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Útdráttur 

Jarðsjármælingar byggja á því að rafsegulbylgjur eru sendar ofan í jörðina þar sem þær 

endurkastast af jarðlagamótum, gröfnum hlutum eða öðru sem kann að finnast í jörðu. 

Loftnet tekur á móti bylgjunum sem endurkastast aftur til yfirborðs, stjórntölva vinnur svo 

úr gögnunum og setur þau fram sem þversnið gegnum jörðina. Einnig geta eðliseiginleikar 

undirlagsins, svo sem grunnvatnsborð haft áhrif á mælingarnar. Fyrstu jarðsjármælingar á 

Íslandi voru framkvæmdar í Viðey árið 1992, þær annaðist Línuhönnun hf. og voru þær 

gerðar að beiðni Margrétar Hallgrímsdóttur þáverandi borgarminjavarðar. Þær sýndu 

nokkrar hreyfingar í jarðlögum fyrir framan Viðeyjarstofu. Síðan 1992 hafa 

jarðsjármælingar verið sífellt meira notaðar á frumstigum rannsókna, ýmist í 

fornleifafræði, verkfræði eða jarðfræði. 

Að þessu sinni, eins og árið 1992, voru jarðsjármælingar gerðar að beiðni Margrétar 

Hallgrímsdóttur, þjóðminjavarðar. Þær fóru fram á fimm rannsóknarsvæðum kringum 

Viðeyjarstofu og Viðeyjarkirkju og voru tvö loftnet notuð við mælingarnar, 400MHz og 

200MHz. 400MHz loftnetið er yfirleitt notað við fornleifarannsóknir en 200MHz loftnetið 

var einnig notað að þessu sinni til að skyggnast lengra ofan í jörðina. Jarðsjáin sem notast 

var við er í eigu Háskóla Íslands og er af gerðinni SIR-3000 frá GSSI inc. Niðurstöður 

mælinganna sýna að jarðrask er töluvert á svæði austan Viðeyjarstofu og einnig á svæði 

norðvestan kirkjugarðsins við Viðeyjarkirkju. Notkun 200MHz loftnetsins reyndist 

nauðsynleg til að sjá mikið af óreglunum austan Viðeyjarstofu. Lítið er hins vegar um 

jarðrask fyrir framan Viðeyjarstofu og -kirkju, á því svæði sem áður hafði verið mælt. 
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Abstract 

GPR measurements are based on technology where electromagnetic waves are sent into the 

ground where they reflect off ground layers, buried items or other material. A pair of 

antennas generates and intercepts the reflected waves whereas the control unit does the 

initial processing and provides real-time data display. The measurements can be affected 

by other things such as groundwater table. The first GPR measurements in Iceland were 

performed in Viðey in 1992 by Línuhönnun hf. Margrét Hallgrímsdóttir, who had been in 

charge of digging for archaeological finds for a few years, requested the measurements  

which then showed some irregularities in the ground in front of Viðeyjarstofa. GPR 

measurements have been used increasingly in early stages of researches since the year 

1992. Archaeology, geology and engineering present the main users of this technology. 

Again, the GPR measurements were requested by Margrét Hallgrímsdóttir, director of 

national remnants. The measurements were performed in five areas around Viðeyjarstofa 

and Viðeyjarkirkja. Two antennas were used, 400MHz and 200MHz. The 400MHz 

antenna is the one generally used in archaeology, however the 200MHz antenna was also 

used this time to obtain readings deeper into the ground. The GPR used in the project is in 

possession of Háskóli Íslands, it is called SIR-3000 from GSSI. The results of the 

measurements show much irregularities in the area East of Viðeyjarstofa and Northwest of 

Viðeyjarkirkja. In other areas, in front of Viðeyjarstofa,  low number of irregularities 

where mearsured.    
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1 Inngangur og markmið 

Viðey er eyja sem liggur úti fyrir strönd Reykjavíkur, nánar tiltekið úti fyrir Sundahöfn. 

Hún er um 1,6 km
2
 að stærð og skiptist í Heimaey og Vesturey en þær eru tengdar saman 

með Eiðinu. Í Viðey er að finna elsta berg borgarlands Reykjavíkur, enda er Viðey hluti af 

megineldstöð sem var virk fyrir um tveimur milljónum ára (Þorleifur Einarsson, 1974). 

Talið er að Viðey hafi byggst skömmu eftir landnám en lítið er til af rituðum heimildum 

fyrstu aldirnar. Í rúmlega 300 ár, frá 1225 til 1539, var í Viðey eitt ríkasta klaustur 

landsins. Það var stofnað 1225 af Þorvaldi Gissurarsyni og Snorra Sturlusyni en 

Viðeyjarklaustur var fyrsta klaustrið í Sunnlendingafjórðungi. Klaustrið leið undir lok er 

menn Danakonungs rændu það árið 1539. Eftir að klaustur lagðist af í Viðey var þar um 

tíma rekið sjúkrahæli. Fljótlega eftir að sjúkrahælið var flutt í Gufunes lét Skúli 

Magnússon, þáverandi landfógeti, byggja Viðeyjarstofu. Það var árið 1752 og um 20 árum 

seinna lét hann reisa Viðeyjarkirkju. Búseta var í Viðey fram á seinni hluta 20. aldar. Árið 

1968 var Þjóðminjasafninu falin umjón með Viðeyjarstofu og –kirkju en það var hluti af 

safnkosti þess þar til ríkið gaf Reykjavíkurborg húsin í tilefni 200 ára afmælis borgarinnar 

árið 1986. Ráðist var í endurbætur húsanna en þeim lauk árið 1988. Í tengslum við 

viðgerðir húsanna var gerð fornleifarannsókn á framkvæmdasvæðinu til þess að tryggja að 

minjar yrðu ekki eyðilagðar án undangenginnar rannsóknar. Það var með fyrstu 

framkvæmdarannsóknum hér á landi (Margrét Hallgrímsdóttirm 1988). Eftir að viðgerðum 

húsanna lauk fór fram fornleifarannsókn á svæðinu sem stóð yfir til ársins 1995 (Margrét 

Hallgrímsdóttir, 1988, 1989, 1992, 1993b, 1994, Steinunn Kristjánsdóttir, 1995a og 1996).  

Fyrstu jarðsjármælingar sem gerðar voru með radarjarðsjá (e. ground penetrating radar) á 

Íslandi voru framkvæmdar í Viðey árið 1992. Þær eru jafnframt fyrstu jarðsjármælingar 

sem framkvæmdar voru í tengslum við fornleifarannsóknir á Íslandi. Um tilraunaverkefni 

var að ræða til að reyna að varpa ljósi á það hvort fornar rústir væri að finna framan 

(sunnan) við Viðeyjarstofu og –kirkju í samræmi við rannsóknarspurningar verkefnisins. 

Öll sniðin sem mæld voru sýndu einhverja hreyfingu í jarðlögunum og þóttu merki um 

tilvist mannvistarlaga á rannsóknarsvæðinu (Árbæjarsafn, 1992). 
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Markmið þeirrar rannsóknar sem hér er gerð grein fyrir var að endurtaka að einhverju leyti 

þær jarðsjármælingar sem gerðar voru í Viðey árið 1992 og mæla einnig fleiri svæði. Með 

notkun nýrrar jarðsjár, sem er í eigu Jarðvísindadeildar Háskóla Íslands, var vonast til að fá 

skýrari mynd af því sem er í jörðu í kringum Viðeyjarstofu og Viðeyjarkirkju. Talið er, út 

frá rituðum heimildum, að rústir Viðeyjarklausturs sé að finna á rannsóknarsvæðinu 

(Árbæjarsafn, 1992). Markmið rannsóknarinnar er að reyna að varpa skýrara ljósi á það og 

þar með húsaskipan klausturbyggðarinnar. Mælingarnar að þessu sinni voru gerðar að 

beiðni Margrétar Hallgrímsdóttur þjóðminjavarðar sem stjórnaði fornleifarannsókninni og 

valdi hún rannsóknarsvæðið. 
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2 Jarðsjármælingar 

2.1 Tækjabúnaður 

Jarðsjá (e. ground penetrating radar) er tæki sem er til í mörgum mismunandi útfærslum. 

Þær eiga þó flestar sameiginlegt að samanstanda af stjórntölvu, sendi, móttakara og 

loftneti/-um. Eins og sést á mynd 2-1 þarf tækið ekki að vera mjög fyrirferðarmikið, en það 

fer reyndar eftir vali á loftneti. Þegar mælingar eru gerðar hangir stjórntölvan framan á 

mælingamanni sem dregur tækið á eftir sér um leið og það mælir. 

 

GPR tæknin virkar þannig að loftnet með sendi og móttakara sendir stuttan púls af 

rafsegulbylgjum ofan í jörðina með tíðni upp á 10-1000MHz. Tíðni bylgnanna fer eftir 

tilgangi mælinganna. Þegar mælihjól er notað með jarðsjánni sér það um að safna 

lengdarupplýsingum og láta þannig sendinn og móttakarann vita hvenær þeir eiga að senda 

og taka á móti bylgjum. Þegar bylgjurnar fara ofan í jarðveginn breiðast þær út en 

útbreiðsluhraði og deyfing bylgnanna eru bæði háð rafleiðni og rafsvörun efnisins. Á því 

Mynd 2-1. Jarðsjá af gerðinni SIR-3000 frá Geological Survey Systems inc þar sem helstu hlutar 

þess eru nefndir. 
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tíðnisviði sem jarðsjáin vinnur (10-1000MHz) er seinni þátturinn ráðandi (Þorgeir S. 

