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Útdráttur 

 
Fornleifauppgröfturinn í Gjáskógum sem unninn var af Kristjáni Eldjárn á tímabilinu 1949 
– 1960 skildi eftir sig ýmis gögn, þar á meðal minnisbækur, skýringarteikningar, gripi og 
útgefna lokaskýrslu í Árbók hins íslenska fornleifafélags árið 1961. Uppgröfturinn er 
endurtúlkaður hér út frá kenningum vísindaheimspekingsins Bruno Latour og atburðarrás 
hans endurvakin með uppgraftargögnin til hliðsjónar. Bruno Latour er fylgjandi félagslegri 
mótunarhyggju í vísindaþróun en telur þó að vinnubrögð og tækin sem unnið er með hafi 
mikil áhrif á hvernig niðurstöðurnar koma út. Fylgst var með túlkunarferlinu á meðan 
uppgreftri stóð og þær fyrirframgefnu hugmyndir fornleifafræðinga nefndar og hvernig 
aðrar breyttust eftir því sem fleiri upplýsingar og vísbendingar komu í ljós. Þessi gögn 
nægðu til þess að geta túlkað og síðar endurtúlkað niðurstöðurnar eftir að uppgrefti lauk 
og því eru fornleifagögn uppgraftar mikilvæg tæki fornleifafræðinga til að auka 
vísindalega þekkingu á menningarsögu þó að þau tilheyri uppgrefti sem átti sér stað fyrir 
rúmlega fimmtíu árum síðan.  
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Inngangur 
 

Lokaskýrslur úr uppgröftum í fornleifafræði geta verið viðamikil verk og innihalda oft 

ítarlegar lýsingar á þeim fornleifum sem eru skráðar með tilheyrandi ljósmyndum og 

skýringateikningum. Við gerð vísindarannsókna þarf að vanda vel til verka og virðast 

uppgraftarskýrslur sýna að það eru ýmsir verkþættir sem fornleifafræðingurinn verður að 

hafa skil á svo að lokaskýrslan verði nothæf sem vísindaleg þekking um menningarsöguna. 

Hvers konar vísindaleg vinnubrögð einkenna uppgröft í fornleifafræði og hvaða þýðingu 

hafa uppgraftargögn? Getur þekkingin sem verður til úr uppgraftargögnum komið í staðinn 

fyrir menningarminjarnar sem eyðileggjast við hann? Ef svo er hvernig skilar sú þekking 

sér í vísindasögu fornleifafræðinnar? Eru niðurstöður alltaf félagslega mótaðar eða eru aðrir 

þættir sem geta haft þar áhrif á? 

 Gerð verður tilraun til þess að svara þessum lykilspurningum um 

fornleifarannsóknir hér á eftir og verður það gert með því að skoða uppgröftinn á 

bæjarrústinni í Gjáskógum sem Kristján Eldjárn gróf upp á árunum 1949-1960. 

Lokaskýrslan kom út ári síðar. Þar sem Kristján Eldjárn er látinn var einungis hægt að 

skoða þau gögn sem til voru frá uppgreftinum. Það voru minnisbækur Kristján Eldjárns frá 

uppgreftinum, skýringarteikningar af bæjarrústinni og lokaskýrsla uppgraftarins sem birtist 

í Árbók hins íslenska fornleifafélags. 

 Uppgröfturinn verður skoðaður út frá kenningum franska vísindaheimspekingsins 

Bruno Latour sem tilheyrir hefð félagslegrar mótunarhyggju. Hann nýtti sér 

mannfræðilegar nálganir til þess að fylgjast með vísindamönnum að störfum. Hann kannaði 

hvernig félagslegir þættir jafnt sem aðrir höfðu áhrif á vinnu vísindamannanna og hvernig 

vinnuaðferðir virkjuðu vísindamanninn í þekkingarleit sinni. 

 Í fyrsta kafla verður saga vísindaheimspekinnar rakin og helstu þróunarkenningar 

um vísindi og aðferðir þeirra nefndar. Raktar verðar kenningar raunhyggjumanna og 

kenningar félagslegra mótunarhyggju. Þá verður fjallað um helstu heimspekikenningar 

Bruno Latour og að lokum verða kynnntar helstu hugmyndir fornleifafræðinnar um 

vísindarannsóknir. Kristján Eldjárn verður kynntur stuttlega í öðrum kafla þar sem varpað 

er ljósi á þá reynslu sem hann hafði áður hann tók að sér að grafa í Gjáskógum. Síðan 

verður rýnt í minnsibækur Kristjáns og sagt frá atburðarás uppgraftarins með hliðsjón af 

öðrum uppgraftargögnum og fréttaumfjöllunum. Þriðja kafla verður varið í að túlka 

uppgröftinn í Gjáskógum með kenningar Bruno Latour til hliðsjónar. Eftirmálar 

uppgraftarins verða til umræðu í kafla fjögur og verður túlkunarferli litla húsins sérstaklega 

tekið þar fyrir. 



3 
 

 

1. Vísindaheimspeki 

 

Vísindi er leið samfélagsins til að afla sér vitneskju á skipurlegan hátt. Með því að afla sér 

þekkingar af beinni reynslu er hægt að mynda alhæfingar og lögmál sem síðar er hægt að 

setja yfir á ritað mál. Þekkingu er hægt að skipuleggja í flokka, hana er hægt að endurskoða 

og því endurbæta, tengja saman á nýjan leik og ummóta (Erlendur Jónsson, 2008, bls. 17). 

