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Inngangur 

Jarðsjármælingar er orð sem notað er yfir flestar þær tækjamælingar sem geta gefið 

upplýsingar um það sem leynist undir yfirborði jarðar. Orðið sjálft er þýðing á heitinu 

Ground penetrating radar en sökum þess hve almenn notkunin á því er verður það hér 

notað sem samheiti yfir öll tæki sem mæla minjar í jörðu. Undir jarðsjármælingar falla þess 

vegna segulsviðsmælingar, viðnámsmælingar og mælingar með radarjarðsjá. 

Verkefni þetta byggist á því að skoða og greina þær jarðsjármælingar sem 

framkvæmdar hafa verið á Íslandi frá upphafi notkunar þeirra hérlendis. Gerð var 

samantekt yfir þær mælingar sem hafa verið gerðar og farið yfir helstu grundvallaratriði 

sem tengjast jarðsjám. Þetta var gert til þess að útskýra fyrir lesendum verkefnisins notkun 

mismunandi gerða jarðsjármælitækja. Sérstök áhersla var þó lögð á radarjarðsjá vegna þess 

að tilraun var gerð innan þessa verkefnis til þess að beita slíku tæki á fornleifar, samhliða 

uppgrefti.  

Síðan nám mitt hófst hef ég fengið ýmsar hugmyndir um það hvernig má nýta tækni 

og tækninýjungar í fornleifafræði. Margs konar tækjabúnað og aðferðir má nota við 

jarðsjármælingar. Ísland er hins vegar ekki fremst í flokki við að nýta sér þá þróun eða 

tilraunastarfsemi sem átt hefur sér stað á þessu sviði. Þó svo að grundvallartæknin sé ekki 

ný af nálinni, og fornleifafræðingar hafi tileinkað sér hana að vissu marki, þá eru mælingar 

sem hafa verið gerðar á Íslandi einnig sorglega fáar. Þar sem fjármagn til fornleifauppgrafta 

á Íslandi er takmarkað er líklegt að lítið verði um uppgrefti í framtíðinni, einkum á meðan  

efnahagsástand þjóðar og heims er eins slæmt og raun ber vitni. Því er líklegt að aðferðir 

eins og jarðsjármælingar verði notaðar í auknum mæli í stað uppgrafta en þær hafa minni 

kostnað í för með sér.  

Meginmarkmið þessa verkefnis og þeirra tilrauna, sem gerðar voru innan ramma 

þess, er að finna út hvernig tækjabúnaðurinn og gagnavinnslan að baki mælinganna sjálfra 

virka. Aðferðirnar og gerðirnar eru margar og tækin afar flókin. 

Við jarðsjármælingar og þá sérstaklega þær mælingar sem gerðar eru í 

tilraunaskyni, er notast við tækni sem nær mun meira inn á raungreinasvið fremur en 

fornleifafræði. Ástæða þess að radarjarðsjá var tekin fram yfir viðnáms- og 

segulsviðsmælingartæki í þessu verkefni er einfaldlega sú að námsbraut í fornleifafræði á 

slíkt tæki ásamt Jarðvísindastofnun og fleiri deildum innan Háskóla Íslands. Er þetta 

jafnframt nýjasti búnaðurinn sem til er á landinu. Þó svo að vilji til þess að nota viðnáms- 
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eða segulsviðsmælingartæki hafi verið til staðar þá var sá möguleiki óraunhæfur því að 

panta hefði þurft búnað til þess erlendis frá. Því er spurning hvort skortur á framtíðarsýn og 

áhuga á jarðsjármælingum sé ástæðan fyrir lítilli eftirspurn eftir mælingum og mismunandi 

tækjum. Eins getur orsökin legið í hræðslu íslenskra fornleifafræðinga við tækninýjungar af 

því tagi sem jarðsjármælingar fela í sér. 

 Til þess að rannsaka hvers vegna svo fáar jarðsjármælingar hafa verið gerðar 

hérlendis þarf að skoða hverjar ástæður mælinganna voru og hvar þær voru framkvæmdar. 

Verður það gert í þessu verkefni en svörin geta varpað ljósi á það hvaða aðstæður á Íslandi 

krefjast jarðsjármælinga. Ákveðið var jafnframt að gera tilraunamælingar á Skriðuklaustri 

til þess að svara eftirfarandi spurningum. 

Hversu erfitt er að tileinka sér þá grunnþekkingu sem þarf til þess að nota 

tækjabúnaðinn? Hvað er mögulega hægt að sjá út úr jarðsjármælingum og er hægt að reiða 

sig á gögnin? Geta jarðsjármælingar komið í staðinn fyrir uppgröft?  

 Tilraunirnar sem framkvæmdar voru á Skriðuklaustri eru þær fyrstu sinnar tegundar 

vegna þess að jarðsjá hefur ekki áður verið notuð samhliða uppgrefti eins og gert var þar. 

Eitt af helstu markmiðum verkefnisins er því að skoða hvert notagildi jarðsjár er samhliða 

uppgreftri. Gerð verður grein fyrir öllum tilraununum í dagbókarformi svo að 

lærdómsferlið komist best til skila. Áður en það er gert verður hér farið yfir sögu 

jarðsjármælinga á Íslandi og greint frá því hvernig mismunandi jarðsjármælitæki virka.  
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Jarðsjármælingar 

Tæknin sem hefur verið notuð við jarðsjármælingar hefur lítið breyst á síðustu 40 árum, þó 

svo að notagildi þeirra hafi breyst mikið á síðasta áratug. Þær tvær aðferðir sem mest eru 

notaðar í heiminum í dag eru viðnáms- og segulsviðsmælingar. Mælingar með radarjarðsjá 

eru einnig talsvert notaðar (Gaffney og Gaffney, 2011). Þó er mikill munur á því hvaða 

tæki eru notuð á mismunandi stöðum í heiminum. Segulsviðsmælingar eru mest notaðar í 

Bretlandi, viðnámsmælingar í Frakklandi en radarjarðsjá (GPR) hérlendis og í 

Bandaríkjunum. Radarjarðsjá virðist hafa orðið vinsælli með tímanum sökum þess að með 

þeirri aðferð er auðvelt að greina aðskotahluti í sniði svo sem pípur og raflagnir (Gaffney 

og Gaffney, 2011). Hér verður áhersla einkum lögð á slíkar mælingar, því að þær hafa 

oftast verið notaðar við leit og skráningu fornleifa hérlendis.  

 

Segulsviðsmælingar (e. Magnetometry) 

Vinsældir segulsviðsmælinga má líklega rekja til þess hversu fljótlegt er að mæla svæði og 

fá fram gögn. Til eru tvær gerðir af segulsviðsmælingum og eru þær Fluxgate eða Optískt 

dældar (e. optically pumped technology). Fluxgate-týpan er eina tegundin af 

segulsviðsmælingartæki sem hefur verið notuð á Íslandi. Fluxgate mælir lóðréttan hluta af 

segulsviði jarðar á meðan optíska-aðferðin mælir allt segulsviðið. Hægt er að fá tækin í 

mismunandi útgáfum, með mismunandi marga nema og í mismunandi stærðum, allt frá 

búnaði sem haldið er á í annarri hendi til búnaðar sem er dreginn með bíl (Gaffney, 2008). 

Ýmsar truflanir í segulsviði jarðar, svo sem óvenju hátt magn af járni í jarðveginum, geta 

haft þau áhrif að ekki sé unnt að gera segulsviðsmælingar. Járnmagn er mjög hátt í jarðvegi 

hérlendis og kann þessi aðferð því ekki að henta við rannsóknir hérlendis (Ólafur Arnalds, 

2004). 

 

Viðnámsmælingar (e. Earth resistance/resistivity survey) 

Hraði og einföldun á afbrigðum sem sjást í jörðinni með þessum mælingum gerir 

viðnámsmælingartækin ekki síður vinsæl en segulsviðsmælingatækin. Í flestum tilvikum 

eru viðnámsmælingar notaðar til að búa til kort af svæði eða fá lóðrétta mynd af 

jarðveginum. Viðnámsmælingartækin mæla viðnám sem er til staðar í jarðveginum. Það er 

mismunandi og er hægt að mæla með því að leiða rafmagn í jörðina og lesa svo viðnámið 
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eða leiðnina. Þannig er hægt að greina mismun á jarðvegi, ásamt aðskotahlutum eins og 

húsagrunnum (Gaffney, 2008). 

Viðnámsmælingar hafa verið notaðar í nokkrum mæli á Íslandi en yfirleitt samhliða 

segulsviðsmælingunum. Ástæða þess er líklega sú að þeir aðilar sem hafa framkvæmt þorra 

viðnáms- og segulsviðsmælingum á Íslandi hafa verið með bæði tækin við höndina þegar 

mælt var. Ekki er samt nauðsynlegt að mæla með báðum tækjunum í einu til þess að fá 

niðurstöðu. Tækin hafa þó mismunandi eiginleika og veikleika, því er þetta sterk 

samblanda.  

 

Radarjarðsjármælingar (e. Ground Penetrating Radar) 

Fyrstu tilraunir í heiminum með hátíðniradar voru gerðar af Heinrich Hertz. Með 

tilraununum sýndi hann fram á endurkast rafsegulbylgna frá málmum og rafsvörunarstuðli 

(dielectric). Árið 1904 hóf þýski vísindamaðurinn Hullzmayer, að vinna með hátíðniradar 

sem byggðist á fyrri tilraunum Hertz. Afrakstur rannsókna Hullsmayers gerði honum kleift 

að sjá skip og aðra hluti með radar (Þráinn Sigurðsson, 1995). Um 1926 var Hülsenbeck 

fyrstur til þess að nota púlsrafsegulbylgjur til að sjá niðurgrafna hluti. Hülsenbeck 

uppgötvaði mismun á milli rafsvörunarstuðuls á viðfangsefni og bakgrunni, sem fólst í því 

að mismunur var í endurkasti á rafsegulbylgjunum. Næstu 50 árin á eftir varð framþróun á 

radarkerfum mikil og má þá helst nefna þróun sem gerði radarkerfum kleift að fara í 

gegnum og sjá afbrigði í ís, sandi og bergi (Þráinn Sigurðsson, 1995).  