Helgason, 1992). Hluti bylgnanna endurkastast beint aftur upp í loftnetið en aðrar fara 

dýpra ofan í jörðina. Loftnetið tekur bylgjurnar sem koma upp í það, magnar þær og setur 

þær á stafrænt form áður en gögnin eru send í stjórntölvuna. Stjórntölvan býr til graf þar 

sem tími er plottaður á móti orku en það kallast ferill. Gögn sem safnað er með jöfnu 

millibili eftir línu eru plottuð hlið við hlið þannig að úr verður sýndarsnið í gegnum 

undirlagið sem mælt er yfir (Moorman, B.J., 2001).   

Tíminn sem líður milli þess að bylgjan fari frá loftnetinu og móttakarinn nemi hana er 

háður útbreiðsluhraða bylgnanna. Í flestum tilfellum eru það rafsvörunarstuðullinn og 

leiðni jarðvegarins sem hafa áhrif á útbreiðsluhraða bylgnanna. Ef ætlunin er að finna 

vegalengd niður á ákveðinn hlut þarf viðkomandi að vita útbreiðsluhraðann. Deyfni 

bylgnanna, hversu hratt þær dofna út, fer eftir tíðni loftnets sem notað er, leiðni 

jarðvegarins og rafsvörunarstuðuls hans (Þráinn Sigurðsson, 1995). Almennt séð ná bylgjur 

með stærri bylgjulengd (lægri tíðni) lengra ofan í jörðina áður en þær dofna of mikið, en 

bylgjur með minni bylgjulengd. Hins vegar sjá bylgjur með hærri tíðni mun skýrar ofan í 

jörðina og sjá mun minni hluti en bylgjur með lægri tíðni (Moorman, B.J., 2001).  

2.2 Saga jarðsjármælinga 

Saga jarðsjármælinga er tiltölulega stutt, eða rúmlega 100 ár. Það var Heinrich Hertz sem 

gerði fyrstu tilraunirnar með endurkast rafsegulbylgna frá málmum með rafsvörunarstuðli 

(e. dielectric constant) (Sverrir Snævar Jónsson, 2011). Árið 1904 hóf svo þýski 

vísindamaðurinn Hullzmayer vinnu með hátíðniradar, en með radarnum gat hann séð skip 

og aðra hluti. Rannsóknir Hullzmayers voru að stórum hluta byggðar á fyrri rannsóknum 

Hertz. Fyrstur til að nota radarmælingar til að mæla jarðfræðileg fyrirbæri var Stern (1930) 

Það var ekki fyrr en á 7. áratugnum sem menn fengu áhuga á því að skoða undir yfirborðið 

með radar. Fyrstu jarðsjárnar voru sérstaklega gerðar til þess að skoða jökla, íshellur og 

salt-, kola- og grjótnámur (Moorman, B.J., 2001).   

Á 8. áratugnum urðu miklar framfarir í gerð jarðsjáa. Framleiðslan jókst til muna, tæknin 

batnaði sífellt og menn fóru að nota tækin á fjölbreyttari hátt. Hins vegar var tölvutæknin 

ekki komin langt á veg og hamlaði það frekari framförum í úrvinnslu gagna. Tækin voru 

einnig frekar stór og þung sem gerði mönnum erfitt fyrir. Á miðjum 9. áratugnum kynntu 

Sensors and Software fyrstu stafrænu jarðsjárnar. Þær sýndu mikið meiri afköst en fyrri 
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tæki, gátu séð dýpra ofan í jörðina og bjuggu til stafræn gögn sem hægt var að vinna með í 

tölvu. Síðan þá hefur jarðsjá verið mikilvægt tæki fyrir margar fræðigreinar. Jarðsjár eru til 

dæmis mikið notaðar við frumrannsóknir í fornleifafræði, það er áður en ráðist er í 

uppgröft, og einnig í jarðverkfræði þar sem kannað er undirlag fyrir vegi, virkjanir og fleira 

(Moorman, B.J., 2001).   

Á síðustu 20 árum hefur tækni í jarðsjármælingum fleytt mikið fram. Dæmi um það er 

munurinn á þeirri tækni sem notuð var við fyrstu jarðsjármælingarnar og þeirri sem nú er 

stuðst við. Þegar fyrstu mælingarnar voru gerðar þurftu mælingamenn að leggja út 

málband, staðsetja loftnetin rétt og mæla svo. Ef mælt var með 25 sentimetra millibili 

þurfti að færa loftnetin 25 sentimetra í hvert skipti og mæla svo handvirkt. Nú í dag eru 

flestar ef ekki allar jarðsjár komnar með mælihjól sem tengt er við loftnetið/-n og sér það 

um að mæla vegalengd og senda upplýsingarnar til loftnetsins. Loftnetið sér svo um að 

senda púlsa af rafsegulbylgjum ofan í jörðina á réttum tíma. Með þessari aðferð verða allar 

mælingar mun auðveldari og fljótlegri (Sigfinnur Snorrason, jarðfræðingur hjá Eflu 

verkfræðistofu, munnleg heimild, 14. mars 2012). 

2.3 Jarðsjármælingar á Íslandi 

Nokkrar mismunandi fræðigreinar notast við jarðsjá við rannsóknir sínar, þar á meðal 

jarðfræðingar, fornleifafræðingar og verkfræðingar. Í köflum 2.3.1-2.3.3 verður stiklað á 

stóru um það hvernig þessar fræðigreinar notast við jarðsjár. 

2.3.1 Fornleifarannsóknir 

Rétt 20 ár eru síðan fyrstu jarðsjármælingarnar voru gerðar hér á landi. Þær fóru fram í 

Viðey árið 1992 að beiðni þáverandi borgarminjavarðar, Margrétar Hallgrímsdóttur. 

Línuhönnun hf. sá um framkvæmd og kostnað vegna mælinganna, enda var um 

tilraunaverkefni að ræða. Markmið mælinganna var að renna stoðum undir þann grun 

manna að fornleifar væri að finna suðvestan Viðeyjarstofu og Viðeyjarkirkju. Mælingarnar 

voru framkvæmdar af Þorgeiri S. Helgasyni en rannsóknarsvæðinu réði Margrét. Vonast 

var til að á rannsóknarsvæðinu fyndust merki um híbýli reglubræðra í miðaldaklaustrinu. 

Bylgjuhraðinn fyrir mælingarnar var áætlaður 0,07 m/ns en að öðru leyti voru ekki gerðar 

neinar hraðaprófanir á jarðveginum. Mæld voru nokkur snið þar sem 0,25 metrar voru milli 

mælinga, 1-2 metrar milli sniða og heildarlengd mælilína var tæplega 400 metrar. Sniðin 
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voru öll samsíða Viðeyjarstofu og sýndu einhverja hreyfingu á jarðlögunum. Niðurstöður 

mælinganna vörpuðu því ljósi á mögulegar mannvistaleyfar suðvestan Viðeyjarstofu 

(Árbæjarsafn, 1992).  

Árið 1994 voru gerðar jarðsjármælingar við Nesstofu á Seltjarnarnesi og voru þær 

mælingar tilraun til að forvitnast um notagildi jarðsjármælinga við fornleifarannsóknir. 

Rótarýklúbbur Seltjarnarness fékk Línuhönnun hf. til þess að annast mælingar á svæðinu. 

Vonast var til þess að hægt væri að staðsetja fornt kirkjustæði austan við Nesstofu, ásamt 

því að mæla hringina sem eru einkennandi fyrir svæðið kringum Nesstofu. Notast var við 

200MHz loftnet við mælingarnar og voru mælisnið samtals 1139 metrar að lengd. 

Hraðamælingar voru gerðar á bæjarhólnum til að ákvarða útbreiðsluhraða bylgnanna. Kom 

í ljós að hann var um 0,05-0,06 m/ns, en nákvæmara er að nota hraðann til að ákvarða dýpi 

heldur en dýptarkvarðann (Línuhönnun hf., 1994b). 

Árið 1994 var Línuhönnun hf. fengin til að annast jarðsjármælingar á Fornhól í Austur-

Landeyjum, en heimamenn höfðu grun um að þar leyndust fornminjar í jörðu. Mæld voru 

15 snið með 200MHz loftneti og svo voru endurmæld tvö snið með 100MHz loftneti til að 

skyggnast lengra niður. Mælingarnar leiddu í ljós að líklegasta rústasvæðið væri sunnan 

undir Fornhól og var ákveðið að mynstur í jarðsjársniðunum gæti bent til að vegghleðslur 

væru þar undir. Hugsanlegt var að rústir væru vestan undir hólnum og einnig var 

einkennileg óregla í jarðlögum nálægt háhólnum. Höfundum þótti vert að benda á að 

mælingarnar gefa aðeins hugmynd um það hvar fornleifar sé að finna og ættu að vera 

staðfestar með uppgreftri á svæðinu (Línuhönnun hf., 1994a). 

Árið 2007 voru gerðar jarðsjármælingar á Hvaleyrarholti að beiðni Björns Péturssonar hjá 

Byggðasafni Hafnarfjarðar. Í seinni tíð hefur golfklúbburinn Keilir haft svæðið undir 

golfvöll klúbbsins. Línuhönnun hf. mældi um 2,88 hektara svæði og var markmið þeirra að 

staðsetja gamlan kirkjugarð sem þar var talinn vera. Jarðsjáin sem notuð var er af gerðinni 

Pulse Ekko IV frá Sensors & Software og notast var við 100MHz loftnet við mælingarnar. 