Oft er þess krafist af vísindlegri þekkingu að hún sé  almenn og hlutlæg í þeirri meiningu 

að hún sé prófanleg eða kannanleg af þeim sem vilja. Því þarf að notast við vísindalegar 

aðferðir sem eru viðurkenndar á hverjum tíma fyrir sig vegna þess að sumar gætu úrelst og 

því verið leystar af hólmi. Í kjölfarið þarf vísindarleg þekking að vera sett upp á 

kerfisbundin hátt, geta skýrt fyrirbæri eða sagt fyrir um óorðna atburði og sett þá fram í 

lögmálum (Erlendur Jónsson, 2008, bls. 23-25).  

 Vísindi eru mjög áhrifamikil og ráðandi í nútímasamfélagi og hafa 

vísindaheimspekingar reynt að greina eðli og þróun vísindanna og vinna þá með helstu 

viðfangsefni heimspekinnar. Þar er reifað á rökfræði, merkingarfræði, siðfræði, 

þekkingarfræði og þeim ýmsum málum sem vísindamenn nýta til að kynnast 

grundvallahugtökum og aðferðum hinna ýmsu vísindagreina (Erlendur Jónsson, 2008, bls. 

32-33). 

 Upphaf nútímavísinda má rekja til vísindabyltingarinnar á 17. öld en á þeim tíma 

komu fram menn eins og Galileo Galilei sem studdi Sólmiðjukenningu Nicolaus 

Copernicusar og Isaac Newton sem kom fram með þyngdarlögmálið. Þessar nýju kenningar 

þóttu mjög róttækar á sínum tíma og ýmsar tækninýjungar komu fram sem ýttu undir þær, 

t. d. sjónaukinn og smásjáin. Áður fyrr höfðu vísindarannsóknir aðallega stuðst við 

rökleiðslur Arestoteles sem þóttu frekar stöðnuð vinnubrögð sem einblíndu á mátt 

skynsemi og rökræðna. Með vísindabyltingunni sköpuðust nýjar aðferðir við 

vísindarannsóknir og má þar helst nefna tilleiðslurökfræði. Tilleiðslurökfræði á ættir sínar 

að rekja til Fransic Bacon á 17. öld og hún gjörbreytti fyrri sýn á hvernig vinna ætti að 

vísindarannsóknum. Hún gekk út á það að með síendurteknum athugunum á ferli væri hægt 

að koma fram með lögmál (Ladyman, 2002, bls. 14-18). Francis Bacon lagði áherslur á það 

að vísindamenn ættu að gleyma fordómum sínum og treysta frekar á reynslu, tilraunir og 

beita sannri tilleiðslu til þess að rökstyðja niðurstöður sína. Tilleiðslurökfræði gekk í 

gegnum endurskoðanir seinni hugmynda en undirstaðan var sú að með athugun á ákveðnu 

fyrirbæri væri hægt að koma með lögmál þó að það næði ekki til allra mögulegra dæma 

(Erlendur Jónsson, 2008, bls. 87-88). 
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 Tilleiðslurökfræði verður síðar að raunhyggju (e. positivism) eftir flokkun Auguste 

Comte en hugmyndafræðilega kemur raunhyggjan frá reynsluspekingum 18. aldar þeim 

David Hume og George Berkeley. Það er eldri raunhyggja því hún er frábrugðin 

rökfræðilegri raunhyggju (e. logical positivism) sem varð til í byrjun 20. aldar. Rökfræðileg 

raunhyggja er táknmálahyggja sem tengist þeirri trú að hægt er að tjá mannlega hugsun á 

nákvæman hátt í táknum sem stæðust kröfur ströngustu lögmála stærðfræðinnar. Hin 

áhersla rökfræðilegrar raunhyggju var trúin á sönnunarregluna í anda David Hume en hún 

átti að sjá til þess að vit væri aðeins í þeim setningum sem eru klifanir (fullyrðingar sem 

alltaf eru sannar við öll gildi breytunnar, notað af stærð- og eðlisfræðingum) eða höfðu 

reynslumerkingu sem fengust sannaðar með skírskotun til hugsanlegrar reynslu. Þessi fræði 

er fengin frá Vínarhringnum en það var hópur vísindamanna með Moritz Schlick í 

farabroddi sem trúðu því að hægt væri að setja öll vísindi undir einn hatt með sameinaðri 

aðferðafræði til þess að engin bábilja fengi að ríkja. Því ætti að skipuleggja alla þekkingu 

og búa til lögmál eða reglu utan um hana. (Erlendur Jónsson, 2008, bls. 167-172).  

 Karl Popper vísindaheimspekingur var sammála tilleiðslurökfræðinni að því leiti að 

hægt væri að vinna að vísindum á rökfræðilega hátt, setja upp aðferðafræðireglur sem segja 

til um hvaða kenning væri skynsamlegri (e. rational) en önnur og hverri bæri að hafna 

hverju sinni. Hann heldur því þó fram að ekki sé hægt að sanna neina kenningu þrátt fyrir 

margar athuganir og því eru allar kenningar afsannanlegar (e. falsification). Fyrir vikið er 

það því undirstaða vísindanna, að setja fram kenningu sem hægt er að afsanna síðar meir en 

sú leið aðgreinir vísindi frá gervivísindum. Karl Popper telur gervivísindi tilheyra þeim 

kenningum sem ekki eru afsannanlegar og benti hann á sálfræðikenningar Sigmund Freud 

og hagfræðikenningar Karl Marx sem dæmi (Erlendur Jónsson, 2008, bls. 179-181). 