Einnig tók þá þróun í radarkerfum í hernaðarlegum tilgangi stórt stökk. Fyrsta 

hernaðarradarkerfið var sett í gang árið 1930. Þróun á notkun radars varð síðan enn meiri í 

seinni heimsstyrjöldinni og má þá nefna sem dæmi tilkomu loftvarnarradars sem notaður 

var sem viðvörunarkerfi. Þessi þróun var ein af helstu tækninýjungum og 

hernaðarleyndarmálum sem komu þá. Radarjarðsjár voru síðan fyrst notaðar neðanjarðar í 

hernaðaðarlegum tilgangi í Víetnamstríðinu. Þar var GPR notað til að finna 

neðanjarðargöng sem Norður-Víetnamar byggðu (Þráinn Sigurðsson, 1995). Notkun á 

púlsradar eins og GPR í jarðfræðilegum tilraunum og rannsóknum hófst einnig um miðjan 

sjöunda áratuginn. Þróun GPR síðan þá hefur að mestu leyti verið í gegnum tölvutækni og 

aðra stafræna þætti (Þráinn Sigurðsson, 1995). 

Virkni GPR tækninnar er sú að stutt púlsrafsegulbylgja af tíðninni 10-1000 MHz er 

send niður af loftnetinu sem staðsett er í tækinu. Bylgjan fer í jarðveginn og breiðist þar út 

en hlutir og efniseiginleikar í jarðveginum hafa áhrif á bylgjurnar. Hún endurkastast að 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarina_H%C3%BClsenbeck
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarina_H%C3%BClsenbeck
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hluta til baka en það er mismunandi mikið eftir mismunandi gerð efna. Það sem eftir er af 

bylgjunni heldur áfram dýpra ofan í jarðveginn (Þráinn Sigurðsson, 1995). Móttakarinn á 

GPR-tækjum 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 jarðvegarins 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 (Þráinn 

Sigurðsson, 1995).  

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. 

Því er mjög mikilvægt að gera nákvæma greiningu á jarðveginum á svæðum áður en 

mælingar hefjast. Teknar eru slagboranir til þess að kvarða jarðsjána og sjá hvort raunhæfar 

mælingar séu mögulegar. Með því að taka slagboranir er hægt að reikna út dreifingu 

rafbylgnanna og deyfingu þeirra og fá þannig nákvæmari mynd ásamt dýptarkvarða af 

sniðmyndunum (Friðrika Marteinsdóttir, 2000). 

 

Jarðsjármælingar á Íslandi  

Jarðsjármælingar er vel þekkt aðferð til að safna upplýsingum um fornar minjar um heim 

allan. Hins vegar er sjónarmið sumra fræðimanna að Ísland hafi verið stórlega vanrækt 

þegar kemur að kerfisbundnum mælingum með jarðsjám (Horsley og Dockrill, 2002). Hér í 

næstu undirköflum verður farið yfir þær jarðsjármælingar sem framkvæmdar hafa verið 

hérlendis. Fyrst verður þó farið í stuttu máli yfir þau tæki sem hafa staðið til boða ásamt því 

að kynna stuttlega þá sem hafa boðið upp á jarðsjármælingar.  

Sem fyrr segir eru radarjarðsjármælingar þær mælingar sem notaðar eru í mestum 

mæli á Íslandi. Ástæða þess er líklega sú að radarjarðsjár eru eini tækjabúnaðurinn á Íslandi 

sem er til taks til jarðsjármælinga. Þó svo að radarjarðsjártækið sjálft sé mjög dýrt og mikill 

kostnaður fylgir notkun þess, þá er notagildi þess mikið og fjölbreytt. Tækið er hægt að 

nota til að mæla þéttleika og finna galla í steypu, malbiki o.fl. Einnig er það notað í 

jarðvísindaskyni. Einhver munur getur þó verið á mismunandi 

radarjarðsjármælingartækjum en tækin virka á sömu grundvallarreglunni.  
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Til eru þrjár radarjarðsjár á Íslandi. Sú nýjasta (SIR System-3000), sem notuð var í 

tilraunum sem tengjast verkefni þessu, er eign Háskóla Íslands og deilda innan hans. 

Línuhönnun sem nú heitir Efla er eigandi hinna tveggja tækjanna, en þau heita Noggin og 

PulseEkko. Helsti veikleiki Noggin-jarðsjárinnar er sú að hún mælir í tímaeiningum en ekki 

lengdareiningum eins og PulseEkko-jarðsjáin og því er erfitt að meta lengdir nákvæmlega 

með Noggin-tækinu. Við mælingar er reynt að ganga á jöfnum hraða svo að hægt sé að 

áætla vegalengd (Friðrika Marteinsdóttir, 2000).  

Þær radarjarðsjármælingar sem hafa verið framkvæmdar á Íslandi hafa alltaf verið 

mældar í sniðum. Þessi snið eru bein og eru staðsett þar sem líklegast þykir að jarðsjáin 

mæli einhvers konar röskun í jarðveginum. Sniðin eru leiðin sem tækið fer yfir og mælir. Á 

kortum eru sniðin tilgreind með línum með áfastri ör á endanum, sem gefur til kynna áttina 

sem mælt er í (Friðrika Marteinsdóttir, 2000). SIR System-3000-tækið getur mælt í 

tímaeiningum og vegalengdum. Auk þess er hægt að skipta um stærð á loftneti og því getur 

tækið mælt mismunandi djúpt eftir loftneti. Tækið er í alla staði mun þróaðra en Noggin- 

og PulseEkko- jarðsjárnar. Nánari upplýsingar um SIR System-3000- tækið má finna í 

viðauka I sem fylgir verkefninu.  

Mynd 1: Kort af Íslandi sem sýnir dreifingu þeirra mælinga sem koma fram í verkefninu.   
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Hér á eftir verður farið yfir þær mælingar sem hafa verið gerðar hérlendis. Greint verður frá 

tilgangi þeirra og helstu niðurstöðum. Mynd 1, hér fyrir ofan sýnir landfræðilega 

staðsetningu þeirra minja sem hafa verið mældar. 

 

Viðnáms- og segulsviðsmælingar 

Flestar þær viðnámsmælingar sem hafa verið gerðar á Íslandi voru gerðar af Timothy J. 

Horsley um aldamótin. Horsley vann að doktorsritgerð sinni um jarðsjármælingar á Íslandi 

og möguleika þeirra til að túlka rústir án uppgraftar, en hann var þá í námi við Háskólann í 

Bradford á Englandi. Hann gerði ýmsar mælingar með ýmist viðnámsmælingartæki eða 

segulsviðsmælingartæki (Guðrún Sveinbjarnardóttir og Orri Vésteinsson, 2003). Þessar 

mælingar gerði hann í samstarfi við ýmis fornleifafyrirtæki og stofnanir. 

Við mælingar Horsleys var yfirleitt sett upp 20 m x 20 m hnitakerfi. Þegar tími 

gafst til var mælt yfir með bæði viðnáms- og segulsviðsmælingum. Viðnámsmælingarnar 

voru gerðar með tæki af gerð Geoscan RM15. Geoscan-tækið er með tveimur botnum sem 

hafa bilið 0,5 m – 1 m eftir því hversu nákvæmlega átti að mæla. Því minna bil sem er á 

milli botnanna því meiri upplausn fæst. Mælt var með því að fara samhliða línunum sem 

afmörkuðu hnitakerfið á jörðinni. Í segulsviðsmælingunum var notast við Geoscan Fm36 

fluxgate gradiometer-mælingartæki. Þegar segulsviðsmælingarnar voru gerðar þá var mælt 

með sikksakk mynstri en ekki samhliða línunum eins og gert var með viðnámsmælingunni, 

það hámarkaði stærð á svæði m.v. tíma. Hugbúnaðurinn sem notaður var við úrvinnslu 

ganga var Geoplot 2.02 og Geoplot 3.0. (Horsley og Dockrill, 2002). 

Við rannsóknir sem Horsley vann ásamt Dockrill á búsetumynstri í Skagafirði árið 

1998 var notast við viðnámsmælingar og borholur við staðsetningu minja. Fimm svæði í 

Skagafirði voru valin til þessara rannsókna. Af þessum fimm svæðum var Langholt sá 

staður sem mestar rannsóknir fóru fram á. Bentu þær til þess að 25-50% minjastaða sem 

væru frá árinu 1000 eða yngri væru með öllu ósýnileg frá yfirborðinu. Jarðsjármælingarnar 

gáfu mikilvæg gögn sem hægt var að nota í rannsóknina og því ekki hægt að segja annað en 

að þær hafi borið góðan árangur (Steinberg og Bolender, 2004). 

Jarðsjármælingar, sem fóru fram á Gásum sumarið 1999, voru þær hluti af víðara 

mati á skráningartækni á Íslandi. Mælingarnar staðfestu það sem fyrri túlkun á landslaginu 

hafði leitt í ljós um að þarna væru einhvers konar búðir. Mælingarnar áttu sér stað á 100 m 

x 40 m hnitakerfi en hefðu mátt vera fleiri og víðtækari til að ná utan um allt svæðið. 

Jarðsjáin hefði þá gagnast mest til að sjá umfangið á búðunum (Horsley og Dockrill, 2002). 
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Jarðsjármælingar í Skálholti sumarið 1999 voru einnig gerðar sem þáttur í víðara 

mati á skráningartækni á Íslandi. Mælingarnar voru afgerandi og sýndu mörg línuleg 

afbrigði í jarðveginum. Þessi línulegu afbrigði voru túlkuð sem hlaðnir grunnar í 

byggingum. Mælingarnar við Skálholt sýndu jafnframt fram á að þessi tækni nýtist mjög 

vel við að finna niðurgrafin einkenni í jörðinni. Jarðvegurinn í Skálholti virðist einnig henta 

vel fyrir viðnáms- og segulsviðsmælingar. Ekki var mikið um jarðfræðileg afbrigði eða 

segultruflanir frá jarðveginum sem hefðu geta gert mælingar erfiðari eða jafnvel 

ómögulegar (Horsley og Dockrill, 2002). 

Jarðsjármælingar á Hofstöðum í Mývatnssveit fóru fram sumarið 1999 með báðum 

gerðum tækja. Þær voru, eins og flestar aðrar mælingar Horsleys, hluti af víðara mati á 

skráningartækni á Íslandi. Við segulsviðsmælingarnar var notast við sikksakkmynstur og 

var mesta upplausn notuð. Við mælingarnar fannst mikið af reglulegum línum sem voru 

taldar vera för eftir jarðýtu sem fengin var til að jafna gamlar byggingar við jörðu á 

staðnum árið 1970. Mælingarnar leiddu einnig í ljós fleiri afbrigði í jarðveginum sem gáfu 

til kynna staðsetningar á byggingum sem áður var reyndar vitað um (Horsley og Dockrill, 

2002). 