Mældar voru 24 línur með 5 metra millibili yfir svæðið ásamt nokkrum styttri þverlínum. 

Heildarlengd mælilína var um 6 kílómetrar. Niðurstöður mælinganna sýndu að skammt 

norðan gamla Hvaleyrarholtsbæjarins kom í ljós stórt svæði með talsverðu jarðraski. Ekki 

tókst að staðsetja nákvæmlega gamla kirkjugarðinn en líklegt er að hann tilheyri þessu 

svæði (Línuhönnun hf., 2008). 
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Á síðustu 20 árum hefur mikil aukning verið á jarðsjármælingum við fornleifarannsóknir. 

Mælingar eru þá fyrsti áfangi rannsókna og gefa þannig góðar hugmyndir um staðsetningar 

fornminja í jörðu. Kostur jarðsjármælinga er sá að þær eru ódýrar í framkvæmd, tiltölulega 

fljótlegar og valda engu jarðraski né skemmdum á því sem er undir yfirborðinu. 

Línuhönnun hf. framkvæmdi jarðsjármælingar fyrir ýmsa aðila frá 1992 og fram til 2007. 

Auk fyrrgreindra verkefna má til dæmis nefna jarðsjármælingar á Arnarhóli árið 1993 

(Línuhönnun hf., 1993a), jarðsjármælingar í Laugarnesi árið 1993 (Línuhönnun hf., 

1993b), jarðsjármælingar norðaustan Valhallar á Þingvöllum árið 1993 (Línuhönnun hf., 

1993c) og jarðsjármælingar í kirkjugarðinum í Reykholti árið 1995 (Línuhönnun hf., 

1995). 

2.3.2 Verkfræðirannsóknir 

Segja má að verkfræðistofur noti jarðsjármælingar í mun fjölbreyttari verkefni en 

fornleifafræðingar. Efla, áður Línuhönnun hf., notar jarðsjármælingar í mjög mörg og 

margvísleg verkefni og þá yfirleitt sem fyrsta áfanga verkefna. Meðal þeirra 

jarðsjármælinga sem Efla framkvæmir eru forkannanir vegna vegagerðar, virkjana, 

snjóflóðamannvirkja og annarra mannvirkja (Sigfinnur Snorrason, jarðfræðingur hjá Eflu 

verkfræðistofu, munnleg heimild, 14. mars 2012). 

Árið 1994 fékk Póstur og sími Línuhönnun hf. til að kanna nytsemi jarðsjármælinga við 

undirbúning ljósleiðaralagna. Áætlað var að leggja ljósleiðara frá Ólafsvík, um Fróðárheiði 

og Egilsskarð, til sjónvarpsendurvarpsstöðar í Axlarhólum við Breiðuvík. Þorgeir S. 

Helgason hafði umsjón með mælingunum og var notast við 100MHz loftnet. 

Hraðamælingar voru gerðar á svæðinu og við úrvinnslu mælinganna var ákveðið að notast 

við v = 0,06 m/ns sem meðalhraða í sniðum. Aðalmarkmið jarðsjármælinganna var að 

kanna dýpi niður á klöpp á mælileiðinni þar sem ljósleiðari á að vera á um 0,8 metra dýpi, 

og sjá hvort hægt væri að ákvarða dýpið nokkuð nákvæmlega með jarðsjármælingum. 

Niðurstöður mælinganna voru meðal annars þær að 100MHz loftnet gefur takmarkaða 

upplausn svo erfitt getur reynst á köflum að ákvarða dýpi niður á klöpp, hvort hún er á 0,5 

metra dýpi eða alveg við yfirborð. Einnig var talið nauðsynlegt að jarðfræðingur 

framkvæmdi mælinguna eða fylgdi mælingahópnum, til að skrá niður og kanna aðstæður á 

línuleið, stundum með teini eða skóflu (Línuhönnun hf., 1994c). 
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Árið 1999 fór Landsvirkjun þess á leit við Línuhönnun hf. að annast jarðsjármælingar á 

Sauðafellslóni ofan Þórisvatns. Mælingin var framkvæmd á ís og var markmið hennar að 

gera dýptarkort af Sauðafellslóni til að kanna hvort rennslistregða úr lóninu ætti rætur sínar 

að rekja til setmyndunar í lóninu. Jarðsjá Línuhönnunar var dregin aftan í vélsleða 

Landsvirkjunar og var heildarlengd mælilína 19,1 kílómetrar. Við túlkun 

jarðsjármælinganna var ákveðið að notast við hraðann 0,035 m/ns og miða við neðri brún 

íssins á lóninu. Niðurstöður mælinganna voru þær að útilokað virtist að setmyndun í 

lónstæðinu væri valdur að tregu rennsli úr Sauðafellslóni (Línuhönnun hf., 1999). 

Línuhönnun hf. var árið 2001 fengin til að annast jarðsjármælingar fyrir 

Norðausturumdæmi Vegagerðarinnar. Mælingarnar voru gerðar á Húsahjalla, neðsta og 

austasta misgengishjallinum á austanverðu Tjörnesi. Ástæða mælinganna var sú að gera 

átti nýjan veg um Tjörnes niður í Axarfjörð vestanverðan. Mæld voru 14 þversnið og eitt 

langsnið, samtals um 535 metrar. Samhliða jarðsjármælingunum voru boraðar 5 holur með 

slagbor til að kvarða mælingarnar. Einnig var kannað hversu hörð jökulurðin væri en það 

var ekki hægt að sjá á jarðsjársniðunum einum saman. Jarðsjáin þótti gefa nokkuð 

nákvæma mynd af þykkt lífræns jarðvegs og lágmarksdýpi á fast á ákveðnum svæðum. 

Ekki tókst þó að sjá klöpp nema í hluta jarðsjársniðanna þar sem jökulurðin deyfir 

rafsegulbylgjurnar mun hraðar en til dæmis sandur og möl. Ekki komst slagborinn heldur 

gegnum jökulbergslagið. Þó svo brölt hefði verið niður hjallana með gröfu, með þó 

nokkrum tilkostnaði, hefði hún ekki heldur komist í gegnum jökulbergslagið. Því hefðu 

prufuholur alls ekki gefið nákvæmari mynd af svæðinu (Línuhönnun hf., 2001). 

2.3.3 Jarðfræðirannsóknir 

Segja má að flestar ef ekki allar rannsóknir sem gerðar eru með jarðsjá séu að einhverju 

leyti jarðfræðilegar rannsóknir. Þegar fornleifafræðingar nota jarðsjá þurfa þeir að greina 

óreglur í lausum jarðlögum í leit að fornminjum. Þegar verkfræðingar framkvæma 

jarðsjármælingar reyna þeir að greina mismunandi jarðfræðilega þætti undirlagsins, til 

dæmis sprungur í bergi, grunnvatnsborð, dýpi niður á fasta klöpp eða jarðlagaskipan. 

Yfirleitt er það þannig að þegar gerðar eru jarðsjármælingar, þá er að minnsta kosti einn 

jarðfræðingur með í för.  
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2.4 Jarðsjármælingar erlendis 

Erlendis hafa verið gerðar jarðsjármælingar mun lengur en á Íslandi og verða hér á eftir 

tekin tvö dæmi um erlendar mælingar. 

Árið 2009 voru gerðar jarðsjármælingar á stöðuvatni á Norður-Ítalíu til að kanna getu GPR 

tækni við ákvörðun vatnsmagns, setgerðar á botni vatnsins, jarðlagaskipunar og gljúpleika. 

Mæld voru 50 snið sem samtals voru um 37 kílómetrar að lengd. 89MHz loftnet var notað 

við mælingarnar og var það sett um borð í bát með trefjaplastbotni. Til að ákvarða dýpt 

stöðuvatnsins var notast við „Airmar DT800 echo sounder“ með tíðni geislans upp á 

170kHz. Niðurstöður mælinganna voru í nokkrum þáttum. GPR tækni er vel nýtanleg við 

dýptarmælingar í grunnum ferskvötnum, ásamt ákvörðun á jarðlagaskipan og gljúpleika 

botnsetsins. Geta manna til að greina jarðlagaskipanina ákvarðast mikið til af 

botnsetsgerðinni. Eftir því sem setið er fínna er endurkastið lægra og meiri líkur á að geta 

bent á einstök jarðlög (Bava, Calzoni, Sambuelli & Stocco, 2009). 

Jarðsjármælingar hafa ekki verið mikið notaðar við fornleifarannsóknir í Rúmeníu en þó 

fer þeim fjölgandi. Mælingar, sem leiddar voru af C. Lazăr, leiddu til fundar nokkurra 

merkilegra minja. Meðal annars voru það forsögulegur pyttur sem tilheyrði 

Kodjadermen‐Gumelnita‐Karanovo VI þjóðflokknum, gröf frá 4. öld eftir Krist og 

nýtískulegur grafarpyttur (Ene, D., Florea, M., Lazăr, C., Parnic, V. & Popovich, D.N., 

2011). 

 

  



22 

 

3 Viðey 

Viðey er eyja sem liggur úti fyrir strönd Reykjavíkur, nánar tiltekið úti fyrir Sundahöfn. 

Hún er um 1,6 km
2
 að stærð og skiptist í Heimaey og Vesturey, þær eru tengdar saman 

með Eiðinu (Viðey, á.á.). 