 Félagslega mótunarhyggju (e. social constructivism) má rekja til bókar Thomas 

Kuhn, The structure of scientific revolution frá 1962 en í henni skilgreinir hann vísindi í 

sögulegu ljósi. Hægt var að sjá vísindi, að hans mati, í ríkjandi samkomulagi milli 

vísindamanna um vinnuaðferðir eða viðmið (e. paradigms) sem réðu algjörlega för þegar 

útlista átti vísindarannsóknum hverju sinni. Gögn voru því alltaf háð kenningum að því 

leitinu til að áhersla á ákveðin gögn fór eftir ríkjandi kenningum. Þetta sést best þegar 

þjálfun á nýjum vísindamönnum stendur yfir. Þjálfunin er ströng og erfið og því er ekki 

hægt að segja að allir getir stundað vísindi. Vísindamenn eru mótaðir eftir settum 

vinnuaðferðum. Þegar ákveðnar vinnuaðferðir hafa gefið afbrigðilegar (e. anomalies) 

niðurstöður æ oftar verður til ringulreið og togstreita sem þarf að leysa. Þá hverfur 

skynsemin (e. rationalism) að öllu innan vísindheimsins og aðrar reglur verða ríkjandi svo 

sem áróður og pólitík, til þess eins að ákveða hvernig ný viðmið samræmast nýju 
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niðurstöðunum. Þegar það gerist verður vísindabylting, vinnuaðferðir breytast og 

heimsýnin líka því að eldri viðmiðin eru orðin úrelt. Þessi sýn á vísindin er frábrugðin 

hugmyndum Karl Poppers sem heldur því fram að bylting verði með hverri rannsókn þar 

sem kenningar eru stöðugt í prófun. Thomas Kuhn telur aftur á móti að oftast eigi sér stað 

hversdagsvísindi (e. normal science) þar sem viðurkenndum aðferðum er beitt og 

vísindamenn reyni eftir fremsta megni að halda í þær (Ladyman, 2002, bls. 98-104).  

 Thomas Kuhn segir að ekki sé hægt að kalla vísindabyltingu framþróun í vísindum 

vegna þess að nýjar aðferðir eru ekki sammælanlegar (e. incommensurable) fyrri aðferðum 

því ekki er notast við hlutlægan mælikvarða (Erlendur Jónsson, 2008, bls. 195). Gildismat 

vísindamanna, félagslegir og sálfræðilegir þættir eiga mikinn þátt í því að nýju viðmiðin 

verði tekin upp. Sumir vísindamenn eru íhaldssamir en aðrir vilja berjast á móti straumnum 

og taka áhættur. Vísindamaður sem hefur mikla reynslu og áunnið sér prófessorstöðu hefur 

mun frjálsari hendur og getur unnið út í jaðrinum annað en nýútskrifaðir vísindamenn sem 

háðir eru samþykkis vinnuveitanda síns. Vísindamenn verða fyrir miklum áhrifum frá 

kennurum og nemendum sínum, áhrif sem ekki fást út frá því að lesa skólabækur eingöngu 

og því má segja að félagslegir þættir hafi mikil áhrif við gerð viðmiða hverju sinni. 

Styrktaraðilar og menntastofnanir hafa einnig áhrif á viðmiðin þar sem þær fjármagna 

vísindarannsóknir og þess vegna þarf að skoða vísindin í sögulegu og samfélagslegu 

samhengi þar sem breytingar á viðmiðum vísinda ráðast af félagslegum áhrifum (Ladyman, 

2002, bls. 105). 

 Á áttunda áratugnum komu fram The Strong programme sem voru samtök undir 

áhrifum frá Thomas Kuhn en þar voru á ferð David Bloor og David Barnes frá 

Edinborgarháskóla. Samtökin voru hluti af nýjum fræðum sem kölluðust félagsfræði 

vísindanna. Megináherslan hjá þeim er að sýna fram á að vísindi eru samhverf (e. 

symmetry) sem þýðir að ekki má greina hvort um sé að ræða góða eða slæma 

vísindarannsókn út frá niðurstöðunum einum. Breytingar í sögunni hafa ekki orsakast 

vegna þess að vísindamenn gerðu greinarmun á góðum og slæmum vísindaaðferðum heldur 

orsakast frekar af félagslegum ástæðum. Pólitískar skoðanir geta haft áhrif hvort einhver 

vísindaleg aðferð verður valin yfir aðra, því leggur The Strong programme mikla áherslu á 

að skýra niðurstöður vísindarannsókna vegna félagslegra orsakatengsla (e. causal) og 

persónulegra skoðanna vísindamanna (Golinski, 1998, bls. 22-25). 

 

Bruno Latour 

Bruno Latour fæddist í Frakklandi árið 1947 og er hann menntaður heimspekingur og 

mannfræðingur. Árið 1975 fór Bruno Latour til Afríku til að sinna herþjónustuskyldu og 
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fékk hann þar mikinn áhuga á þjóðfræðilegum nálgunum í rannsóknum sem þróaðist út í 

samstarf með Steve Woolgar félags- og verkfræðingi. Þeir hófu tveggja ára 

mannfræðirannsókn hjá Roger Guillemin taugainnkirtlafræðingi sem síðar fékk 

nóbelsverðlaun ásamt Andrew Schally fyrir uppfinningu á peptíðframleiðslu í heilanum. 