Jarðsjármælingarnar á heiðarbýlinu í Vestur-Skaftafellssýslu fóru fram árið 2002. 

Þær voru gerðar af sömu aðilum og voru einnig hluti af víðara mati á skráningartækni á 

Íslandi. Auk markmiða Horsleys hafði Fornleifafræðistofan, sem sá um rannsóknina á 

heiðarbýlunum, sitt eigið markmið. Markmið þetta var að skrásetja óskráðar rústir á 

heiðunum í Vestur-Skaftafellssýslu í samstarfi við Byggðasafnið á Skógum. Heiðarbýlið 

hentaði vel í verkefnið sökum þess að nokkuð greinilega sást í útlínur rústa. Rústir þessar 

voru 18 m x 6 m. Útlínur þeirra voru sveigðar sem er mjög dæmigert fyrir 

víkingaaldarskála. Einnig virtist bregða fyrir öðrum minni rústum í kring (Bjarni F. 

Einarsson, 2010). Hnitakerfi af fjórum 20 m reitum voru sett upp og þeir síðan mældir með 

viðnámsmælingum. Teknar voru mælingar með 0,5 m fresti og með 1 m millibili. Vegna 

erfiðleika sem stöfuðu af of miklum segultruflunum frá jarðveginum voru gögn frá tveimur 

af fjórum reitum ekki marktæk. Þessir erfiðleikar eru taldir vera vegna jarðvegsfoks á 

svæðinu. Gögnin sem komu frá jarðsjánni gáfu að öðru leyti skýra mynd af því sem sást frá 

yfirborðinu, byggingu með ávala veggi. Af mælingunum mátti einnig ráða í líklegar 

byggingar þar sem áður hafði verið talið að væri einhvers konar útihús eða viðbótarhús sem 

var 6 m x 4 m að stærð. Um tvo metra norðan við aðalhúsið virtist vera einhliða torfveggur 

sem teygði sig í tíu metra. Auk þessara rústa komu fleiri afbrigði fram í gögnunum sem 
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gætu mögulega verið rústir. Niðurstöður úr mælingunum voru góðar og sýndu fram á 

mögulegan inngang í langhúsinu (Bjarni F. Einarsson, 2010). 

Vegna vinnu að aðalskipulagi Reykjanesbæjar árið 2004 voru jarðsjármælingar 

gerðar á Vogum. Mælingarnar voru framkvæmdar af Horsley á landnámsminjum í 

Höfnum. Fornleifafræðistofnunin gerði matið og annaðist útgáfu skýrslunnar. 

Niðurstöðurnar sem jarðsjármælingarnar gáfu voru nokkuð skýrar hvað rústirnar varðar en 

þær sýndu greinilega skála og önnur afbrigði af mannavöldum í jarðveginum. Niðurstöður 

mælinga á öðrum húsum í kring voru ekki eins skýrar. Ástæða þess gæti verið að skálinn sé 

betur byggður og úr betra byggingarefni en aðliggjandi rústir (Bjarni F. Einarsson, 2004). 

Jarðsjármælingar í Stafholti fóru fram í júlí árið 2002. Þær voru gerðar af Horsley 

en hann vann einnig allar aðrar mælingar á staðnum sem voru hluti af víðara mati á 

skráningartækni á Íslandi. Aðrar fornleifarannsóknir og útgáfa skýrslunnar var í höndum 

Þjóðminjasafns Íslands sem áður hafði stundað rannsóknir í Stafholti árin 1993, 1997 og 

svo óslitið frá 1998 til útgáfu skýrslunnar 2002.  Mældur var kirkjugarður sem staðsettur 

var norðvestur af kirkjunni. Sett var upp hnitakerfi sem samanstóð af fjórum reitum sem 

voru 20 m x 20 m. Hnitakerfið var staðsett yfir suðurhluta kirkjugarðsins sem er elsti hluti 

hans (Guðrún Sveinbjarnardóttir og Orri Vésteinsson, 2003). Viðnámsmælingarnar voru 

teknar með 0,5 m millibili bæði til hliðar og fram á við. Segulsviðsmælingarnar voru teknar 

á 0,25 m fresti en með 0,5 m millibili. Af þessum tveimur aðferðum komu 

viðnámsmælingarnar betur út en segulsviðsmælingarnar. Ástæða þess var að nýlegar grafir, 

sem eru á svæðinu, innihalda járn sem truflar segulsviðsmælingarnar. Voru niðurstöðurnar 

úr þeim ekki nothæfar af þessum sökum (Guðrún Sveinbjarnardóttir og Orri Vésteinsson, 

2003). Viðnámsmælingarnar af svæðinu sýndu einnig fram á fyrirbæri sem er mjög líklega 

grunnurinn af gömlu kirkjunni. Þetta fyrirbæri mældist u.þ.b. 12 m x 6 m og var þar sem 

búist var við að gamla kirkjan hafi staðið (Guðrún Sveinbjarnardóttir og Orri Vésteinsson, 

2003). 

Jarðsjármælingar voru einnig gerðar árið 2002 á Höfðagerði og voru þær hluti af 

rannsókn sem miðaði að því að skoða fornleifar á Mývatni. Umsjón með verkefninu féll í 

hendur Fornleifastofnunar Íslands. Jarðsjármælingarnar voru gerðar af Horsley og átti að 

nota til þess að meta og ákvarða möguleika á áframhaldandi rannsóknum þar. Voru þá tvær 

rústir mældar sérstaklega með jarðsjánni. Þessum rústum var gefið heitið rúst 1 og rúst 2 og 

voru þær vel sjáanlegar með berum augum. Hins vegar voru segulsviðsmælingarnar ekki 

góðar þar sem stutt var niður á klöpp á svæðinu. Þrátt fyrir það var mögulegt að bera kennsl 
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á einhver afbrigði sem fram komu í mælingunum. Meðal afbrigðanna sem hægt var að 

greina var til dæmis torfveggur (Oscar Aldred og Adolf Friðriksson, 2003). 

Fornleifastofnun Íslands gerði jarðsjármælingar vegna umhverfismats á Steinboga í 

Mývatnssveit í júlí árið 2002. Notast var við viðnáms- og segulsviðsmælingar sem Horsley 

framkvæmdi fyrir rannsóknina. Við mælingarnar komu fram óþekkt afbrigði í jarðveginum, 

en hugsanlegt er að það hafi stafað af truflunum frá klöpp. Þar var eins konar haugur sem 

vakti mestan áhuga fornleifafræðinga en hann reyndist samkvæmt mælingunum vera tómur 

og líklegt er að það sé uppsöfnun af náttúrulegu foki (Magnús Á. Sigurgeirsson, Orri 

Vésteinsson, Ragnar Edvardsson og Timothy Horsley, 2003). 

 

Radarjarðsjármælingar 

Fyrstu jarðsjármælingarnar sem gerðar voru með radarjarðsjá vegna fornleifa á Íslandi fóru 

fram í Viðey árið 1992 að beiðni þáverandi borgarminjavarðar Margrétar Hallgrímsdóttur. 

Þessar mælingar eru jafnframt þær fyrstu sem gerðar voru hérlendis. Línuhönnun tók á sig 

allan kostnað vegna mælinganna, enda var um tilraunaverkefni að ræða. Með mælingunum 

átti að kanna hvort fornar rústir væri að finna framan við Viðeyjarstofu og Viðeyjarkirkju. 

Mælingarnar voru framkvæmdar af Þorgeiri S. Helgasyni og mælt var samkvæmt 

ráðleggingum Margrétar. Hraðinn fyrir mælingarnar var áætlaður 0,07 ns./m en ekki voru 

teknar neinar sérstakar hraðaprófanir að öðru leyti. Ákveðið var að mæla suðvestur við 

Viðeyjarstofu þar sem Margrét bjóst við að híbýli bræðra frá miðaldaklaustrinu væru. 

Tekin voru nokkur snið sem voru með 0,25 m bili á milli mælinga en 1-2 m bili milli sniða. 

Öll snið voru samsíða Viðeyjarstofu og var heildarlengd mælilína tæplega 400 metrar. 

Sniðin sýndu fram á einhverja hreyfingu í jarðlögunum. Niðurstöður þessara 

tilraunamælinga vörpuðu ljósi á möguleg mannvistarlög suðvestan við Viðeyjarstofu, og 

var því litið á tilraunina sem árangursríka (Árbæjarsafn, 1992). 

Vegna breytinga og framkvæmda á Arnarhóli voru framkvæmdar jarðsjármælingar 

á hólnum árið 1993. Um verkið sá Árbæjarsafn. Þessar rannsóknir sýndu fram á að 

fornleifar væru þar undir yfirborðinu. Jarðsjáin reyndist þó vera ónothæf á svæðum í 

kringum styttuna þar sem mikið af járni og steypu kom í veg fyrir skýrar mælingar. Þegar 

minjarnar voru grafnar upp, kom í ljós að við styttuna voru stærstu rústirnar (Ragnar 

Edvardsson, 1994). Samtals voru tekin 17 snið sem voru samtals 537,25 metrar á lengd. 

Notast var við 200 MHz loftnet sem náði u.þ.b. 2-4 metra niður í jörðina og einnig við 

útbreiðsluhraðann 0,05 m/ns. Jarðsjármælingarnar sýndu ekki fram á neinar öruggar 
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fornleifar sem ekki var vitað um fyrir mælingarnar. Þegar framkvæmdir hófust síðla sama 

ár komu hins vegar í ljós mun fleiri fornleifar en búist var við (Anna L. Guðmundsdóttir, 

Páll V. Bjarnason o.fl., 2005).  

Í mars árið 1993 voru kannaðar fjórar minjar á minjasvæði í Laugarnesi. Þessar 

minjar eru Laugarnes, Suðurkot, Norðurkot og Spítalahóll. Verkið var unnið fyrir 

Borgarskipulag og Árbæjarsafn, þar sem Bjarni F. Einarsson og Margrét Hallgrímsdóttir 

höfðu umsjón með verkinu. Verkið var unnið sökum þess að stækka átti Sæbrautina um 4-6 

m í átt að gamla kirkjugarðinum. Markmiðið var því að mæla minjarnar með jarðsjá svo 

hægt væri að afmarka þær fyrir bæjarskipulagið.  