3.1 Jarðfræði Viðeyjar 

Í Viðey er að finna elstu jarðlög í Reykjavík en það eru hraunlög og móberg sem eru við 

sunnanvert Viðeyjarsund milli Kletts og Klepps og í austanverðri Viðey. Á milli 

gosbergslaganna er víða að finna setlög, til dæmis völuberg, sandstein  og jökulbergslög. 

Þau síðast nefndu þykja renna stoðum undir þá kenningu að eitt sinn hafi jökull legið yfir 

Viðey. Einnig er nokkuð um fínkornótt gabbró í þessum elstu jarðlögum í Viðey. 

Austanverð Viðey er að mestu byggð upp af móbergi með innskotum af gabbrói og 

bólstraívafi. Ofan á móberginu liggja svo gráleit basaltlög. Fyrir 2-3 milljónum ára hefur 

verið virk eldstöð þar sem Viðeyjarsund er nú. Þar í kring ber bergið merki um 

jarðhitaummyndun, til dæmis sprungu- og holufyllingar (Þorleifur Einarsson, 1974). 

3.2 Saga byggðar í Viðey 

Lítið er til af rituðum heimildum um það hvenær búskapur hófst í Viðey en talið er að það 

hafi verið fljótlega eftir landnám. Talið er að kirkja hafi verið í Viðey um 1200 og því má 

ætla að byggð hafi risið þar ekki síðar en á 12. öld. Árið 1224 keypti Þorvaldur Gissurarson 

Viðey með stuðningi Snorra Sturlusonar. Árið 1226 stofnsettu þeir klaustur í eynni sem 

Magnús Gissurarson, biskup í Skálholti, vígði. Klaustrið var af Ágústínusarreglu í rúmlega 

100 ár, eða fram til 1344 þegar Benediktsreglu var komið á (Máldagi staðarins í Viðey). 

Árið 1352 var svo aftur komið á Ágústínusarreglu og var klaustrið starfrækt fram undir 

miðja 16. öld (Janus Jónsson, 1887). 

Á fyrri hluta 16. aldar urðu siðaskipti á Norðurlöndum og árið 1539 lagði Diðrik af 

Minden, umboðsmaður hirðstjórans á Bessastöðum, klaustrið í Viðey undir sig. Hann 

rændi klaustrið, rak munkana á brott og lýsti Viðey eign konungs. Ellefu árum síðar fór Jón 

Arason, Skálholtsbiskup, til Viðeyjar og rak hirðstjórann burt. Þá var Alexíus ábóti settur 
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yfir klaustrinu og í kjölfarið vígði Jón klaustrið og kirkjuna. Seinna sama ár var Jón Arason 

svo hálshöggvinn ásamt tveimur sonum sínum og komst Viðey þá aftur í hendur konungs. 

Eftir það lagðist klausturlifnaður af í Viðey (Janus Jónsson, 1887). 

Eftir siðaskiptin á Íslandi varð Viðey hjáleiga frá Bessastöðum og var þar rekið bú og 

„hospital“, eða sjúkrahæli, í upphafi 17. aldar. „Hospitöl“ voru vistheimili fyrir farlama 

fólk og vegalausa öryrkja. Fljótt urðu sjúkrahæli þó aðallega hæli fyrir holdsveika 

sjúklinga þrátt fyrir að þeim hafi ekki verið ætluð nein lækningastarfsemi. Sjúkrahælið var 

flutt frá Viðey í Gufunes árið 1752 og var þar þangað til hælið var lagt niður árið 1795. 

Árið 1749 var Skúli Magnússon skipaður landfógeti og settist hann að í Viðey árið 1751. 

Árið 1753 hóf hann svo byggingu Viðeyjarstofu og lauk henni tveimur árum síðar. Ný 

kirkja var einnig byggð og var hún vígð árið 1774. Þessi hús standa enn í dag, þótt gerðar 

hafi verið á þeim endurbætur, og er Viðeyjarstofa elsta steinhús landsins (Finsen, H. og 

Hiort, E., 1978). 

Ólafur Stefánsson, stiftamtmaður, settist að í Viðey árið 1793. Síðar tók sonur hans, 

Magnús Stephensen, við forráðum í eynni og keypti hana af konungi. Á þeim tíma var 

Magnús konferensráð og dómstjóri yfir landsrétti. Magnús stofnaði prentsmiðju í Viðey 

árið 1819 en hún var flutt til Reykjavíkur aldarfjórðungi síðar. Árið 1901 eignaðist Eiríkur 

Briem, prestaskólakennari, Viðey og rak Eggert Briem, sonur hans, búskap í eynni. Á 

árunum 1907-1914 starfaði í Viðey hið svonefnda Milljónafélag á vegum P. J. 

Thorsteinssonar & Co. Mikil útgerð var rekin á vegum þess austast á eynni, og varð þar til 

vísir að þorpi og voru reist hafnarmannvirki á svæðinu. Atvinnureksturinn lagðist af árið 

1943 og fór þorpið þá einnig í eyði (Gerður Róbertsdóttir og Ragnheiður Mósesdóttir, 

1984). Árið 1968 var Þjóðminjasafninu falin umjón með Viðeyjarstofu og –kirkju. Á 200 

ára afmæli Reykjavíkurborgar árið 1986 gaf ríkið borginni húsin í Viðey og lauk 

endurbótum á þeim árið 1988 (Viðey, á.á.). Um var að ræða viðamikinn fornleifauppgröft, 

sem var um margt brautryðjandi á því sviði. 

3.3 Viðeyjarklaustur 

Um siðaskiptin var Viðeyjarklaustur eitt ríkasta klaustur á Íslandi. Svo menn gætu haft 

yfirsýn yfir starfsemi klaustursins var nauðsynlegt að hafa skjalasafn með skrám um eignir 

og ítök þess. Því miður eru litlar heimildir til um skjalasafn Viðeyjarklausturs en vitað er 
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að árið 1539 var hluta af skjölunum rænt og árið 1553 voru skjalapokar innsiglaðir í 

kirkjunni í Viðey (Fógetareikningar). Ekkert er svo vitað af skjölunum fyrr er árið 1665, 

þegar Tómas Nikulásson fógeti drukknaði er hann var á leið vestur Snæfellsnes. Sagan 

segir að með honum hafi farið Viðeyjarskjalabók (Bessastaðaensía ab anno 1663). 

3.3.1 Staðsetning 

Þegar menn fóru að velta því fyrir sér hvar Viðeyjarklaustur hafi staðið var margt sem 

þurfti að taka með í reikninginn. Bæjarhóllinn, þar sem nú standa Viðeyjarstofa og 

Viðeyjarkirkja, er á besta staðnum í eynni hvað búsetu varðar. Þaðan er útsýni eins og best 

verður á kosið yfir Viðeyjarsund og einnig er útsýni til fjallanna í norðri mjög gott. 

Bæjarstæðið er milli hæstu hóla Viðeyjar, Sjónarhóls og Heljarkinnar, og hafa þeir veitt 

bænum gott skjól fyrir veðri og vindum. Norðan bæjarhólsins er mýri þar sem ábúendur 

hafa getað náð sér í byggingartorf og mó til eldsneytisgerðar. Sunnan við bæjarstæðið eru 

stór og góð tún og góð beitarlönd eru í næsta nágrenni. Öll þessi atriði gera staðinn 

vænlegan til búsetu og því má færa góð rök fyrir því að klaustrinu hafi verið valinn staður 

á bæjarhólnum (Margrét Hallgrímsdóttir, 1993a). 

Örnefni í nágrenni bæjarstæðisins gefa sterkar vísbendingar um staðsetningu klaustursins á 

bæjarhólnum. Örnefnin Ábótasæti í Heljarkinn og Líkaflöt við Bæjarvörina sunnan 

bæjarstæðisins. Það seinna hefur fengið nafn sitt af því að Viðeyjarklaustur hafði tekjur af 

því að veita fólki greftrun í klausturgrafreitnum. Lík munu hafa verið flutt út í Viðey í 

þeim tilgangi (Margrét Hallgrímsdóttir, 1993a). 

3.3.2 Húsakostur 

Aðeins lítill hluti rústanna í Viðey hefur verið rannsakaður og er því erfitt að segja 

nákvæmlega til um húsaskipan þar. Rústirnar sem búið er að rannsaka eru mjög flóknar 

enda búseta í eynni mjög löng og greinilegt er að byggt hefur verið aftur og aftur á sama 

stað (Margrét Hallgrímsdóttir, 1993a og Steinunn Kristjánsdóttir, 1995a). 

Árið 1737 var gerð úttekt á húsakosti í Viðey samkvæmt fyrirmælum Christians 

Luxdorphs, landfógeta. Úttektin sjálf er góð heimild um ástand húsanna ásamt stærð þeirra 

og því áhugaverð í samanburði við rústirnar. Í úttektinni er 12 húsa getið, þar af má ætla að 

8-9 af þeim hafi verið sambyggð. Sambyggðu húsin hafa verið anddyri, gangrúm, baðstofa, 
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skáli, sýruhús, hússtofa, búr, eldhús og torfhús. Í úttektinni eru einnig talin smiðja, kirkja 

og fjós en þau voru lengra frá. Í úttektinni er ekkert sem segir til um innbyrðis afstöðu 

húsanna. Þó má líklega gera ráð fyrir því að þau séu talin upp í ákveðinni röð, eftir því 

hvernig gengið hafi verið um bæinn (Margrét Hallgrímsdóttir, 1993a og Úttekt 

Viðeyjarklausturs). 