Afrakstur þeirra mannfræðirannsóknar var bókin Laboratory life sem kom út 1979. Þeir 

voru undir áhrifum frá The Strong programme en komu með nýjar áherslur í 

rannsóknaraðferðum sem einkenndust af einföldum (e. naive) mannfræðilýsingum af 

vísindamönnum við vinnu í rannsóknarstofum. Höfundar Laboratory life vildu meina að 

þessar þjóðlýsingar af vísindamönnum í sínum heimi væru ekki ólíkar þeim nálgunum sem 

mannfræðingar nota er þeir fara og búa hjá ættbálkum í regnskógunum í lengri tíma. Þeir 

vildu sjá hvernig vísindaleg þekking verður til í raun og veru í staðinn fyrir að lesa um hana 

í rannsóknarskýrslum sem eru af mörgum taldar of flóknar og óskýrar (Latour og Woolgar, 

1986, bls. 27-29). 

 Árið 1987 gaf Bruno Latour út bókina Science in action sem segir af frægum 

vísindarannsóknum og uppfinningum á 19. og 20. öldinni. Í bókinni rekur hann aðdraganda 

vísindarannsókna en lýsir í senn þeim félagslegu aðstæðum sem knýr vísindamennina 

áfram í þekkingarleit sinni. Henni var ætlað að vera kennslubók í því hvernig framkvæma 

átti rannsóknir á vísindum (e. science studies), en slíkar aðferðir voru orðnar hluti að mjög 

vinsælli deild sem kallaðist félagsfræði vísindalegrar þekkingar (e. sociology of scientific 

knowledge). Kenning Latour um að áhrifavaldar í vísindarannsóknum og 

þekkingaröflunum séu ekki einungis mennskir heldur geti einnig dauðir hlutir haft áhrif var 

byltingarkennd og ólík því sem The Strong programme hélt fram, en þeir töldu þekkingu 

einungis verða til út frá félagslegum þáttum. Latour benti á að einn af helstu áhrifavöldum 

á niðurstöður í vísindarannsóknum væru þau stjórntæki (e. instrument) sem sáu um 

skráningu (e. insctription) gagna sem mynduðu skýringarteikningar í lokaskýrslum 

rannsókna. Blackbox  (Latour, 1987, bls. 2-3) var nýtt hugtak sem Bruno Latour setti fram í 

bókinni en þau náðu yfir allt það ferli sem á sér stað við vísindarannsókn og eru gerð án 

umhugsunar, þau eru gerð án þess að efast um réttmæti aðgerðanna. Því verður aðgerðin að 

blackbox sem mætti líkja við tölvu eða digital myndavél í daglegu tali þar sem fólk notar 

þessi tæki án þess að vita í rauninni hvernig þau virka. Þannig sýndi Bruno Latour að þegar 

niðurstöður í lokaskýrslum væru komnar væri erfitt að véfengja þær því upplýsingarnar 

sem lýsa því hvernig niðurstöðurnar fengust eru algjörlega óskiljanlegar í textaformi. Það 

er engin tenging á milli texta með skýringarmyndum og því sem gerist við 

vísindarannsóknir. Hann sýndi fram á hvernig ákveðin stjórntæki, tæki sem vísindamenn 
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fengu upplýsingar frá hafi áhrif á hvernig þeir unnu rannsóknina sínar og hvernig 

stjórntækin sáu til þess að það upplýsingarnar skráðust á blað (Latour, 1987, bls. 64-66).   

 Í bókinni Pandora‘s hope frá 1999 fer Bruno Latour enn nánar út í það hvernig á að 

opna Blackbox vísindarannsókna og fer sjálfur í mannfræðirannsókn til Amason 

regnskógarins í Brasilíu. Hann var að fylgjast með jarð- og grasafræðingum að verki og 

greindi hvernig þeir komu upplýsingum um skóginn yfir á blað. Það kom í ljós að 

vísindarannsóknin var skipt upp í tilvísanir, í keðju umbreytinga sem var gagnhverf. 

Gagnaöflunin var unnin í þessari keðju umbreytinga úr einu formi yfir í annað og því var 

hægt að endurtúlka gögnin síðar þó að vísindamennirnir væru ekki á vettvangi. Það er nóg 

að hafa tilvísanir í texta sem rekur alla vísindarannsóknina (Latour, 1999, bls. 24-25).  

 Þegar lokaskýrslan kemur út er rannsókninni ekki enn lokið, því að hún þarf að fara 

í gegnum annað ferli sem er í höndum næstu fornleifafræðinga. Þeir sjá til þess að 

rannsóknin öðlist gildi eður ei því aðeins er hún til ef þeir vitna í hana í rannsóknum sínum. 

Ef engin vitnar í rannsóknaskýrsluna er eins og hún hafi aldrei verið gerð, hún er horfin í 

haf rita sem engin veit af og er þetta í raun félagslegt mótunarferli (Latour, 1987, bls. 39-

41). Skýrslan verður því að flæða vel og afdráttarlaust til þess að lesandinn (aðrir 

fornleifafræðingar) sannfærist af rökfræðilega textanum og komist ekki undan, við það 

verður rannsóknin að Blackbox. Til þess að afsanna niðurstöðu skýrslunnar þarf annan 

fornleifafræðing til þess að skoða öll þau gögn sem urðu til í uppgreftinum og endurtaka 

leikinn (Latour, 1987, bls. 57-61).  

 

Fornleifafræði og vísindi 

Fornleifafræðin byggist upp á vísindalegum rannsóknum og hefur uppgröftur oft verinn 

talinn krefjast mikils úthalds og nákvæmni í vinnubrögðum sem stæðust kröfur 

vísindarannsókna. Skilgreiningin hefur samt ekki alltaf verið skýr, er fornleifafræði 

hugvísindafag með vísindalegum vinnubrögðum eða er hægt að líta á hana sem hvert annað 

raunvísindafag sem framkallaði nákvæmar hlutlausar niðurstöður.  