Á öllum stöðum var mælt með 200 MHz loftneti en með þeim sést ekki mikið dýpra 

en 2-4 metra. Á Laugarneshólnum voru mæld þrjú snið með 100 MHz loftneti sem nær 

dýpra eða u.þ.b. 4-5 m en gefur hins vegar grófari mynd. Niðurstöðurnar úr Laugarnesi eru 

þær að greina má allmiklar rústir sunnan megin við bæjarhólinn. Hugsanlega sést kirkjurúst 

í sniði í miðjum kirkjugarðinum. Einnig virtist þar vera niðurgrafið járn sem gleypir 

rafsegulbylgjurnar. Jarðlög við rústirnar í Suðurkoti eru mjög þunn sem bendir til 

skammrar búsetu en ekki sést langt niður vegna þess hversu grunnt er á berggrunn og 

hversu saltmengaður hann er.  

Skammt norðan við Suðurkot er hóll sem kallaður er Spítalahóll. Á honum eru 

greinilegar tóftir sem komu samt illa fram á jarðsjársniðunum. Þar er mjög grunnt á klöpp 

og staðurinn nálægt sjó sem mengar rústirnar af seltu. Bæjarhóllinn á hjáleigunni á 

Norðurkoti virðist hins vegar vera nokkuð þykkur samkvæmt mælingum. Útlínur rústanna 

komu því ekki vel fram og hugsanlegt er að rústirnar á Norðurkoti séu einnig saltmengaðar. 

Mælingarnar virðast annars allar vera almennt góðar ef tekið er tillit til saltmengunar 

(Línuhönnun, 1993). 

Mælingar við Nesstofu voru fyrst gerðar árið 1994. Mælingarnar voru tilraunir til 

þess að forvitnast um notagildi jarðsjármælinga. Rótarýklúbbur Seltjarnarness fékk 

Línuhönnun til að framkvæma mælingarnar og með þeim átti að reyna að staðsetja fornt 

kirkjustæði austan við Nesstofu, ásamt því að mæla hringina sem eru einkennandi fyrir 

svæðið í kringum Nesstofu. Mælingarnar voru gerðar með 200 MHz loftneti, með 0,5 m 

millibili. Einnig voru gerðar hraðamælingar á bæjarhólnum til að ákvarða útbreiðsluhraða 

rafbylgnanna. Hann var um 5-6 cm á nanósekúndu (0,05-0,06 m/ns.). Þá var mælt eitt 280 

m langt snið sem náði yfir bæjarhólinn og tvo af túnhringjunum. Ásamt þessu langa sniði 

voru mæld þrjú stutt snið austan við Nesstofu (Línuhönnun, 1994).  
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 Ekki tókst að klára allar fyrirhugaðar mælingar á staðnum á þessum tíma. Áfram var 

svo haldið með mælingarnar síðla sama árs. Þá var mælt í neti, austan við Nesstofu. 

Niðurstöður úr þeim mælingum sýndu fram á að það mætti greina hleðslu í vestari 

hringnum. Bæjarhóllinn á Nesi virtist annars vera byggður upp af mannvistarlögum. 

Mælingar sýndu nokkuð skýrar útlínurnar á kirkjugarðinum. Í honum miðjum virtist vera 

rúst, sem freistandi þótti að túlka sem kirkjugrunn (Línuhönnun, 1994). 

Jarðsjármælingar á Kirkjubæjarklaustri fóru fram fyrir fjárframlag úr 

Þjóðhátíðarsjóði í nóvember árið 1995. Mælingarnar framkvæmdi Línuhönnun fyrir 

Fornleifafræðistofuna og voru þær forkönnun á rústum nunnuklaustursins á 

Kirkjubæjarklaustri. Vonast var til þess að mælingarnar gætu afmarkað rústirnar og varpað 

ljósi á umfang þeirra. Þegar komið var á staðinn var eitt snið mælt með 100 MHz loftneti 

samhliða rústunum. Daginn eftir voru 12 snið mæld og allt rannsóknarsvæðið. Niðurstöður 

sýndu fram á að með 200 MHz mælingunum reyndist erfitt að greina vissa drætti í innri 

gerð rústanna. Af 100 MHz mælingunum mátti hins vegar sjá að rústirnar virtust ná u.þ.b. 

fjóra metra niður fyrir yfirborð. Mælingarnar sýndu því að 100 MHz loftnetið reyndist vel á 

klausturrústirnar, því að með því var hægt að greina eldri mannvistarlög (Línuhönnun, 

1996). 

Fleiri radarjarðsjármælingar voru gerðar af Línuhönnun á Kirkjubæjarklaustri en 

þær sem voru gerðar með 100 MHz loftnetinu. Alls voru mæld 13 snið, sem voru samtals 

884,5 m að lengd. Ekki voru gerðar neinar könnunarholur eða dýptarmælingar með 

jarðsjánni til að ákvarða útbreiðsluhraða rafsegulbylgna. Línuhönnun gaf sér að hraði 

rafbylgnanna væri 6 cm á nanósekúndu (0,06 m/ns.). Einhver breytileiki er á hraðanum 

þegar komið er niður á möl, sand og önnur efni, en sá breytileiki skipti ekki sköpum við 

mælingar á svæðinu (Línuhönnun, 1996). 

Jarðsjármælingarnar á Kirkjubæjarklaustri sýndu því fram á mikið af 

mannvistarlögum og sniðum sem sýndu einhvers konar röskun, en engar ótvíræðar sannanir 

um að einhver ákveðin rúst væri klausturbyggingin. Mælingar sýndu hins vegar fram á að 

þarna hafi verið mikil virkni á einhverjum tímapunkti. Bæði rústirnar sem mældar voru og 

klausturhóllinn líta út fyrir að vera of ungar til að geta mögulega hafa verið klaustrið, þó 

svo að vissulega sé möguleiki á að undir nýlegri rústum sé klausturbygging (Línuhönnun, 

1996). 

Vorið 2000 komu saman nokkrir áhugamenn um athuganir á fornleifum í 

Skaftafellssýslu. Með í för var Bjarni F. Einarsson fornleifafræðingur og Sigfinnur 

Snorrason frá Línuhönnun. Markmið mælinganna var að skoða og mæla þekktar rústir á 
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svæðinu. Þessar rústir eru bærinn á Gröf, Hofskirkja, bæjarhóllinn á Salthöfða, bær Kára 

Sölmundarsonar á Breiðará, Akkeri á Skeiðarársandi og hóll á Ingólfshöfða. Notast var við 

jarðsjármælitæki Línuhönnunar til að mæla rústirnar (Sigfinnur Snorrason, 2001). 

Rústir bæjarins á Gröf voru mældar sem fyrsti hlutinn í áfanganum, bæjarrústir 

þessar voru áður þekktar. Auk bæjarrústanna sem mótaði fyrir á yfirborðinu, var ein smærri 

rúst mæld, hún var fyrir neðan og sunnan við bæjarrústirnar. Teknar voru mælilínur og í 

stuttu máli sýndu þær útlínur bæjarrústanna vel. Dýpi niður á óhreyft jarðlag var u.þ.b. 2 m 

(Sigfinnur Snorrason, 2001). 

Hofskirkja var því næst mæld og var þá mælt inni í kirkjunni. Tilgangur 

mælinganna var að kanna hvort aðrar rústir gætu leynst undir kirkjunni og hvort möguleiki 

væri á því að grafir væru undir kirkjugólfinu. Niðurstöður leiddu í ljós að óhreyft jarðlag 

virtist vera undir kirkjunni frá um 1 m dýpi (Sigfinnur Snorrason, 2001). 

Bæjarhóllinn á Salthöfða var mældur en hann hefur ekki verið grafinn upp. Við 

jarðsjármælingarnar vantaði leiðréttingu á jarðsjánni en án þeirra reiknar jarðsjáin með því 

að vera á láréttu svæði. Teknar voru mælilínur og sýna mælilínur númer 18-20 mikið rask 

sem gæti gefið til kynna mannvistarlög. Röskuðu jarðlögin eru misþykk en fara sumstaðar í 

allt að 5-6 m dýpi niður á óhreyfð jarðlög (Sigfinnur Snorrason, 2001). 

Á Breiðará átti bær Kára Sölmundarsonar að hafa staðið. Hugmyndin var að 

mælingarnar ættu að staðfesta að þarna væru setlög sem gætu gefið til kynna fornt tún 

bæjarins. Mælingarnar sýndu hins vegar ekki fram á nein setlög sem var hægt að greina 

sérstaklega (Sigfinnur Snorrason, 2001). 

Í Skaftafellssýslu eru til varðveittar sögur af gullskipi sem strandaði á 

Skeiðarársandi, akkeri af gullskipi þessu átti að hafa verið flutt upp í gil sem staðsett er í 

Skaftafellsbrekkum. Menn töldu sig vita hvar í Skaftfellsbrekkum akkerið væri staðsett, í 

gili þessu átti akkerið að hafa verið geymt og notað í járnbræðslu. Í gilinu safnast saman 

mikill sandur frá Skeiðará og því líklegt að akkerið hafi grafist þar undir. Farið var með 

jarðsjána yfir það en mælingin sýndi engin ummerki um endurkast eða aðrar truflanir frá 

jarðsjánni. Við frekari eftirvinnslu gagnanna kom svo fram óvenjulegt endurkast á um 6 m 

dýpi. Þetta endurkast hefur verið túlkað þannig að það gæti mögulega verið akkerið fræga. 

Þetta hefur ekki verið kannað frekar (Sigfinnur Snorrason, 2001). 

Loks voru þrjár mælingar gerðar af sama hóp á Ingólfshöfða, en þar var mældur 

hóll sem var talinn hafa verið kuml eða gröf fornmanns. Mælingarnar af hólnum voru ekki 

hæðaleiðréttar og niðurstöður úr mælingunum sýndu fram á, að ekkert hafði verið grafið í 

hólnum. Einnig var mælt yfir rúst sem menn héldu að væri fiskibyrgi. Mælilínan gaf til 
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kynna að þarna væri klöpp og því lítið af upplýsingum að fá. Einnig var mæld húsarúst sem 

var austast á höfðanum. Mælingar af húsarústinni sýndu skýr mörk á hreyfðum og 

óhreyfðum lögum, ekki var samt auðvelt að sjá hvað væri undir þessum röskuðu lögum 

(Sigfinnur Snorrason, 2001). 

Snemma sumarið 2000 var forvinnsla hafin fyrir uppgröft á Skriðuklaustri. Hluti af 

forvinnslunni voru jarðsjármælingar. Umsjónarmaður verkefnisins var Steinunn J. 