Líklegt þykir að klausturhúsin í Viðey hafi staðið betur og lengur en almennt gerðist með 

torfhús á Íslandi. Ætla má að flest torfhús hafi getað staðið með góðu móti í hálfa öld, en 

klausturhúsin mun lengur vegna meiri vandvirkni í byggingu þeirra. Munurinn lá aðallega í 

undirstöðu veggja og tréuppistöðu þaksins, sem aðeins voru í klausturhúsum. Við 

rannsóknir á húsunum kom í ljós að vandað hefur verið til verka við hleðslu 

veggundirstaðna. Viðarleifar gefa einnig til kynna að skálinn hafi verið klæddur timbri að 

innan og að undirstöður þaksins hafi verið styrktar. Einnig fundust merki um ræsi undir 

gólfum skála og ganga sem hafa tekið við raka og bleytu í húsunum. Það hefur verið gert 

til þess að vinna gegn raka og fúa í húsunum. Allt sem talið hefur verið upp hér að framan 

hefur svo stuðlað að betri endingu húsanna (Margrét Hallgrímsdóttir, 1993a). 

Stefna húsarústanna í Viðey er mjög áhugaverð og verðugt rannsóknarefni. Skálarústin, 

sem er að öllum líkindum frá tímum heiðni eða frumkristni, hefur stefnuna norðaustur-

suðvestur. Húsin sem eru frá klausturtímanum, það er nýju rústabrotin og kirkjurúst, hafa 

hins vegar stefnu austur-vestur (sbr. kirkjurúst á mynd 3-1). Af þessu má ætla að menn hafi 

farið eftir hefðbundnum reglum kirkjunnar um byggingar á þessum tíma (Steinunn 

Kristjánsdóttir, 1995b og Margrét Hallgrímsdóttir 1998). 
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3.4 Fornleifarannsóknir í Viðey 

Fyrstu skipulögðu fornleifarannsóknirnar sem gerðar voru í Viðey voru gerðar í tengslum 

við endurbyggingu Viðeyjarstofu og –kirkju árið 1987. Fornleifafræðingar frá 

Árbæjarsafni voru að störfum frá því að framkvæmdir hófust til að sjá til þess að ekki yrði 

röskun á fornminjum áður en þær yrðu nákvæmlega rannsakaðar og skráðar. Uppgröfturinn 

var gerður að beiðni borgarminjavarðar, og hafði Árbæjarsafn - Minjasafn Reykjavíkur 

yfirumsjón með uppgreftrinum (Margrét Hallgrímsdóttir, 1988, 1989, 1992, 1993a, 1993b, 

1994 og 1998, Steinunn Kristjánsdóttir 1995a, 1995b og 1996). Eftir forkönnun sumarið 

1987 hófst fornleifarannsókn sumarið 1988. Það sumar hófst einnig uppgröftur. Hann stóð 

Mynd 3-1. Klausturgarðurinn í Viðey. Hreinteikning, Nikulás Úlfar Másson 1993 (Margrét Hallgrímsdóttir 

1993a). 
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yfir í 6 mánuði fyrsta árið og var hann í beinu framhaldi af forrannsókninni 1987. 

Viðfangsefni fyrsta sumarsins voru bæjarhóllinn að baki Viðeyjarstofu, leifar 

kirkjugarðsins og öskuhaugur austan bæjarhólsins. Þetta sumar kom í ljós suðurjaðar 

bæjarhóls norðan við Viðeyjarstofu. Í efstu lögum hans komu í ljós mannvistarleifar frá 17. 

og 18. öld  (Margrét Hallgrímsdóttir, 1989). 

Rannsóknum var haldið áfram sumrin 1990 og 1991. Í lok sumars 1991 hafði fundist fjöldi 

hluta frá búsetu manna fyrr á öldum. Aðallega voru þetta munir sem tengdust daglegu lífi 

og störfum fólks. Þar má meðal annars nefna brýni, postulín, brot úr glerflöskum og 

krítarpípur, tréáhöld, leðurbúta og vaðmál. Einnig fundust kljásteinar og snældusnúðar úr 

steini í elstu rústum skálans (Margrét Hallgrímsdóttir, 1992). 

Sumarið 1992 stóð uppgröfturinn yfir í júní, júlí og ágúst en þá voru rannsakaðar rústir 

bæjarhúsaþyrpingar í bæjarhólnum eftir samfellda byggð frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar. 

Unnið var að lokarannsóknum skála, stofu og fremsta hluta ganga en ekki tókst að ljúka 

uppgreftri rústanna. Stofa þessi var langhús, vestan ganganna, og virtist líklegt að þarna 

væri komin stofa bæjarins, en ummerki klæðagerðar fundust í rústinni (Margrét 

Hallgrímsdóttir, 1993b). 

Sumarið 1993 var grafið frá 15. júní til 15. ágúst og var lögð áhersla á rannsókn á rúst 

langhúss III og langhúss I (sjá mynd 3-1). Í neðstu lögum rústarinnar í langhúsi I kom í ljós 

vel hlaðinn langeldur. Þetta sumar fóru einnig að koma í ljós ummerki bakhúsa norðan 

langhúsanna (sjá mynd 3-1) (Margrét Hallgrímsdóttir, 1994). 

Sumarið 1994 stóð uppgröftur yfir frá 15. júní til 19. ágúst. Eftir þetta sumar var hægt að 

greinar fjögur byggingarskeið í rústunum í Viðey. Það fyrsta bendir til venjulegs búskapar í 

eynni (skálarústin). Annað skeiðið bendir til tíma klausturhalds í eynni, en það byggja 

menn meðal annars á stefnu bygginga frá þeim tíma. Þriðja skeiðið einkennist svo af stóru 

og reisulegu húsi. Leifar þess ná eftir endilöngu rannsóknarsvæðinu. Talið er að það séu 

húsarústir frá því að sjúkrahæli og bú var rekið í Viðey frá 1600 og fram á miðja 18. öld 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 1995a). 

Sumarið 1995 var níunda sumarið í röð og jafnframt síðasta sumarið sem uppgröftur stóð 

yfir í Viðey. Rannsóknir sumarsins renndu enn styrkari stoðum undir kenningar sem 

þróuðust eftir uppgröft sumarið áður. Þá komu margar minjar og rústir í ljós. 
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Uppgreftrinum sumrin 1994 og 1995 stjórnaði Steinunn Kristjánsdóttir í umboði 

borgarminjavarðar (Steinunn Kristjánsdóttir, 1995a og 1996, Margrét Hallgrímsdóttir 

1998). 
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4 Tæki og aðferðir við mælingar 

Jarðsjáin sem notuð var við rannsóknarvinnuna er af gerðinni SIR-3000 frá bandaríska 

fyrirtækinu Geological Survey Systems inc. (sjá mynd 2-1). Tvö mismunandi loftnet voru 

notuð við mælingarnar, 400MHz og 200MHz. GPS-punktar voru teknir á nokkrum 

mismunandi stöðum, á hornum mælisvæða, við enda mælisniða og þar sem skölunarhola 

var grafin. Töflu yfir GPS-punktana má sjá í töflu 1 í viðauka F. 

4.1 Prufumælingar  

Eins og gefur að skilja er ekki hægt að fá svona tæki í hendurnar, drífa sig beint út í 

náttúruna og framkvæma góðar mælingar. Undirritaður fór tvisvar með jarðsjána út á lóð 

Háskóla Íslands til að framkvæma prufumælingar. Fyrstu prufur voru gerðar 10. febrúar 

2012 og voru þá mæld 5 snið með 400MHz loftneti. Eftir það kunni undirritaður allavega 

að kveikja á tækinu og stilla það á nothæfan hátt. Viku seinna, 17. febrúar, fór undirritaður 

aftur út með tækið, nú aðeins lengra út í Vatnsmýrina, nánar tiltekið milli núverandi 

malarbílastæðis Háskóla Íslands og stúdentagarða FS. Mælisvæðið var 7x20 metrar, mæld 

voru 16 snið með 400MHz loftneti og gengu þær prufumælingar mun betur en þær fyrri. 

Hægt var að greina jarðlagaskipan undirlagsins þó ekki væri mikið að sjá. Reyndar komst 

undirritaður þá að því að tækið er ekki ætlað til mælinga á mjög þýfðu landi. Eftir þessar 

æfingar var ákveðið að næsta skref væri að framkvæma alvöru mælingar til rannsókna. 

4.2 Mælingar 9. mars 2012 

Föstudaginn 9. mars hélt undirritaður, ásamt Guðmundi Agli Gunnarssyni skólabróður 

sínum, út í Viðey í þeim tilgangi að framkvæma mælingar. Með í för var jarðsjáin, 

400MHz og 200MHz loftnetin, hamar og litlir tréstaurar til að merkja rannsóknarsvæðin og 

fá bein snið. Veður var afleitt, mikill vindur og ýmist snjókoma eða haglél, en það hafði þó 

ekki áhrif á mælingarnar. Byrjað var á því að negla niður tréstaurana til að ákvarða 

nákvæmlega rannsóknarsvæðin svo auðveldara væri að mæla bein snið og mælinet. Var 

400MHz loftnetið ásamt mælihjólinu síðan dregið yfir öll rannsóknarsvæðin og var 

jarðsjáin stillt fyrir það með eftirfarandi stillingum: 
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Samples = 1024 

Depth = 4,5m (400MHz), 9m (200MHz) 

Scan/unit = 25/m 

Gain (dB) = 24 

Offset = -4,80 

Surface (%) = 10,00 

Þessar stillingar voru notaðar vegna þess að handbók jarðsjárinnar mældi með þeim fyrir 

jarðsjármælingar við leit að fornleifum. Einnig gaf handbókin góð ráð varðandi ýmislegt 

fleira, svo sem fjarlægð milli mælisniða, uppsetningu og fleira (Geophysical Survey 

Systems, 2003). 