 Nýja fornleifafræðin var hreyfing fornleifafræðinga á 7. áratug sem kenndi sig við 

kennilega nálgun sem kallaðist ferlihyggja (e. processualism). Þeir kröfðust þess að fagið 

væri vísindalegt og vildu líkja því við rökfræðilega raunhyggju og töldu að uppgröftur gæti 

verið hlutlaus gagnasöfnun til að prófa tilgátu sem síðar væri hægt að alhæfa út frá. Á 

níunda áratugnum kom fram önnur hreyfing fornleifafræðinga sem aðhylltust kenningum í 

síðferlihyggju (e. post-processualism) en þeir voru undir áhrifum frá félagslegri 

mótunarhyggju. Þeir vildu halda því fram að uppgröfturinn væri ekki hlutlaus því ekki væri 

hægt aðskilja hann frá fornleifafræðingum sem höfðu mikil áhrif á gagnasöfnun og 
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úrvinnslu. Af þessum kenningum er engin ein aðferð ráðandi og því misjafnar leiðir farnar í 

vinnslu á uppgröftum (Johnson, 1999, bls. 39-47).      

 Vísindaheimspeki Bruno Latours í félagslegri mótunarhyggju er því mjög 

áhugaverð leið til þess að rýna ofan í gömul uppgraftargögn í fornleifafræði, til þess að 

reyna skilja og rekja túlkunarferlið. Áhugavert er að reyna að sjá hvort fornleifafræðingar 

eru hlutlausir í gagnaöflun og túlkun eða hvort félagslegar aðstæður hafi áhrif á vinnuferlið. 

Því er nauðsynlegt að fara í gegnum gögnin og líta yfir sögu uppgraftarins sem gefur 

kannski betri skilning á því hvernig lokaskýrslan verður að veruleika og hægt er að greina 

hvernig uppgraftarsvæðið lifir áfram í pappírsformi.   
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2. Uppgröftur í Gjáskógum 

 

Hér á eftir fer fram stutt kynning á Kristjáni Eldjárn og er henni ætlað að varpa ljósi á þá 

reynslu sem hann hafði í fornleifafræði áður en hann tók að sér að grafa í Gjáskógum. Rýnt 

verður í minnisbækur Kristjáns Eldjárns og sagt frá atburðarás uppgraftarins og skoðaðar 

þær fjölmiðlaumfjallanir sem hafa lýst gangi mála í Gjáskógum. Öðrum uppgraftargögnum 

verður lýst og að lokum verður sagt frá innihaldi, uppsetningu og útliti lokaskýrslunnar. 

 Kristján Eldjárn fæddist að Tjörn í Svarfaðardal 6. desember árið 1916 og hann lést 

14. september árið 1982. Árið 1936 fór Kristján til Danmerkur í fornleifafræðinám og ári 

seinna tók hann þátt í rannsóknarleiðangri til Grænlands og gróf upp norrænan miðaldarbæ. 

Árið 1939 hafði hann lokið fyrrihlutaprófi í fornleifafræði og um sumarið tók hann þátt í 

samnorrænum rannsóknarleiðangri í Þjórsárdal en þar voru grafnir upp nokkrir bæir frá 

miðöldum og þar á meðal Stöng. Árið 1940 gróf hann upp bæjarústina á Klaufanesi og árið 

1942 gróf hann upp bæjarústina við Fornu-Lá. Kristján lauk meistaraprófi árið 1944 í 

íslenskum fræðum og skrifaði ritgerð um minjar úr heiðnum sið á Íslandi. Árið 1945 gróf 

hann upp bæjarústina á Þórarinsstöðum en sama ár varð Kristján starfsmaður á 

Þjóðminjasafninu og tveim árum síðar þjóðminjavörður (Þór Magnússon, 1983, bls. 7-10).  

 Byrjað var að grafa í Gjáskógum árið 1949 þann 22-23. júlí, síðan aftur 24-28. ágúst 

og var grafið í bæjarústinni við Sandártungu í millitíðinni. Haldið var áfram í Gjáskógum 

2-3. september og einnig klárað að grafa upp rústina við Sandártungu. Árið 1950-1951 gróf 

Kristján upp í bæjarhólnum við Bergþórshvoll og vann úr gömlum uppgraftargögnum frá 

Matthíasi Þórðarsyni þáverandi þjóðminjaverði sem gróf á sama stað árið 1931. Kristján 

gaf síðan út skýrslu um uppgröftinn. Uppgröftur hófst að nýju í Gjáskógum 14-20. júlí árið 

1952. Fjórum árum síðar hafði Kristján lokið doktorsprófi og skrifaði hann ritið Kuml og 

haugfé að heiðnum sið sem var rannsókn á þeim heiðnu gröfum sem höfðu verið grafnar 

upp á Íslandi. Árið 1960 þann 29. September - 1. október var lokið við uppgröft í 

Gjáskógum og lokaskýrslan kom út ári síðar. 

 

Uppgröftur í Gjáskógum árið 1949 

22-23. júlí 1949 

Kristján kom við á Ásólfstöðum í Þjórsárdal kvöldið áður, en þar gisti hann vanalega þegar 

hann skoðaði aðstæður í bæjarrústunum á Stöng sem hafði verið mjög vinsæll 

ferðamannastaður allt frá því hann var grafinn upp í Þjórsárdalsleiðangrinum 1939. 