Kristjánsdóttir fornleifafræðingur, en jarðsjármælingarnar voru framkvæmdar af Friðriku 

Marteinsdóttur, starfsmanni Línuhönnunar. Í byrjun verkefnisins komu upp vandræði með 

Radarjarðsjána PulseEkko, því var eldri radarjarðsjá Línuhönnunar, Noggins, notuð við 

verkefnið. Fyrir mælingarnar voru gerðar slagboranir til þess að kvarða mælingarnar 

(Friðrika Marteinsdóttir, 2000). Með slagborun er hægt að reikna út rafsegulstuðulinn á 

jarðveginum, dýpt á klöpp og grunnvatn. Niðurstöðurnar úr slagboruninni leiddu meðal 

annars í ljós að ekki var hægt að nota klöppina sem dýptarviðmið sökum þess hversu djúpt 

var niður á hana (Friðrika Marteinsdóttir, 2000). 

Þegar mælingar hófust var þegar búið að finna hleðslur í tveimur könnunarskurðum. 

Mælt var í kringum hleðslurnar til að finna út hversu umfangsmiklar þær voru. Í byrjun var 

svæðið allt gróflega mælt til að finna helstu rústarsvæðin (Friðrika Marteinsdóttir, 2000). 

Afrakstur þessara mælinga var notaður til að afmarka svæði sem síðar var mælt með meiri 

nákvæmni. Þessi afmörkuðu svæði voru tvö, svæði eitt var staðsett á túninu við Gunnarshús 

en svæði tvö við kirkjurústina neðan við klettabeltið. Svæði eitt sýndi fram á mikla röskun 

vegna seinni tíma framkvæmda og var af þeirri ástæðu afar erfitt að greina nokkurt form á 

minjum þar, svo raskaðar voru þær.  

Svæði tvö sýndi einnig fram á mikla röskun á svæði sem ekki var vitað til að 

byggingar hefðu staðið á. Þótti þess vegna líklegt að þar væru rústir klaustursins, enda 

gamli klausturkirkjugarðurinn staðsettur á því svæði. Fór þess vegna megnið af 

mælingunum fram þar. Svæði tvö var skipt upp í samtals sjö snið. Öll þessi snið sýndu 

fram á einhverja röskun, þó mismikla. Því voru helstu niðurstöður mælinganna sem fram 

fóru þær að svæði tvö hafi verið áberandi raskað og hugsanlegt rústasvæði norðan og 

austan megin við kirkjugarðinn. Einnig var mælt yfir kirkjugarðinn sjálfan en þar var mikið 

af röskuðum jarðlögum sem erfitt var að gera frekari grein fyrir (Friðrika Marteinsdóttir, 

2000).  
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Tilraunir með jarðsjármælingatæki á Skriðuklaustri  

Höfundur þessa verkefnis var svo heppinn að fá þau verkfæri sem þarf til þess að svara 

rannsóknarspurningum þessa verkefnis sumarið 2011 við uppgröft á Skriðuklaustri. 

Nokkuð auðveldlega gekk að fá afnot af tækinu hjá Háskóla Íslands og þeim deildum sem 

eiga tækið, enda á námsbraut í fornleifafræði hlut í því. Tæki þetta er af nýjustu gerð og 

lofar góðu. Jarðvísindastofnun, sem sér um leigu og geymslu á jarðsjánni, reyndist ekki 

hafa mikla þekkingu á tækinu en það var nýlega keypt. Gerðar höfðu verið smávægilegar 

tilraunir með því á Vatnajökli. Þetta var aftur á móti í fyrsta sinn sem það var prófað á 

fornleifum. Því hófust tilraunir þessar á því að læra á jarðsjána með jákvæðu hugarfari og 

þrjósku að vopni. Byrjað var á því að afla upplýsinga um tækið sjálft, síðan skoðað hvernig 

það gat nýst við ýmsar aðstæður og loks var því beitt við mælingar á rannsóknarstað á 

Skriðuklaustri. Útdrátt um virkni og aðgerðir tækisins má finna í Viðauka I. Áður en farið 

verður í aðferðir og niðurstöður tilraunanna verður stiklað á stóru um sögu Skriðuklausturs.  

 

Mynd 2: Höfundur með jarðsjármælingartæki Háskóla Íslands 
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Skriðuklaustur 

Eins og fram kom í kaflanum á undan voru gerðar radarjarðsjármælingar á Skriðuklaustri 

fyrir ellefu árum. Þessar mælingar voru gerðar með sömu aðferð og beitt var í þessu 

verkefni. Með þá vitneskju í huga að tækið gæti starfað í umhverfinu í kringum 

Skriðuklaustur var ákveðið að notast við sömu staðsetningu fyrir tilraunirnar að þessu sinni. 

Klaustrið á Skriðu var stofnað árið 1493. Bræðurnir sem þar dvöldust fylgdu 

kaþólsku Ágústínusarreglunni. Skriðuklaustur var starfandi í um 60 ár, þar til það var lagt 

niður við siðaskiptin árið 1550. Átta önnur klaustur voru starfrækt á Íslandi á meðan 

kaþólska kirkjan var við völd á Íslandi. Skriðuklaustur er hins vegar eina klaustrið sem 

hefur verið grafið upp í heild sinni. Þegar fornleifarannsóknir hófust árið 2000 á 

Skriðuklaustri var lítið vitað um byggingar og starfsemi þess. Um 1300 fermetrar höfðu 

verið grafnir upp í byrjun ársins 2011 og 198 grafir, eftir níu ára samfelldan uppgröft 

(Steinunn Kristjánsdóttir, 2011).  

Skriðuklaustur fylgdi hinu hefðbundna byggingarformi á Ágústínusarklaustrum í 

Vestur-Evrópu, þó svo að það sé byggt úr torfi, grjóti og rekaviði. Grafirnar og beinasafnið 

í heild sinni benda til þess að Skriðuklaustur hafi þjónað sem einhvers konar spítali, líkt og 

önnur klaustur af sömu reglu gerðu víðast hver. Fólst lækningin venjulega í tilbeiðslu og 

almennri aðhlynningu. Þær frjókornagreiningar sem gerðar hafa verið á Skriðuklaustri ýta 

undir þessa ályktun, þar sem frjókorn af plöntum sem hafa lækningargildi voru ræktaðar í 

klausturgarðinum. Auk þess hafa einnig fundist hnífar og önnur verkfæri sem hafa verið 

tengd við lækningar (Steinunn Kristjánsdóttir, 2011).  

Fornleifauppgrefti á Skriðuklaustri lauk haustið 2011. Hann bauð upp á fjölbreyttar 

aðstæður sem hentuðu einkar vel í tilraunir á jarðsjármælingum. Urðu þær síðan 

grundvöllur þessa verkefnis sem hér er kynnt. Þetta síðasta uppgraftarsumar árið 2011 

bættust 150 fermetrar við þá 1300 sem þegar höfðu verið grafnir upp. Áætlað er að 295 

einstaklingar hafi verið jarðaðir þar en samtals voru 242 grafir opnaðar allt tímabilið 

(Steinunn Kristjánsdóttir munnleg heimild, 7 október 2011). Teikningar og lokauppdráttur 

úr uppgreftinum á Skriðuklaustri fylgja verkefninu í Viðauka II.  

 

Framkvæmd og aðferð 

Hér á eftir verður farið yfir tilraunina sem gerð var á Skriðuklaustri frá degi til dags og þar 

til henni lauk. 
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Miðvikudaginn 8. júní var farin ferð á Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands í Öskju. Þar 

voru þeir Finnur og Eyjólfur. Þeir tóku vel á móti mér og Steinunni Kristjánsdóttur. Þar var 

farið yfir ýmsa grunnþætti hvað varðar jarðsjána og meðal annars útskýrt í grófum dráttum 

hvernig hún virkar. Skýrt var frá því hvernig jarðsjáin sem er radarjarðsjá (ground 

penetrating radar) skýtur frá sér bylgjum á mismunandi tíðnisviðum, allt eftir því hversu 

stórt loftnet er notað. Jarðsjá þessi hafði þá einungis verið notuð við mælingu á nýlegum 

gjóskulögum í jöklum á sunnanverðu landinu. Finnur og Eyjólfur tjáðu okkur að þeir hefðu 

ekki mikla reynslu á þessari tilteknu gerð enda jarðsjáin keypt árið 2010. Ákveðið var að 

fara út með jarðsjána í tilraunaskyni þriðjudaginn 14. júní ef veður leyfði. Tíminn þess á 

milli var notaður til að yfirfara leiðbeiningar sem fylgdu jarðsjánni ásamt því að kynna sér 

eldri skýrslur og efni tengt rannsókn þessari.  

 

Þriðjudaginn 14. júní var farið upp í Jarðvísindastofnun að setja upp forritið RADAN og 

skrá fartölvuna inn í GISS gangagrunninn. Að því loknu fékk ég skrár frá mælingum á 

Vatnajökli til þess að kynna mér. Þessar mælingar eru þó töluvert frá því að vera eins og 

þær sem voru gerðar á Skriðuklaustri.  

 

Miðvikudaginn 15. júní var jarðsjáin skráð út úr byggingunni á mínu nafni. Því næst var 

farið út og tækið sett saman. Teknar voru prufumælingar fyrir utan Öskju þar mátti 

auðveldlega sjá kapla og aðra aðskotahluti í jörðinni. Því næst var rætt um skiladag 

jarðsjárinnar sem samið var um að ætti að vera 1. júlí 2011. Því næst var farið í Hafnarfjörð 

þar sem nokkra tilraunir voru gerðar með jarðsjánni. Þær voru að miklu leyti misheppnaðar 

þar sem ekki tókst að vista gögnin sem komu úr jarðsjánni en hún mældi þó augljóslega þá 

hluti sem voru niðurgrafnir.  

 

Fimmtudaginn 16. júní fór ég út fyrir utan heimilið mitt þar sem ég tók ýmsar mælingar. 

Þessar mælingar voru gerðar yfir graslendi, grjót og fleira. Hins vegar er mjög erfitt fyrir 

óvanan mann að skilja upplýsingar úr tækinu. Því var pallurinn og hellulögnin fyrir utan hjá 

mér mæld. Þessar mælingar sýndu skýrt hvað sást með berum augum og það sem vitað var 

að væri fyrir neðan hellurnar og pallinn (sbr. mynd 3). Næsta skref var að vista 

upplýsingarnar sem safnað var. Þá þurfti að fletta í gegnum handbókina til að fá 

upplýsingar um hvernig ætti að vista gögnin. Tilraunin gekk með eindæmum vel og sýndi 

fram á að gögnin væru skiljanleg með æfingu.  
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Mánudaginn 20. júní var farið  

með jarðsjána á Skriðuklaustur. 