Eins og sést á korti í viðauka G var rannsóknarsvæðinu skipt upp í 5 minni svæði, A-E. 

Byrjað var á því að mæla svæði A, svo B, C, D og loks E með 400MHz loftnetinu. Svo 

voru mæld 4 snið með 200MHz loftnetinu, 2 á svæði A og 2 á svæði B. Afstöðu allra 

mælisniða má sjá á ítarlegu korti aftast í viðaukum.  

4.2.1 Mælingar með 400MHz loftneti 

Mæld voru 17 snið, A1-A17, á svæði A, 11 frá norðri til suðurs (stefna 180°N)  með 

rúmlega 1 metra millibili og 6 snið frá vestri til austurs (90°N) með tæplega 5 metra 

millibili. Fyrri sniðin 11 voru tæplega 20 metrar að lengd og hin 6 voru um 9 metrar. 

Styttri sniðin lágu hornrétt á hin. Mynd 4.1 sýnir afstöðu mælisniða á svæði A. 

 

Mynd 4-1. Afstaða mælisniða á svæði A. Mælisnið A1 var mælt í suður eins og örin sýnir. 
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Mæld voru 20 snið, B1-B20, á svæði B, 9 frá norðaustri til suðvesturs (stefna 225°N) með 

3 metra millibili og 11 frá suðaustri til norðvesturs (stefna 315°N) með rúmlega 6 metra 

millibili. Fyrri 9 sniðin voru tæpir 55 metrar að lengd og seinni 11 um 24 metrar að lengd. 

Mynd 4.2 sýnir afstöðu mælisniða á svæði B. 

 

Mynd 4-2. Afstaða mælisniða á svæði B. Mælisnið B1 var mælt í suðaustur eins og örin sýnir. 

Mæld voru 14 snið, C1-C14, á svæði C, 5 frá suðvestri til norðausturs (stefna 45°N) með 

um það bil 2 metra millibili og 9 frá norðvestri til suðausturs (stefna 135°N) með tæplega 2 

metra millibili. Bilin milli mælisniða voru ekki mæld með málbandi heldur stikuð þannig 

að tölurnar eru ekki nákvæmar. Fyrri 5 sniðin voru um 14 metrar að lengd og seinni 9 um 8 

metrar að lengd. Á mynd 4.3 má sjá afstöðu mælisniða á svæði C. 

 Mynd 4-3. Afstaða mælisniða á svæði C. Mælisnið C1 var mælt í 

norðaustur eins og myndin sýnir 



32 

Á svæði D voru mæld 7 snið. Ekki var búið til net mælisniða (e. grid) á svæðinu eins og á 

svæðum A-C heldur voru sniðin mæld með sikk-sakk aðferð. Það var einnig gert á svæði E 

og var að gert vegna þess að þau mættu afgangi við mælingar. Svæði A-C voru í forgangi á 

meðan svæði D og E voru mæld aukalega. Fyrsta snið, D1, var mælt frá upphafspunkti C1 

og í öfuga átt miðað við C1, það er í stefnu 225°N. Næsta snið, D2, var svo mælt í öfuga 

átt miðað við D1. 4 metrar voru hafðir á milli mælilína. Þetta má betur sjá á korti aftast í 

ritgerðinni. 

Á svæði E voru mæld 5 snið, E1-E5. Sömu aðferð var beitt við mælingar á svæði E og á 

svæði D. Upphafspunktur fyrstu mælingar var í punkti 9 á korti í viðauka G og var stefna 

mælingar 225°N. Endapunktur næstu mælilínu var svo í punkti 10 á sama korti. 

4.2.2 Mælingar með 200MHz loftneti 

Þegar búið var að mæla svæði A-E með 400MHz loftneti var skipt um loftnet og 200MHz 

loftnetið tekið í notkun. Þar sem það síðarnefnda er mun stærra en hitt, þurfti tvo til að 

mæla með því. Annar hélt á tölvunni og fylgdist með gögnunum hlaðast inn og hinn ýtti 

loftnetinu og mælihjólinu á undan sér. Fjögur snið voru mæld með 200MHz loftnetinu, tvö 

á svæði A og tvö á svæði B. Á svæði A var SA4 mælt ofan í A4 og SA8 mælt á móti A8. 

Sniðin á svæði B voru einnig tvö, SB34 var mælt á milli B3 og B4 og SB78 var mælt á 

milli B7 og B8, í öfuga átt miðað við B7 og B8. Afstöðu mælisniða má sjá á korti aftast í 

viðaukum. 

4.3 Mælingar 20. apríl 2012 

Þegar búið var að skoða vel sniðin sem mæld voru 9. mars kom í ljós að fara yrði aðra ferð 

til að gera frekari mælingar. Mjög áhugaverð mynstur endurvarpa komu í ljós í sniðum 

sem mæld voru með 200MHz loftneti á svæði A. Farið var út í Viðey föstudaginn 20. apríl 

í blíðskaparveðri og mælingar gerðar. Sömu stillingar voru notaðar á jarðsjánni eins og við 

mælingarnar 9. mars, nema dýpinu var breytt úr 9 metrum í 8,5 metra. Til aðstoðar að 

þessu sinni var Anna Lísa Guðmundsdóttir jarðfræðingur og kom þekking hennar að 

góðum notum að þessu sinni. 11 snið voru mæld frá norðri til suðurs með rúmlega 1 metra 

millibili og 7 snið voru mæld frá austri til vesturs með 4 metra á milli. Reyndar vistaði 

tækið ekki snið SA1–SA5 þannig að þau snið glötuðust. Önnur mælisnið af svæðinu 

vistuðust og nýtast við túlkun gagnanna. Mælisnið SA8 var vistað yfir snið SA8 sem mælt 
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var 9. mars þar sem ekki þurfti lengur að nota það. Afstaða mælisniða sést á mynd 4-4.

 

Þegar búið var að framkvæma mælingarnar var hafist handa við að dýptarskala mælisniðin. 

Það var gert með því að grafa holu, rúmlega 1 metra að dýpt. Vonast var til að finna 

greinileg jarðlög í sniðinu sem væri hægt að samræma í holunni og mælisniðinu. Það gekk 

ekki svo annarri aðferð var beitt. Fyrst var mælt með 200MHz loftnetinu framhjá holunni. 

Svo var hnullungi, um 20 sentímetrar í þvermál, komið fyrir inni í vegg holunnar á 1metra 

dýpi og aftur mælt yfir sömu línu. Eftir það var stunguspaða stungið inn í vegg holunnar á 

um 80-90 sentímetra dýpi og aftur var mælt yfir sömu línuna. Niðurstöður þeirra mælinga 

má sjá í kafla 6.1.  

  

Mynd 4-4. Afstaða mælisniða sem mæld voru með 200MHz loftneti á rannsóknarsvæði A. 

Stefna mælisniðs SA11 er suður (180°N) eins og örnin sýnir. 



34 

5 Niðurstöður 

Forritið RADAN 7 var notað til að lesa út úr mæligögnum og má sjá niðurstöður mælinga í 

viðaukum A-E þar sem ekki er unnt að sýna öll mælisnið hér. Öll mælisniðin í viðaukum 

eru óunnin eins og þau komu út úr jarðsjánni. 
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6 Túlkun mælisniða 

Í þessum kafla verða settar fram útskýringar á mismunandi mynstrum endurvarpa sem 

koma fram á mælisniðum. Þær verða svo notaðar við túlkun mælisniða. Einnig verður 

dýptarskölun mælisniða skoðuð. 

6.1 Dýptarskölun mælisniða 

Á mynd 6-1 sést munurinn á mæligögnum eftir því hvað var í jörðu. Lengst til vinstri er 

ekkert í jörðinni, í miðjunni er búið að grafa hnullung (þar sem punktalínan er) og lengst til 

hægri er búið að bæta stunguspaða við, þar sem punktalínan er. 

Engar breytingar sjást þegar búið er að grafa hnullunginn en greinilegt endurvarp kemur í 

ljós lengst til hægri, þegar búið er að grafa stunguspaðann. Endurvarpið kemur í ljós á um 

1,3-1,4 metra dýpi sem er svolítið fyrir neðan dýpið sem spaðinn var á. Það er því alveg 

ljóst að dýpið sem RADAN 7 gefur á mælisniðunum er ekki heilagur sannleikur. Með 

hliðsjón af því er gott að ganga út frá því að nákvæmni dýpis sé ekki meiri en ±0,5 metrar 

fyrir 200MHz loftnet. Engin skölun var gerð fyrir 400MHz loftnet en samkvæmt Sverri 

Snævari Jónssyni (2011) er nákvæmni 400MHz loftnetsins ekki minni en 15 sentímetrar. 

Hann mældi yfir stein sem vitað var að væri á vissu dýpi. Hægt var að greina steininn í 

Mynd 6-1. Mælisnið sem mæld voru með 200MHz loftneti til að dýptarskala mælisniðin.  
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mæligögnunum og dýpið stóðst með tæplega 15 sentímetra skekkju. Þannig að hér eftir 

verður gengið út frá því að nákvæmni fyrir 400MHz loftnetið sé um 15 sentímetrar. 

6.2 Útskýringar á endurvörpum 

Hér verða útskýringar á nokkrum mismunandi tegundum endurvarpa settar fram. 

