niðurstöður
jarðsjármælinga.
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6. Lokaorð
Við rannsókn þessa kom í ljós að jarðsjáin er upplögð til að greina jarðrask og staðsetja
fornleifar.Yfirborðslög eins og malbik og hellur koma ekki í veg fyrir það.
Stórar leiðslur úr járni og steypu gefa mikið endurkast og hindra að hægt sé að sjá
neðar í jarðlöginn, tæknin er því góð til að staðsetja þessar lagnir, símalagnir og ljósleiðara
skapa líka endurköst en þó í minna mæli. Ekki er hægt að segja til um hvort eldri minjar séu
undir þar sem sterkt endurkast kemur fram frá uppistöðum húsa úr grágrýti sem yfirgnæfir
veikari merki frá t.d. torfveggjum sem eru á meira dýpi.
Jarðsjármælingarnar bættu við upplýsingum um annað rask sem ekki er þekkt úr
heimildum, samanber í gangstétt við Suðurgötu og veggjabrot syðst á bílaplani B.
Eftir að hafa staðsett minjar á svæðinu eftir heimildum, hefur jarðsjáin staðfest legu
þeirra að stórum hluta sem sýnir að niðurstöður jarðsjármælinganna gætu staðið sjálfstæðar
og staðfest jarðrask og fornleifar.
Að nota jarðsjá við að staðsetja fornleifar í miðbæ Reykjavíkur þar sem mikið er um
rask og lagnir er því kostur sem hægt er að nýta og getur komið í stað prufuskurða við
forrannsóknir.
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