Fyrsta vikan fór að mestu leyti í 

prófanir á tækinu. Vikan nýttist 

vel og aflestur af tækinu varð 

auðveldari því fleiri mælingar 

sem voru framkvæmdar. 

Einungis var mælt með 400 

MHz loftnetinu. Vistaðar voru 

16 skrár sem allar innihéldu 

mælingar tengdar 

klausturrústunum. Ýmsar 

tilraunir voru framkvæmdar 

ásamt mælingum sem staðfestu grun 

um áframhaldandi 19. aldar rústir 

austast á rústasvæðinu. Ákveðið var jafnframt að reyna að taka þrívíddarmælingar af 

svæðinu suður af kirkjunni. 

 

Mælingar 20. – 24. júní 

Sem fyrr segir voru gerðar ýmsar mælingar fyrstu vikuna til að prófa tækið og læra betur á 

það. Nokkrar þeirra voru teknar til að sjá hvernig tækið læsi jarðveginn og þá hvernig 

mynd varpaðist upp á skjáinn.  

Fyrsta tilraunamælingin var gerð yfir steini, 

sem ég gróf í tilraunaskyni niður í 50 cm djúpa 

holu. Steinninn var flatur og u.þ.b. 15 x 15 cm á 

hverja hlið. Jarðvegurinn samanstóð af mold, 

ösku og torfi. Meginmarkmið tilraunarinnar var 

að sjá hversu mikið endurkast steinar gæfu frá 

sér. Einnig átti tilraunin að varpa ljósi á hvort 

dýptin sem mælingartækið sýndi í gagnsemis 

stillingu (e. utilitymode) væri áreiðanleg. Niðurstöður áttu jafnframt að skera úr um hvort 

unnt væri að sjá hlaðna veggi með jarðsjánni.  

Mynd 3: Útprentun af mælingum af pallinum og 
hellulögninni. Skilin sjást mjög vel rétt fyrir 
miðri mynd 

Mynd 4: Gröf sem var mæld og svo grafin á 
grafarsvæði norðan við kirkjuna 
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Mælingarnar sýndu fram á að steinar gæfu ekki frá sér mikið endurkast en að 

mögulegt væri að greina þá en ekki með mikilli vissu. Dýptin sem steinninn mældist á 

stóðst og var innan við 15 cm skekkja.  

Þar sem uppgröftur á Skriðuklaustri var á lokastigi var nauðsynlegt að klára að 

finna og grafa upp allar grafir frá klausturtíma. Þar kom jarðsjáin að góðum notum. Næsta 

skref var því að finna gröf sem ekki var búið að grafa til þess að mæla. Á 

uppgraftarsvæðinu norðan við kirkjuna var ein slík gröf. Nokkuð skýr mörk voru á milli 

grafarfyllingarinnar og nærliggjandi jarðvegs. Farið var yfir gröfina með 400 MHz loftnetið 

og niðurstöður skoðaðar á skjánum á jarðsjánni. Sást hún mjög greinilega í mælingunum. 

Aflestur á skjánum sýndi að u.þ.b. 75 cm væru niður á beinagrindina en u.þ.b. 1 m niður á 

botninn á gröfinni. Gröfin var síðan grafin upp og var dýpt niður á bein 60 cm.  

Niðurstöður þessarar tilraun voru því framar vonum, þar sem staðfest var að tækið gat 

augljóslega nýst til þess að finna grafir og mæla dýpt þeirra með nákvæmni.  

Til vinstri er sniðmyndin sem kom úr jarðsjármælingunni með SIR-3000- 

tækinu. Hún sýndi augljóst endurkast og truflun í jarðveginum. Útkoman 

úr þessari mælingu kom engu að síður á óvart. Mjög skýr mörk eru milli 

öskulaga og jarðvegs sem ekki hefur verið raskað. Út frá þessari mælingu 

var ákveðið að nota tækið til að finna grafir á svæðum sem ekki verða 

grafin upp í plani. Hægt var, samkvæmt þessu, að notast við óhreyfðu 

jarðlögin sem viðmið um að engar aðrar grafir væru á svæðinu. Þar sem 

jarðvegur var raskaður á milli þessara óhreyfðu jarðlaga eru mjög líklega 

grafir.  

Sunnan við kirkjuna var svæði sem ekki var búið að grafa 

innan kirkjugarðsins. Ákveðið var að fara kerfisbundið 

yfir svæðið sem er 22 m x 4 m. Settar voru upp 

mælingarstikur og farið yfir svæðið með 400 MHz loftnetinu með u.þ.b. 50 cm millibili. 

Niðurstöðurnar voru túlkaðar um leið og merktar inn á teikningu af svæðinu sem var í 

skalanum 1:100. Þegar búið var að renna yfir svæðið og merkja allar jarðvegstruflanir inn á 

teikninguna, sýndi teikningin mikið af röskuðum jarðvegi en einnig blett af óröskuðum 

svæðum. Ekki reyndist unnt að sjá á moldinni hvort um grafarfyllingar væri að ræða eða 

óhreyfðan jarðveg. Því var farið eftir teikningunni með múrskeið og skóflu. Farið var á tvo 

staði þar sem mikið var af röskuðum jarðvegi.  

Mynd 5: Aflestur gagna af gröf 
norðan við kirkjuna sem 
sýnd er á mynd 4 
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Svæðið sem fyrst var farið á reyndist vera 

torfveggur sem var vægast sagt óvænt ánægja 

þar sem tækið virðist vera nægilega nákvæmt til 

að nema torfveggi. Seinna svæðið sem farið var 

á var grafið niður í 15-20 cm, á því dýpi kom í 

ljós mjög augljós grafarfylling. Þegar búið var 

að hreinsa svæðið og finna útlínurnar á gröfinni 

var ákveðið að taka aðra könnunarholu u.þ.b. 50 

cm norðar. Mælingar sýndu fram á svipaða 

röskun við báðar mælingarnar en einnig kom í 

ljós grafarfylling innan annars svæðis. 

Útlínurnar á gröfunum voru fundnar og hreinsað 

í kringum þær. Þessi aðferð til að finna grafir 

virðist virka mjög vel ef marka má mælingarnar á 

svæðinu. Með þessu móti fundust þrjár grafir, en 

samkvæmt mælingum voru a.m.k. þrjár aðrar grafir á svæðinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mælingarnar sem framkvæmdar voru í fyrri vikunni áttu sér allar stað við klaustrið og 

uppgröftinn. Jarðsjáin var dregin á veginum sem liggur að uppgraftarsvæðinu. Gögnin 

sýndu fram á að lítil sem engin hreyfing á jarðlögum væri undir veginum nema við 

austurvegg klaustursins. Við austurvegg klaustursins við hliðina á svæði b og svæði a komu 

í ljós skýr skil sem benda til þess að hleðsla sem talin er vera frá 19.-20. öld haldi áfram 

undir veginn. Í ljósi þessara gagna og stefnu hleðslunnar var ákveðið að fletta grasinu af 

veginum með gröfu.  

 

Mynd 6: Grafir á svæði Ú 

Mynd 7: Hreyfingar í öskulögum benda til veggja og mögulegs herbergis 
norð-austan megin við klausturrústirnar 
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Mælingar 1. júlí. 

Reynt var að taka þrívíddarmælingar af svæði 

d en tækið lét erfiðlega og virkaði ekki sem 

skyldi. Líklega voru einhverjir erfiðleikar í 

stjórnkerfi jarðsjárinnar, vitlausar 

leiðbeiningar eða notandi tækisins ekki 

nægilega vel að sér um stýrikerfis þess. Hins 

vegar voru teknar mælingar sem gefa sömu 

útkomu og quick3d-kerfið sem er innbyggt í 

jarðsjánni. Lagt var rétthyrnt hnitakerfi sem 

var 6 m x 3 m og það mælt með jarðsjánni. 

Svæðið sem valið var hafði áður verið mælt 

með SIR-3000-jarðsjánni og því vitað um 

einhverjar grafir á svæðinu. Því var ákveðið að mæla svæðið betur upp og gera skissu út frá 

mælingunum. Þessar skissur verða svo skannaðar inn og settar í Microstation teikniforrit en 

öll úrvinnsla gagna frá uppgreftinum hefur farið fram í gegnum það.  

Niðurstöður tilrauna 

Tilraunir með tækið sýndu fram á að einstaklingur sem er tæknilega sinnaður og með 

reynslu af Windows gluggakerfi getur auðveldlega stýrt jarðsjánni með undangenginni 

æfingu. Engu að síður þarf viðkomandi að kynna sér grunnfræðin nánar en farið er í hér, 

ásamt því að fara mjög nákvæmlega í leiðbeiningar sem fylgja tækinu. Vonir voru um að 

ná að gera myndir í þrívídd af jarðveginum í 

þessu verkefni. Sú aðferð hefði verið fyrsta 

sinnar tegundar á Íslandi eftir minni bestu 

vitneskju. Því miður var ekki tími til að kynna 

sér forritið Radan nægilega vel til að gera 

þannig teikningu af rústum og/eða grafreitum. 

Það er aftur á móti verðugt framtíðarverkefni 

fyrir íslenska fornleifafræðinga.  

Mynd 8: Svæði d, sem mælt var 3 x 6 m 

Mynd 9: Höfundur að mæla með 
jarðsjármælingartækinu á 
Skriðuklaustri 
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Tækið og hugbúnaðurinn sem því 

fylgdi býður upp á mikla 

möguleika. Á einföldustu 

stillingum er hægt að taka 

sniðmyndir hratt og örugglega. 

Einnig er hægt að framkvæma 

flókna úrvinnslu með 

hugbúnaðinum (Radan) sem býður 

upp á úrvinnsluaðferðir sem geta 

skilað sér í þrívíðu korti. Allar 

mælingarnar sem voru 

framkvæmdar á Skriðuklaustri 

voru settar í sniðmyndir eins og 

áður hefur verið gert. Það sem hins 

vegar var gert þar, umfram það 

sem þegar hefur verið gert með 

fyrri mælingum með jarðsjám 

hérlendis, var að henni var beitt 

samhliða uppgrefti en ekki aðeins 

til þess að staðsetja 

rannsóknarsvæði og mæla umfang 

þess.  