6.2.1 Kúlulaga upptök 

Endurvörp frá kúlum (e. point-source reflections) koma fram sem fleygbogar þar sem 

endarnir snúa niður. Upptökin geta verið af mörgum stærðum og gerðum og eru þá 

fleygbogarnir mismunandi stórir. Hlutir sem oftast valda svona endurvörpum eru 

hnullungar og einhvers konar pípur. Aðrir hlutir, svo sem líkkistur, múrsteinar eða málmar, 

geta einnig valdið svipuðu mynstri og er því erfitt að fullyrða hvað nákvæmlega leynist 

undir yfirborðinu (Welch, 2006). Dæmi um endurvörp með fleygbogamynstri af völdum 

kúlulaga upptaka má sjá á mynd 6-2. 

Mynd 6-2. Rauðu örvarnar sýna fleygboga sem koma 

fram vegna kúlulaga upptaka. Sniðið var mælt með 

200MHz loftneti á svæði A, ofan í snið A8. 
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6.2.2  Lárétt/slétt endurvörp 

Endurvörp frá gröfnum hlutum, sem koma ekki fram sem fleygbogar, koma oft fram sem 

slétt endurvörp. Á mælisniðum sjást þau sem lárétt frávik þar sem skiptast á dökk og ljós 

bönd. Þau sýna hærri sveifluvídd bylgnanna á ákveðnum stað en í kringum hann. Svona 

endurvörp eru oft afleiðing sérstakra jarðlaga, breytinga á eðliseiginleikum undirlagsins 

eða grafinna, láréttra hluta (Welch, 2006). Dæmi um lárétt/slétt endurvarp má sjá á mynd 

6-3. 

 

6.2.3 Grafnar holur og pyttir. 

Grafnar holur og pyttir eru nokkuð auðþekkjanleg á GPR-mælisniðum. Þau mynda V- eða 

U-laga form á sniðunum og hafa yfirleitt hærri sveifluvídd (dekkri og ljósari bönd) heldur 

en umhverfið (Welch, 2006). Dæmi um gryfju eða pytt má sjá á mynd 6-4. Það er ekki 

mjög greinilegt en formið þekkist vel. Búið er að sía burt bakgrunn sniðsins þannig að 

aðeins frávik frá reglulegri lagskiptingu koma fram. 

Mynd 6-3. Rauða örin sýnir sterkt endurvarp frá 

sléttum/láréttum upptökum. Sniðið var mælt með 

400MHz loftneti á svæði C, mælisnið C6. 
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Mynd 6-4. Fyrir ofan rauðu örina má sjá skálarlaga bönd af ljósum og dökkum endurvörpum. Þetta er 

mælisnið E5. 

6.2.4 Mikið eða lítið jarðrask 

Nokkuð auðvelt er að greina á milli þess þegar um er að ræða mikið eða lítið rask á 

undirliggjandi jarðvegi. Ef jarðvegur er mjög lítið raskaður sýnir mælisniðið nokkuð 

láréttar línur en þær tákna mismunandi jarðlög. Ef hins vegar jarðvegurinn hefur orðið fyrir 

miklu raski koma fram mörg frávik á mælisniðum og mjög fáar beinar línur sjást. Mynd 6-

5 sýnir greinilega muninn á mikið röskuðum og nánast óröskuðum jarðvegi. Vinstra megin 

er regluleg upphleðsla jarðlaga og litlar sem engar óreglur. Sniðið hægra megin sýnir hins 

vegar mikið raskaðan jarðveg á meira en 1,5 metra dýpi. Sniðin voru mæld með 400MHz 

loftneti. 

Mynd 6-5. Munurinn á litlu og miklu jarðraski. Sniðið vinstra megin er D6 og hægra megin er A11. 
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6.3 Túlkun mælisniða eftir svæðum 

Hér á eftir verða niðurstöður mælinga túlkaðar í samræmi við útskýringar á myndum 6-2 – 

6-5 og reynt að rýna í hvað það er sem veldur óreglum. Þar sem svolítill snjór var í Viðey 

þegar mælingar fóru fram koma stundum fram sterk endurvörp við topp mælisniða. Þau 

endurvörp eiga sér því skýringar ofanjarðar. Þegar mælisnið á svæði A eru skoðuð, annars 

vegar þau sem mæld voru 9. mars og hins vegar 20. apríl, kemur í ljós að lengd þeirra er 

ekki jöfn þrátt fyrir að þau hafi verið mæld milli sömu staura. Líklegasta skýringin á þessu 

er að snjórinn sem var 9. mars hafi haft áhrif á mælihjólið og valdið því að það hafi ekki 

náð að mæla raunlengd mælisniða. 

6.3.1 Svæði A 

Þegar niðurstöður mælinga frá svæði A voru skoðaðar kom í ljós að jarðvegur á svæðinu er 

töluvert raskaður. Mælingar á svæðinu voru bæði gerðar með 400MHz og 200MHz 

loftneti. Það fyrrnefnda sýnir mun betur óreglur og frávik í efstu 3 metrunum á meðan hitt 

nær dýpra niður og nær að sýna vel óreglur á 3-6 metra dýpi. 

Ef byrjað er að skoða mælisnið með 400MHz loftneti sést að mestu óreglurnar koma fyrir 

austarlega á rannsóknarsvæðinu. Nokkur sterk endurvörp koma fram í mælisniðum A5, A7 

og A11 og einnig eitt mjög sterkt fremst í A16. Flest endurvörpin í sniðum A7, A11 og 

A16 eru lárétt og því hægt að álykta, samkvæmt Welch (2006), að upptökin séu einnig 

nokkuð lárétt. aftur á móti eru endurvörpin í A5 flest með einkenni fleygboga. Því er hægt 

að álykta, einnig samkvæmt Welch (2006), að upptök þeirra séu kúlulaga eða með form 

sem líkist kúlu. 

Mæligögn frá mælingum með 200MHz loftneti sýna mikil frávik og óreglur á 2,5-6 metra 

dýpi. Sterkustu frávikin koma fram í sniðum SA6-SA8 og eru þau öll á 3-5 metra dýpi. 

Flest hafa þau smávægileg einkenni fleygboga. Með það í huga er líklegt að þarna séu á 

ferð grjóthleðslur, jafnvel hlaðnir veggir (Welch, 2006 og Margrét Hallgrímsdóttir, 1993a). 

Ef fyrstu 8 metrarnir í mælisniðum SA9-SA11 eru skoðaðir kemur í ljós mjög svipað 

mynstur endurvarpa í þeim öllum. Það byrjar mjög þykkt, frá 1-2 metra dýpi og niður á 5-6 

metra dýpi, en þynnist svo í báða enda og hættir nánast alveg eftir 8 metra. Þarna er 

líklegast að öskuhaugur sé undir og hluti hans komi fram á mælisniðum (Margrét 

Hallgrímsdóttir, 1993a). Á mælisniði SA18 sjást lárétt endurvörp á 5-6 metra dýpi fyrstu 4 
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metrana. Svo hallar þeim niður í enda sniðsins eins og um sé að ræða botn einhvers 

fyrirbæris. Þetta má sjá á myndum 6-6 og 6-7. 

 

Mynd 6-6. Mælisnið SA11. Fyrstu 8 metrarnir sýna mögulegan öskuhaug. 

Þegar mælisnið SA12-SA18 voru skoðuð komu í ljós nokkur sterk frávik á þeim svæðum 

sem mæligögn glötuðust, sem sagt þar sem mælisnið SA1-SA5 voru mæld. Út frá þeim er 

óhætt að segja að fornminjar séu í jörðu á því svæði og líklegt er að þær séu af svipuðum 

toga og það sem sást á mælisniðum SA6-SA8. 

Uppgröftur fór fram norðan Viðeyjarstofu á árunum 1987-1995 og komu þá í ljós tvö 

langhús, bakhús og útihús sem talin eru tengjast klausturhaldi í eynni. Mynd 3-1 sýnir 

Mynd 6-7. Mælisnið SA18. Neðstu 2 metrarnir sýna 

áhugaverð endurvörp. 
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öskuhaug við útihúsið og er talið að hann teygi sig inn á rannsóknarsvæði A (Margrét 

Hallgrímsdóttir, 1993a). Einng er ekki ólíklegt að frávikin og óreglurnar sem sjást á 

mælisniðum frá svæði A séu vegna fleiri rústa sem kunna að leynast í jörðu á svæðinu. 

Önnur mælisnið en þau sem fram koma hér má finna í viðauka A. 

6.3.2 Svæði B 

Svæði B var mælt með 400MHz loftneti og svo voru tvö snið mæld með 200MHz loftneti 

til að athuga hvort eitthvað leyndist neðar en á 3-4 metra dýpi. Þegar mælisnið B1-B9 eru 

skoðuð kemur í ljós að mjög lítið er um óreglur og frávik í jörðinni. Sömu frávik má sjá 

efst á fyrstu metrum sniða B1-B9 en þar er um snjó að ræða sem var á parti yfir 

mælisvæðinu. Á sniði B9 má sjá sterk endurvörp í fyrstu 18-20 metrunum. Þau eru á 

rúmlega 2 metra dýpi. Þar af eru mjög sterk lárétt endurvörp eftir 14-18 metra. Samkvæmt 

Welch (2006) ættu upptök endurvarpanna að vera nokkuð lárétt. Mælisnið SB34 sýnir 

endurvörp með fleygbogamynstri og öfugum fleygboga syðst á svæði B á 2-4 metra dýpi. 