Morguninn eftir var byrjað á því að kanna tóftirnar við Sandártungu og gerður prufuskurður 
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og leist Kristjáni vel á uppgraftarmöguleika þó sérstaklega til þess að „ná lag síðasta 

bæjarins“. Eftir það var komið að Stöng og var unnið þar lengi við að hlaða upp búrstafninn 

og að sópa innan úr rústinni. Þegar því var lokið sagði Jón Þorkelsson aðstoðamaður 

Kristjáns og ábúandi í dalnum frá fjósarúst í Gjáskógum sem tilheyrði Stöng. Fóru þeir 

þangað og gerðu prufuskurð og var Kristján viss um að ekki væri um að ræða fjárhús og 

var það skoðað betur daginn eftir. Því næst skrifar hann lýsingar af umhverfi 

skálarústarinnar og því landsvæði sem birtist á leiðinni frá Stöng og er þessi lýsing orðrétt í 

lokaskýrslunni. Því næst tók við lýsing á því hvað kom í ljós af þessum prufuskurði sem 

tekinn var þvert á tóftina en það var ljós vikur sem var inn í rústinni og leit eins út og vikur 

sem var á Stöng og á Þórarinsstöðum. Það sem gerði aðstæður öðruvísi en við mátti búast 

var þykka moldarlagið á milli vikurs og gólflags, en á því var viðarkol, rauði, gjall, sindur 

þó í litlu mæli. Það fannst steinn sem járn var barið á að mati Kristjáns en greina mátti 

litamismun efst á honum. Síðan skrifaði hann meira um umhverfið og nefndi að um 

hálftíma leið var til Stangar og að bærinn væri miklu hærra uppi en Stöng (Kristján Eldjárn, 

1949). 

 Daginn eftir var reynt að vinna að einhverju viti en gekk erfiðlega vegna rigningar 

og kulda en Kristján skrifaði að þeir hefðu næstum náð að klára „aðaltóftina (?).“ Helsta 

niðurstaðan eftir vinnudaginn var sú að tóftin var mun eldri en vikurlagið þar sem að alls 

staðar undir því var um 25 sm þykkt moldarlag vegna áfoks og rofi úr veggjum og þaki. 

Vikurlagið var einnig um 25 sm þykkt en eins og moldarlagið þá þynntist það aðeins út við 

veggina. Svo að lokum rissaði Kristján í minnisbókina þversniðsmynd af miðri tóftinni sem 

var ekkert nákvæmari en það að breidd tóftarinnar var skrifuð fyrir ofan hana. Þessi 

teikning birtist í lokaskýrslunni með smá tilfærslum eins og með viðbættum steinum úr stétt 

í gólfi sem fannst síðar (Kristján Eldjárn, 1949).  

 

24-28. ágúst og 2-3. september 1949 

 Þann 24. ágúst fór Kristján ásamt Sigurði Þórarinssyni, Odd Nordland og Gísla 

Gestsyni að Ásólfsstöðum. Daginn eftir var tekið til starfa við uppgröftinn og var unnið frá 

klukkan 12-18. Kristján skrifar að á þeim tíma hafi uppgrefti á húsinu lokið og hafi það 

verið smiðja. Heildarlínur veggjanna komu fram þó að steinarnir í þeim hafi færst mikið til 

en húsið var langt og mjótt með gólfi snarhallandi fram að dyrum sem voru hellulagðar og 

við tók stétt inn eftir miðju gólfi. Þar sem að stéttin endaði fannst ýmislegt sem benti til 

smíða og járngerðar (lýsingar af þeim leifum voru skrifaðar orðrétt upp í skýrsluna). Innan 

við leifarnar og innst í tóftinni var ekki mikð um að vera að mati Kristjáns og 
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járnsmíðaleifarnar hurfu. Kristján skrifaði síðan í lokin „í allri tóftinni er ekki unnt að 

greina verulega gólfskán heldur mannvistarlag með kolaögnum og torfleifum og allstaðar 

stutt í smiðjumó“ (Kristján Eldjárn, 1949). 

 Þann 26. ágúst fór Kristján og félagar á jeppa að rústinni til þess að hafa skjól ef 

skildi rigna en það reyndist ekki þörf á því. Hafist var handa við skálatóftina og var grafið 

suður eftir en það fyrsta sem kom í ljós var að norðurendi hússins var skemmdur af læk 

sem hafði farið í leysingum og grafið hann í sundur. Nyrst stóðu steinar af innri og ytri 

hleðslu upp úr og var hægt að greina veggjaþykktina, framveggur var úr torfi en 

afturveggur með steingrunn en torfhleðslu ofan á. Við afturvegg var bekkur með hellum í 

frambrún en enginn bekkur var við framvegg og „á miðju gólfi er eldstæði sbr. teikningu“. 

Gólfið var svart, þunnt öskugólf 2-3 sm. sem náði ekki austur að vegg heldur var jafnlangt 

frá eldstæði og askan nær frá eldstæði að bekk hinum megin. Við suðurvegg var að finna 

smájötu og á eins metra breiðu belti en þar var engin greinileg gólfskán og flöturinn 

hækkaði örlítið. Svo lýsir Kristján jarðlaginu ofan á gólfskáninni en það var mikið af 

„grautfúnum viðarleifum, vafalaust úr þekju, enda líka miklar þakleifar aðrar, feit mold 

með mannvistarleifum mjög misþykkt, óslétt að ofan, fyrst ofan á því kemur vikurlagið“. 