Niðurstöður voru þær að 

jarðsjáin virðist henta einkar vel 

samhliða uppgrefti og var hún til 

dæmis vel nothæf til þess að finna 

legstæði og afmarka nákvæmlega 

jaðra rústasvæðisins. Með 

Mynd 10: Mælingar af svæði d, sem sést á mynd 8. Þessi mynd er samansett af höfundi úr 

fimm öðrum myndum sem fengust úr jarðsjánni í Photoshop. Á henni sjást 

greinilegir skurðir í sniðinu sem bendir til þess að þarna séu grafir. Ef mynd 10 er 

borinn saman við grafreitinn á svæði d, sem finna má í viðauka II og III sést 

greinilegt samræmi á milli myndana.  
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jarðsjánni var grunur um nýlegri rústir austast í klausturhúsarústunum þannig staðfestur og 

auðveldaði mælingin um leið frekari túlkun á því svæði. Þó svo að þrívíðar mælingar hafi 

ekki náðst með þeim stillingum sem tækið bauð uppá voru sniðmyndirnar settar saman og 

unnar frekar í myndvinnsluforritinu Photoshop, en auk þess var stuðst við teikniforritið 

MicroStation við aðra gangavinnslu. Útkoman úr þeirri vinnslu er mynd 10 í þessu 

verkefni. Útkomunni er best lýst sem eins konar röntgen mynd af svæðinu.  

 

Samantekt 

Notkun jarðsjármælinga á Íslandi hófst snemma á tíunda áratugnum. Mælingar virðast 

síðan hafa verið nokkuð tíðar frá því að fyrstu jarðsjármælingarnar hófust. Fyrstu 

tilraunarannsóknirnar, sem voru gerðar í Viðey árið 1992, skiluðu góðum árangri. Næsta 

mæling var framkvæmd ári síðar á Arnarhóli og minjasvæðinu í Laugarnesi. Því næst voru 

gerðar mælingar við Nesstofu árið 1994 en þær eru flokkaðar sem tilraunaverkefni eins og 

mælingarnar í Viðey. Ári síðar fóru fram víðtækar mælingar á Kirkjubæjarklaustri. Eru þær 

hugsanlega viðamestu mælingar sem höfðu þá verið gerðar. Eftir mælingarnar á 

Kirkjubæjarklaustri tók við sex ára tímabil þar sem engar radarjarðsjármælingar voru 

gerðar hérlendis fyrr en vorið 2000 í Skaftafellssýslu. Þar var fjöldi minja mældar í einum 

áfanga. Síðla sama árs voru einnig gerðar umfangsmiklar mælingar á Skriðuklaustri.  

 Rannsókn vegna doktorsverkefnis Horsley hafði fyrst og fremst mikil áhrif á fjölda 

jarðsjármælinga á Íslandi, því að hann mældi níu mismunandi staði á árunum 1998, 1999, 

2002 og 2004, á meðan aðrir fornleifafræðingar hérlendis unnu slíkar rannsóknir alfarið í 

tengslum við undirbúning stærri uppgrafta. 

Svo virðist engu að síður sem um aldamótin hafi eitthvað endurvakið áhuga fyrir 

jarðsjármælingum hér á landi, hugsanlega aukin gróska í fornleifarannsóknum almennt á 

þessum tíma. Vinsældir jarðsjármælinga fyrst um sinn sýna að fornleifafræðingar og 

stofnanir virðast hrífast af þessari tækni. Hvað olli stöðnuninni í radarjarðsjármælingum á 

bilinu 1996-2000, er hulin ráðgáta. Hins vegar gæti útþensla og yfirvofandi breytingar 

innan fornleifafræði sem og breytingar innan Þjóðminjasafnsins mögulega útskýrt það litla 

blómaskeið sem á sér stað á árinu 2000. Þær breytingar sem hér er vísað í er stofnun 

Fornleifaverndar árið 2001 og lagafrumvarp sem var keyrt í gegn árið 2001 (Fornleifavernd 

ríkisins, án dags.). 

Hvað varðar allar þær mælingar tengdar viðnáms- og segulsviðsmælingum, þá tel 

ég fullvíst að stór hluti af þeim hefðu ekki verið framkvæmdar ef Horsley hefði ekki komið 
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til landsins og unnið að doktorsverkefni sínu á minjum hérlendis. Mælingarnar sem hann 

gerði eru notendavænni en þær radarjarðsjármælingar sem hafa verið gerðar og koma 

upplýsingunum vel til skila í gegnum myndir. Þetta er stór kostur fyrir þá sem ekki eru 

vanir að lesa upplýsingar úr radarjarðsjá. Því er mikill ókostur fyrir íslenska 

fornleifafræðinga að hafa ekki frjálsan aðgang að viðnáms- og segulsviðsmælingartækjum.  

Segja má að allar mælingarnar hafi verið gerðar í tilraunaskyni og að aðferðir við 

þær hafi haldist óbreyttar til ársins 2000, að því leyti að eingöngu var notast við sniðmyndir 

og gögnin notuð til að áætla umfang minja. Þessi aðferð er í sjálfu sér góð og gild en hér á 

landi hafa möguleikar radarjarðsjáa aldrei verið nýttir að fullu. Því var ákveðið að fara af 

stað með tilraunaverkefnið á Skriðuklaustri sem kannaði möguleika á að nýta jarðsjána 

meira en gert hefur verið og var það gert samhliða uppgrefti. 

Fram kom með tilraunum sem framkvæmdar voru þar að hægt er að sjá skörp 

jarðlög og raskanir með radarjarðsjánni. Tilraunirnar þar sýndu einnig fram á að jarðsjáin 

nýtist vel samhliða fornleifauppgrefti. Aftur á móti má deila um það hvort sparnaður felist í 

því að vera með jarðsjá á staðnum á meðan uppgröftur fer fram. Mun skynsamlegra væri að 

taka sniðmyndir eða aðrar jarðsjármælingar í neti yfir allt svæðið áður en uppgröftur hefst.  

Gögnin sem safnað var í tilraununum á Skriðuklaustri voru öll sannreynd nema 

röskuðu jarðlögin austan við rústirnar. Hvað varðar dýpi reyndist jarðsjánni ekki skeika 

nema um 15% af réttri vegalengd en þessa skekkju er án efa hægt að lagfæra með því að 

setja inn réttan rafsegulstuðul. Þar sem þau gögn sem hafa komið úr jarðsjármælingum á 

Íslandi hafa ekki farið í frekari eftirvinnslu en útprentaðar sniðmyndir og tvívíðar myndir í 

gráskala. Því er ekki hægt að segja með vissu að jarðsjármælingar komi í stað uppgraftar, 

að minnsta kosti ekki á næstunni.  

Lokaorð 

Í verkefni þessu hefur komið fram hvernig þau jarðsjármælitæki sem notuð hafa verið á 

Íslandi virka í grófum dráttum. Radarjarðsjáin er þar fremst í flokki hvað varðar magn af 

upplýsingum og smáatriðum. Upptalning og dreifing á þeim fornleifum sem hafa verið 

rannsakaðar með jarðsjá hérlendis voru tekin fyrir hér og þeim lýst. Að vitund höfundar 

nær sú upptalning yfir allar fornleifatengdar jarðsjármælingar sem fram hafa farið á Íslandi 

til þessa. Því næst var þungamiðja verkefnisins tilraunin á jarðsjánni á Skriðuklaustri, 

samhliða uppgrefti. Hún var gerð með það að markmiði að svara spurningum sem varpað 

var fram í byrjun verkefnisins.  
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Eins og fram kom í innganginum hafa tiltölulega fáar jarðsjármælingar verið gerðar 

á fornleifum  hérlendis í samanburði við nágrannalöndin. Timothy J. Horsley, sem kom hér 

til lands í tvö sumur til að jarðsjármæla fyrir doktorsritgerð sína, tvöfaldaði nánast fjölda 

jarðsjármælinga sem gerðar hafa verið á Íslandi. Skýring á því hversu fáar rannsóknir hafa 

farið fram með hjálp jarðsjár liggur að öllum líkindum í skorti á sérhæfingu innan 

íslenskrar fornleifafræði til að framkvæma þessar mælingar, ásamt því að hingað til hafa 

jarðsjár eingöngu verið í eigu verkfræðistofunnar Eflu/Línuhönnunar. Því spilar slæmt 

aðgengi að tækjum og kunnáttuleysi á tæknilegum þáttum inn í hvers vegna svo fáar 

mælingar hafi verið gerðar. Rétt er þó að undirstrika að þær fáu mælingar, sem hafa verið 

gerðar, hafa skilað góðum árangri. Ef búnaðurinn væri aðgengilegri myndi tíðni 

jarðsjármælinga líklega hækka og þekking á honum aukast samhliða. Ekki þarf heldur 

sérstaka menntun til að geta stjórnað og lesið af tækinu. Hér dugar dugnaður, þrjóska og 

almenn tækniþekking. Engu að síður skiptir þjálfun og reynsla máli í því að sjá út úr 

jarðlögum í sniðmyndunum. Menntun sem felur í sér þekkingu á radarbylgjum veitir 

forskot þar sem hægt er að leiðrétta bylgjur og fá skarpari myndir. Með því er hægt að sjá 

jarðlög og aðskotahluti mun greinilegar.  

Vissulega geta jarðsjármælingar ekki gefið myndir af beinagrindum eða gripum, 

eins og margir fornleifafræðingar gera sér væntingar um. Þær geta engu að síður gefið góða 

mynd af uppbyggingu jarðlaga og uppbyggingu rústa. Í öðrum löndum þar sem þróun 

mælinga með jarðsjá stendur framar, hefur gerð þrívíddarkorta af rústum verið nokkuð 

nákvæm. Þessi kort geta vel komið að hluta til í staðinn fyrir uppgröft. Mikill 

fjárhagsniðurskurður hefur átt sér stað í samfélaginu og eru fornleifarannsóknir þar ekki 

undanþegnar. Því er nauðsynlegt fyrir fornleifafræðinga hérlendis að kynna sér þessa tækni 

og gerð þrívíðra korta til þess að missa ekki hluta af fornleifarannsóknum framtíðar til 

annarra starfsstétta.  
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Viðauki I 

 Jarðsjármælitækið, SIR System-3000 

 

Jarðsjáin sem námsbraut í fornleifafræði á með Jarðvísindastofnun er tegund af radarjarðsjá 

af gerðinni SIR System-3000 (GSSI TerraSIRch SIR system-3000) frá fyrirtækinu 

Geophysical Survey Systems inc. Í þessum viðauka verður farið stuttlega yfir helstu atriði 

og eiginleika tækisins.  