Þarna gætu verið grjóthleðslur eða eitthvað álíka sem veldur endurvörpunum. 

Á svæði B er brunnur sem sést í mælisniði B14. Punktalínurnar á sniðinu tákna útlínur 

brunnsins og greinilegar óreglur má sjá í kringum hann. Á mælisniðum B19 og B20 má sjá 

sama mynstur og fremst í sniðum B1-B9. Þetta eru óreglur sem koma fram á um og yfir 3 

metra dýpi. Þar verða línurnar mjög þéttar, skarpar og í raun hálfgert kraðak. Líklegasta 

skýringin á þessu er sú að þarna sé komið niður á möl og sé þá um að ræða bæjarhólinn 

sem Viðeyjarstofa og Viðeyjarkirkja standa á í dag. Þetta mynstur má sjá fyrir neðan 3 

metra dýpi á mynd 6-8. Önnur mælisnið frá svæði B má finna í viðauka B. 
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Mynd 6-8. Mælisnið B20. Rauða örin bendir á miklar óreglur í jarðveginum 

6.3.3 Svæði C 

Rannsóknarsvæði C er í framhaldi af kirkjugarðinum sem er norðvestan við 

Viðeyjarkirkju. Ákveðið var að afmarka rannsóknarsvæðið með ytri mörkum 

kirkjugarðsins og veginum sem liggur niður í fjöru og var svæðið þar á milli mælt.  Grunur 

leikur á að þarna sé að finna framhald gamla kirkjugarðsins við Viðeyjarkirkju (Margrét 

Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður, munnleg heimild, 6. mars 2012). Þegar mælisniðin eru 

skoðuð er greinilegt að þessi grunur á við rök að styðjast, enda er töluvert af röskuðum 

jarðvegi og sterkum endurvörpum á svæðinu. Þegar mynd 6-10 er skoðuð sést að þar er 

landið ekki slétt og sést móta fyrir misfellum fyrir utan mörk kirkjugarðsins, sérstaklega 

þar sem rauða örin er. Þar sem sterk endurvörp koma fram eru þau yfirleitt á um og yfir 2 

metra dýpi. Mest er um óreglur og frávik nálægt miðju svæðisins og einnig eru þar 

sterkustu endurvörpin. Á mynd 6-9 má sjá mælisnið C3 þar sem sterk endurvörp koma 

fyrir á 2-3 metra dýpi. Miðað við að þetta svæði sé að öllum líkindum gamall grafreitur þá 

má leiða að því líkum að þarna sé um að ræða grafir. Það passar líka ágætlega við ályktun 

Welch (2006) að endurvörp eins og þessi eigi sér lárétt/slétt upptök. Önnur mælisnið frá 

svæði C má finna í viðauka C. 
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Mynd 6-9. Mælisnið C3 sýnir að minnsta kosti þrjú sterk endurvörp. 

Mynd 6-10. Útlínur kirkjugarðsins eru sjáanlegar og þar fyrir utan eru greinileg merki um 

jarðrask. Mynd var breytt af höfundi (Landmælingar Íslands). 
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6.3.4 Svæði D 

Eins og áður sagði var svæði D mælt aukalega, það er að segja það var ekki í forgangi við 

mælingar. Engar sterkar vísbendingar voru um að fornminjar væri að finna í jörðu á svæði 

D og ekki er hægt að segja að mælisniðin sýni annað. Þó er hægt að sjá svolitla röskun á 

jarðvegi í sniðum D1-D3, þá aðallega fyrir neðan 1,5 metra. Engin sterk mynstur 

endurvarpa komu í ljós, aðeins dauf frávik frá láréttri lagskiptingu. Það eina áhugaverða 

sem kom í ljós var að sama mynstur sést á þremur sniðum á svæði D og á svæði B (sjá 

mynd 6-8). Það kemur fyrir á meira en 3 metra dýpi í sniðum sem mæld voru austast á 

svæði D. Annað sem kom í ljós, ekki neðanjarðar þó, eru sterku endurvörpin efst í sumum 

sniðum á svæðinu. Þetta er snjórinn sem var á svæðinu þegar mælingar fóru fram. 

Mælisnið frá svæði D má finna í viðauka D. 

6.3.5 Svæði E 

Líkt og á svæði D kom ekki margt áhugavert fram á mælisniðum á svæði E. Þó eru nokkur 

frávik sem vert er að minnast á. Á sama hátt og á svæðum B-D komu fram sterk endurvörp 

efst í mælisniðunum á svæði E og er þar enn og aftur snjórinn sem veldur því. Snjórinn var 

ekki jafndreifður yfir mælisvæðið og þess vegna kemur hann aðeins fram á nokkrum 

stöðum. Á um 2 metra dýpi eftir 27-28 metra í sniði E1 kemur fram sterkt, lárétt endurvarp 

sem teygir sig smávegis niður öðru megin. Samkvæmt Welch (2006) er líklegt að þarna sé 

einhver hlutur grafinn í jörðu þar sem engin önnur sterk endurvörp koma fram í kringum 

það. Í sniði E3 kemur fram áhugavert mynstur endurvarpa á rúmlega 3 metra dýpi eftir um 

24-28 metra. Eins og sést á mynd 6-11 er lína neðst sem teygir sig upp til hægri, þar koma 

sterkar línur af endurvörpum og svo er dauf lína sem liggur áfram niður. Það er greinilegt 

að þarna er eitthvað neðanjarðar og eins og áður er sennilegast að þarna sé um að ræða 

einhvern grafinn hlut eða jafnvel stóran, flatan stein. 

Mynd 6-11. Mælisnið E3. Rauða örin sýnir hvar nokkuð skýrt frávik er að finna. 
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7 Samantekt 

Uppgröftur fór fram norðan Viðeyjarstofu á árunum 1987-1995 og komu þá í ljós 

bæjarrústir sem taldar eru tengjast klausturhaldi í eynni fram á 16. öld. Enn er þó stórt 

svæði órannsakað þó vísbendingar séu um mannvistarleifar á fleiri stöðum en nú þekkjast. 

Jarðsjármælingar sem Línuhönnun hf. annaðist árið 1992 framan við Viðeyjarstofu sýndu 

hreyfingar í jarðveginum og gáfu því vísbendingar um að fornleifar væri þar að finna. 

Mælingarnar sem gerðar voru að þessu sinni voru þannig að hluta til endurtekning á þeim 

mælingum, nema með nútímatækni. Einnig voru fleiri svæði mæld, til dæmis 12x25 metra 

svæði austan Viðeyjarstofu og 14x8 metra svæði norðvestan kirkjugarðsins við 

Viðeyjarkirkju.  

Niðurstöður mælinga með 400MHz og 200MHz loftnetum sýna miklar hreyfingar í 

jarðlögum á svæðinu austan Viðeyjarstofu, sérstaklega á 2-5 metra dýpi. Mælingar með 

400MHz loftneti norðvestan kirkjugarðsins sýndu einnig hreyfingar á 1-3 metra dýpi og 

því mjög líklegt að þar séu mannvistarleifar. Niðurstöður mælinga á öðrum mælisvæðum 

sýndu smávegis staðbundnar hreyfingar. 

Greinilegt er að erfitt er að nota einungis eitt loftnet þegar verið er að mæla 

rannsóknarsvæði. 400MHz loftnetið sér aðeins rúmlega 3 metra ofan í jörðina á meðan 

200MHz loftnetið sér um 7 metra með góðu móti. Þessar tölur fara þó eftir gerð jarðvegs 

og ástandi hans. Því er mjög gott að nota það fyrrnefnda til að mæla ítarlega efstu jarðlögin 

og nota svo hitt til að sjá lengra niður og greina hvort eitthvað áhugavert sé þar. 
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Viðauki A 

Hér eru sýnd mælisnið af rannsóknarsvæði A. Eftirfarandi mælisnið, A1-A17, voru mæld 

með 400MHz loftneti. 
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Eftirfarandi mælisnið, SA4-SA18, voru mæld með 200MHz loftneti.  
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Viðauki B 

Hér eru sýnd mælisnið frá svæði B. Eftirfarandi mælisnið, B1-B20, voru mæld með 

400MHz loftneti á svæði B. 
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Eftirfarandi tvö mælisnið, SB34 og SB78, voru mæld með 200MHz loftneti. 
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Viðauki C 

Hér eru sýnd mælisnið frá svæði C. Eftirfarandi mælisnið, C1-C14, voru mæld með 

400MHz loftneti. 
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Viðauki D 

Hér eru sýnd mælisnið frá svæði D. Eftirfarandi mælisnið, D1-D7, voru mæld með 

400MHz loftneti. 
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Viðauki E 

Hér eru sýnd mælisnið frá svæði E. Eftirfarandi mælisnið, E1-E5, voru mæld með 400MHz 

loftneti. 
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Viðauki F 

Tafla 1. GPS-punktar sem teknir voru í Viðey 9. mars og 20. apríl. 

Númer punkts Breiddargráða (°) Lengdargráða (°) 

1 64,16278 21,85335 

2 64,16263 21,85292 

3 64,16216 21,85367 

4 64,16229 21,85415 

5 64,163 21,85387 

6 64,16312 21,85362 

7 64,16319 21,85382 

8 64,16305 21,85406 

9 64,16247 21,85295 

10 64,16245 21,85291 

11 64,16241 21,85287 

12 64,16237 21,85282 

13 64,16231 21,85281 

14 64,16284 21,85319 

15 64,16273 21,85301 
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Viðauki G 