Mikið var hrunið úr veggjum sem bendir til að bærinn hafi verið farinn í eyði eða rifinn 

áður en askan lagðist yfir og því var allur aðskilnaður óklárari í Gjáskógum en á Stöng og 

Þórarinsstöðum. Svo skrifaði Kristján í næstu færslu að lýsingar frá 26. ágúst náðu líka yfir 

27. ágúst en þá var unnið til fjögur en þeir hefðu þurft að hætta vegna rigningar. Daginn 

eftir fóru þeir til Reykjavíkur og snéru til baka 30. ágúst. Þann 31. ágúst ætluðu þeir að 

halda uppgrefti áfram í Gjáskógum en Fossá reyndist ófær, var þá hafist handa við uppgröft 

á Sandártungu í staðinn (Kristján Eldjárn, 1949).  

 Fossá fjaraði þann 2. september og komust þeir yfir og veðrið var ágætt, var því 

haldið áfram við uppgröftinn í Gjáskógum og luku þeir við skálann og kamarinn sem gekk 

innst aftur af skálanum. Göngin inn í kamarnum hölluðu upp á við og gólfið líka, vinstra 

megin eftir vegg var djúpt ræsi sem hellur hafa þakið en þær og veggurinn hafa hrunið ofan 

í ræsið. Yfir öllum botninum var ein hella og innst í ræsinu var op með hellum yfir út í 

gegnum vegginn, vatnshalli er eftir ræsinu út um augað (Kristján Eldjárn, 1949).  

 Síðan skrifaði Kristján að skálanum þyrfti að lýsa með teikningu. Gegnum innri gafl 

voru dyr inn í hús sem var enn ógrafið að mestu og liggur mjög djúpt. Líkur voru á því að 

bakhús væri norðan við skálann og yrði því mikið verk að grafa bæinn. Ásamt færslunni 

teiknaði Kristján með blýanti yfirlitsmynd af kamrinum út á spássíu (Kristján Eldjárn, 

1949).   
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 Þann 3. september lagði Sigurður Þórarinsson af stað til Heklu og voru hinir þrír 

eftir í rústunum að taka myndir og teikna í mjög góðu veðri. Það sem var ógrafið var „ stofa 

(?) og búr (?)“ og skrifar Kristján síðan að það yrði að bíða næsta sumars. Um gripafundi 

skrifaði Kristján „Forngripir hafa ekki fundist svo að orð sé á gerandi, eitt brýni í smiðju 

(fjósi ?), annað í búri, hnífblað í skála“ Skrifar hann svo að undir hellu sem merkt er x á 

teikningunni í minnisbókinni af kamrinum „er gryfja skálmynduð, 28 sm á dýpt (frá hellu) 

alveg full af kolum og rauða, sem þar er í graut og stór hálfbráðin stykki innan um. 

Smiðjumór í botni gryfjunnar. Ekki vil ég fullyrða að þessi gryfja sé járnbræðsluofn en þó 

kann það að vera “ en svo setur hann í sviga með óskýru letri að hann ætti að athuga 

lýsingar á riti sem hefst á orði sem byrjar á D og svo komu orðin „vige Hauge“ þar á eftir. 

Skrifaði hann svo „Tel ég víst að hér hafi fyrst verið rauðablástur, en síðan bær og hefur þá 

ýmislegt af rauðablástursminjum orðið undir bænum , t.d. gryfjan, sem skorin hefur verið 

um þvert af rennunni í kamrinum.“ Síðan tók við lýsing á efri lögum í kamrinum, vikurinn 

var meira í  beinni snertingu við veggi en annars staðar í bænum en samt var moldarlag á 

gólfi og voru göng inn í kamarinn hruninn saman með miklu grjóti (Kristján Eldjárn, 

1949). 

 

Fjölmiðlaumfjallanir um uppgröfinn í Gjáskógum árið  1949 

Þann 10. september birtist viðtal við Kristján Eldjárn og Sigurð Þórarinsson í Tímanum og 

Morgunblaðinu (1949) um niðurstöður af uppgreftinum í Gjáskógum en þar bar helst á 

góma að þetta væri óþekktur stór bær með mjög svipaðri húsaskipan og á Stöng. Norður af 

Gjánni í hálftíma göngu frá Stöng fundust rústirnar en þeirra var ekki getið í upphaflegri 

fornleifaskráningu Brynjúlfs Jónssonar en hann hafði síðan bætt þeim við árið 1897 í 

Árbók fornleifafélagsins. Grafinn var út skáli og afhýsi nokkurt en líkur voru á því að þar 

hafi einnig verið stofa og annað afhýsi. Vikur- og foklagið ofan í rústunum var um tveir 

metrar og veggir ekki eins stæðilegir, en með mjög svipaða húsaskipan og á Stöng. Mikil 

vinna var við uppgröftinn þar sem lagið var svo þykkt. Bærinn hefur farið í eyði áður en 

vikurinn féll og vegna þess hafa fáir gripir fundist sem gerði því allar aldursgreiningar og 

rannsóknir örðugri. Sigurður Þórarinsson taldi af jarðfræðirannsóknum sínum þetta sumarið 

líklegt að vikurlagið hefði fallið í Heklugosi árið 1104 frekar en árið 1300 eins og áður var 

talið því fyrir ofan hvíta vikurlagið fannst annað þunnt stálgrátt vikurlag en það var undir 

1693 og 1766 vikurlögunum. Mikið af mýrarrauða og gjalli var sjáanlegt og var ljóst að 

þarna hafi verið mikil járngerð. Rústirnar eru því hinar merkilegustu og gefa upplýsingar 

um bæjargerð þessa tíma sem hjálpar til við að skýra þróunarsöguna. Kristján ítrekaði í 
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lokin að mikið væri af óunnum verkefnum við þessa rannsókn í Þjórsárdal, hún væri í senn 

fornleifafræðileg og jarðfræðileg sem nýtist til aldursgreininga og annara mikilvægra 

ályktana. Kristján telur að það sé mikilvægt að vinna að fornleifa og jarðfræðilegum 

rannsóknum samtímis. 