SIR-tækið er létt og meðfærilegt og hentar mjög vel í fjölbreyttar rannsóknir. Það 

skiptist upp í nokkra hluta sem eru í raun mismunandi tæki. Stjórnstöðin (control panel) er 

stór skjár með tökkum á en í gegnum hann framkvæmir notandinn allar aðgerðir. Skjárinn 

gerir notandanum einnig kleift að horfa á gögnin á sama tíma og tækið tekur við þeim, 

ásamt því að spila eldri upplýsingar. Jarðsjáin gengur fyrir rafhlöðum. Um er að ræða 

endurhlaðanlegar 10.9 V lithium-ion rafhlöður og geta þær haldið jarðsjánni gangandi í 

þrjár klst. ef þær eru fullhlaðnar. Með tækinu fylgja þrjár rafhlöður og hleðslutími þeirra er 

4-5 tímar. Aftan á stjórnstöðinni eru sex tengimöguleikar. Þessir möguleikar eru frá vinstri 

til hægri: Ac Power, Serial I/O, Ethernet, USB-B, USB-A og hólf fyrir gagnadisk (compact 

flash disk). Stjórnstöðin vistar upplýsingar úr jarðsjármælingunum beint inn á 

geymsluplássið. Hver mæling getur verið nokkur megabæti að stærð en stjórnstöðin hefur 1 

gígabæti í geymslupláss. Til viðbótar má nota gagnadiskinn til að geyma mælingar á og 

færa þær yfir í tölvu.  

Loftnetið er tengt við stjórnstöðina. Passa þarf að herða kapalinn þéttingsfast með 

höndunum en ekki með neinu verkfæri. Einnig þarf að passa að ekki sé straumur á 

stjórnstöðinni þegar tækið er tengt. Serial-tengimöguleikinn sem er aftan á stjórnstöðinni er 

fyrir GPS-tengingu en USB-tengingarnar eru fyrir minni til að geyma upplýsingar á eða/og 

lyklaborð. Stjórnstöðin hefur í heildina 15 takka og tvö ljós.  

Samsetning tækisins er fremur auðveld. Festa þarf handfang við loftnetið sem hefur 

festingar á sér. Þegar búið er að festa handfangið þarf að tengja kapalinn við loftnetið, 

tengingin fyrir kapalinn er merkt á loftnetið. 

Tengja þarf kventenginguna við loftnetið og karltenginguna við SIR-3000-

stjórnstöðina. Festa þarf svo hjól við loftnetið og kapal í SURVEY-tengimöguleikann á 

loftnetinu.  

Loks þarf að tengja tækið (SIR-3000) við rafmagn (rafhlöðu eða innstungu) og ýta á 

græna slökkva/kveikja takkann til þess að fá það í gang.  
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Þegar búið er að ræsa tækið kemur upphafsmynd á skjáinn á stjórnstöðinni. Það eru 

sex valmöguleikar yfir virknihnappana. Ef ýtt er á Mark-takkann á þessari valmynd er hægt 

að velja um tungumál og mælieiningar.  

Valmöguleikarnir eru fjórir, þeir birtast fyrir ofan virknitakkana gefa notandanum 

tækifæri til þess að velja á milli virkni tækisins. Virkni tækisins eru TerraSIRch, 

StructureScan, UtilityScan og ConcreteScan. Virknin segir til um hvernig gögnin eru tekin 

inn í gegnum tækið.  

O-Scope á hægri hlið skjásins er gluggi sem sýnir bylgjur og liti. Bylgjan hreyfist á 

meðan tækið er á uppsetningarvalmyndinni (Setup mode). Bylgjan sýnir tíma því neðar 

sem horft er á skjáinn. Hafa þarf það í huga að tími er dýpt. Fyrir neðan bylgjuna er 

litamælir sem sýnir dreifingu á endurspeglun en hægt er að velja mismunandi liti í 

valmynd.  

Aðalmynd er í miðjum skjánum. Hún sýnir radarprófíl í línuskannaðri mynd. Í 

línuskönnuðu myndunum er hverri og einni bylgju gefið litagildi á gráum skala og þeim 

þjappað saman upp að hver annarri, en þetta framkallar eina heilstæða mynd. Í þessum 

myndum er yfirborðið efst. 

  Í Aðalvalmynd getur notandi valið um fjóra aðalmöguleika. Þeir eru; Collect, 

Playback, Output og System. Þegar ein af þessum valmyndum er valin koma fleiri 

undirvalmöguleikar í ljós. 

Í Collect-valmyndinni er hægt að velja um RADAR, SCAN, GAIN, POSITION 

og FILTERS. Innan þessara valmynda eru svo fleiri valmöguleikar, en ekki verður farið 

yfir alla valmöguleikana hér. Aðeins verður tekið fram það sem mest var notað. Undir 

Radar-valmyndinni er hægt að velja um loftnet, þetta er nauðsynlegt að gera þar sem tækið 

samstillir sig ekki sjálfkrafa við loftnetið. T_Rate stillir hraðann á loftnetinu og því 

hraðann á yfirferðinni á því svæði sem á að mæla. Aðrar stillingar í RADAR er ekki 

nauðsynlegt að fara í. SCAN inniheldur 6 aðra valmöguleika; SAMPLES, FORMAT, 

RANGE, DIEL, RATE og SCN/UNIT. SAMPLES: hver einasta scan kúrfa er gerð upp 

af sjálfstæðum gagnapunktum sem kallast samples (Geophysical Survey Systems, 2003). Því 

fleiri samples sem er safnað því hærri upplausn fæst með tækinu. FORMAT: hér eru 

stillingar á myndgæðum sem tækið vistar, hægt er að velja á milli 8 bita og 16 bita 

upplausn, hærri upplausn þýðir meira geymslupláss undir myndirnar. RANGE: er 

tímaglugginn í nanósekúndum (ns) sem jarðsjáin mælir endurkast. Því meiri tíma sem 

endurkastið tekur því dýpra er niður á fast eða aðskotahlut. Mikilvægt er að muna að 

tímanum þarf að deila með tveimur þar sem bylgjan þarf bæði að ferðast niður og svo aftur 
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upp (Geophysical Survey Systems, 2003). DIEL: stendur fyrir dielectric constant of a 

material. Þar eru settar inn mismunandi jarðvegsstillingar, brýn þörf er á þessu því að 

bylgjurnar fara mishratt í gegnum mismunandi jarðveg. RATE: er hversu oft tækið vinnur 

úr bylgjum með innraminninu (RAM) á sekúndu ef mælt er í tíma. Ef mælt er í 

vegalengdum ætti þessi stilling að vera mjög hátt sett. SCN/UNIT: er notað ef mælitækið 

er tengt hjólinu. Minni Scan spacing gefur hærri upplausn, til dæmis ef SCN/UNIT er stillt 

á 12 og metra mælir tækið 12 sinnum á 1 metra (8.3 cm fresti). Loftnet með lægri tíðni 

þurfa hærri tíðni af mælingum á metra. Í GAIN-stillingunni er hægt að velja um manual og 

auto. Mælt er með auto-stillingunni í flestum tilfellum. Gain- stillingin er til þess að magna 

styrk sendinga sem fara djúpt og núlla út náttúrulega þætti sem gætu haft áhrif á tækið. 

POSITION gefur möguleika á Time-Zero, Time-Zero er staðurinn sem byrjað er að mæla 

á, því er mikilvægt að hafa þessar stillingar á hreinu. FILTERS gerir notandanum kleift að 

fjarlægja truflanir, hins vegar er þetta vanalega sjálfstillt þegar valið er loftnet undir 

RADAR-valmyndinni.  

 Output-valmyndin gerir notandanum kleift að breyta því hvernig gögnin koma út 

ásamt því að halda utan um skrárnar. Í output eru tveir undirvalmöguleikar, Display og 

Transfer. Display segir til um hvað er sýnt á skjánum, hægt er að breyta um stillingar og 

litaval. Transfer gerir notenda kleift að færa gögnin sem búið er að safna á flash-disk eða 

USB-kubb.  

 Eins og áður var farið í eru fjórar stillingar sem innbyggðar eru í jarðsjánni, þessar 

stillingar eru takmarkaðar. Tilgangurinn með þessum stillingum er að veita auðveldar og 

fljótlegar stillingar til að skoða gögnin um leið og þau berast. Best er að notast við 

GeologyScan- og/eða UtilityScan-stillinguna við snöggar fornleifamælingar sem krefjast 

ekki mikillar eftirvinnslu (Geophysical Survey Systems, 2003). 

 UtilityScan-stillingin er gerð fyrir snöggar jarðsjármælingar undir steypu og 

malbik. Það gerir manni kleift að gera tvívíða prófíla. Hægt er að stilla mesta mögulega 

dýpi og jarðvegsgerðir (Geophysical Survey Systems, 2003). 

 GeologyScan er gerð fyrir tvívíða prófíla á grunnum jarðfræðilegum einkennum s.s. 

jarðlögum. Þessa stillingu er einnig hægt að nota fyrir fornleifaprófíla, með því að velja 

gerð af jarðvegi stillir tækið sjálfkrafa mestu dýpt. Það er engar 

Fljótlegar Byrjunar Leiðbeiningar (e. Quick Start Guide) fyrir þessa stillingu (Geophysical 

Survey Systems, 2003). 
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Almennar upplýsingar 

Loftnet með lægri tíðni sjá djúpt en erfitt er að mæla í halla, þúfum og skurðum. Gras má 

ekki vera mikið hærra en 3-6 cm á 

hæð þegar 400 MHz loftnet er 

notað. Mælt er með að 

fornleifafræðingar noti 900 MHz og 

400 MHz loftnet sem ná á 1 m og 3 

m dýpi. 

Eftir lestur handbókarinnar 

er nokkuð augljóst að ekki er mælt 

með því að mæla annað en nokkuð 

flatt landsvæði. Hægt er að taka 

mælingar án þess að hreyfa 

jarðsjána á svæðum sem ekki eru 

slétt og fá þá mjög grófa og gloppótta hugmynd af því. Því er líklega hagkvæmast að 

merkja þau svæði sem á að mæla í réttum skala svo að hægt sé að ganga beint í að afmarka 

þau með hælum og böndum (Geophysical Survey Systems, 2003). 

  

Tækið samsett með 400mhz sendinum  
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Viðauki II 

Lokauppdráttur af Skriðuklaustri  
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Viðauki III 

Svæðisskipting á Skriðuklaustri 
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