 Odd Nordland einn af uppgraftarteyminu frá árinu 1949 skrifaði pistil í lesbók 

Morgunblaðsins 23. september (Nordland, 1949) en hann lýsir einum vinnudeginum og fór 

í gegnum hvaða hlutverk þeir félagar höfðu í rannsókninni. Hann byrjaði á því að skrifa að 

hann standi í tóftinni og moki vikri án þess að hugsa, það var suddarigning og þoka en 

þegar hann rétti úr sér þá sást yfir dalinn og alveg að Heklu. Svo skrifaði hann „Einhver 

staðar þarna úti í þokunni er Sigurður Þórarinsson með reku og moldarskrín. Á kvöldin 

kemur hann heim og stígur þungt til jarðar eftir langa göngu yfir sanda og urðir.“ Síðan 

segir hann frá Kristjáni Eldjárn og þessum fundi hans á bæjarrústunum sem hafa jafnvel 

heitið Hólar, en áður hafði fundist langt og mjótt hús sem var jafnvel smiðja og að 

skálabygging með bekkjum og eldstæði væri að koma í ljós. Svo lýsir hann en frekar að 

„vikurinn hrynur jafnt og þétt frá veggjunum, og gólfið kemur í ljós með kolablandinni 

skán. Og hingað og þangað sjást för eftir dálka úr fiski, og eitt og eitt gulnað bein.“ Þeir 

hverfa niður í holurnar sínar og sjá ekki hvorn annan, því djúpt var niður á gólfið og 

Kristján var að grafa í skálahorninu til að finna dyr en við hvert handtak glamra skóflurnar 

á steinum. Síðan fer hugurinn að reika hjá Odd sem fer að hugsa um að margir hefðu stigið 

á þessu gólfi sem hann væri að grafa upp og fór að ímynda sér lífið í sveitabænum og bar 

það saman við uppeldissveitina sína í Rölandi í Noregi. Síðan hrundi vikur ofan í holuna 

hjá Odd og hrekkur hann upp af þessum hugleiðingum og skóflan rekst í stein, fer hann þá 

að einbeita sér að því að leita af gólfhellum og stoðarholum í gólfinu. Odd skrifar um það 

hvað það var skrítið að enginn hafi gengið um þetta gólf í mörg hundruð ár, en þetta líktist 

Pompei norðursins og þegar Kristján Eldjárn og Sigurður Þórarinsson hafa lokið sínum 

rannsóknum þá verður hægt að vita hvenær bærinn lagðist í eyði. Þegar Odd rankar við sér 

í lok vinnudags hafði gólfið stækkað og Kristján fundið dyrnar sem hann leitaði að og 

daginn eftir kæmi það í ljós hvað væri við innan þessar dyr. 

 Árið 1951 frumsýndi Ósvald Knudsen hér á landi kvikmyndina sína Þjórsárdalur 

(Knudsen, án árs). Af dagbókafærslum að dæma hefur hún verið tekin upp þann 26. ágúst 

en þar sjást á mynd Kristján Eldjárn, Sigurður Þórarinsson og Odd Grenland við vinnu í 

Gjáskógarústinni. Það virðist hlýtt í veðri og allir frekar léttklæddir en verkfærin sem þeir 

höfðu um hönd voru flatar skóflur. Þeir voru að moka á fullum krafti upp úr skálatóftinni 

og henda jarðveginum upp á bakkana báðum megin við tóftina. Þegar þeir náðu niður að 
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brúnu moldinni undir vikrinum og fundu fyrir steinum þá var tekin upp múrskeið og grafið 

varlegar og þegar Kristján fann eldstæðið notaði hann handsóp til að hreinsa vel í kring og 

innan úr því. Múrskeiðin nýttist líka við að hreinsa af köntum og sniðum ofan í rústinni. 

Síðan stóðu þeir allir þrír og virtu fyrir sér þversniðsmynd af jarðveginum innan 

skálarústarinnar og Sigurður Þórarinsson handlék hvíta vikurinn.  

 

Uppgröftur í Gjáskógum árið 1952 og 1960 

Uppgröftur 14-20. júlí 1952 og 29. september-1. október 1960 

 Þann 14. júlí hófst uppgröftur aftur í Gjáskógarústunum eftir þriggja ára hlé og voru 

þar við störf þeir Gísli Gestsson, Þóroddur Oddson ásamt Kristjáni en þeir fengu 

ónafngreindan aðstoðarmann með sér þann 18. júlí. Þóroddur gróf að mestu frá 

bæjardyrunum og sást móta fyrir hellum á gólfi og lögulegum steinum austan við dyrnar 

(Kristján Eldjárn, 1952). 

  Það var haldið áfram í rústunum þann 15. júlí og lauk Þóroddur við andyrið og 

búrið að mestu leyti en stofan var enn ókláruð. Gólfskán var þó farin að sýna sig og 

norðurveggurinn var nokkuð sýnilegur. Hruninn, fitukenndur og mýrarborinn 

moldarveggur skildi sig frá óhreyfðum moldarvegg eða gerðbrún. Neðan við vegginn voru 

stoðarholur með viðarleifum og yfir höfuð var mikið af viðarleifum á gólfum, við veggi og 

bæjardyr en framveggur var ógrafinn (Kristján Eldjárn, 1952).  

 Daginn eftir var lokið við að grafa búrið, það var mælt og myndað og ein mynd var 

tekin frá bæjardyrum og Gísli gerði afstöðumælingar. Kristján skrifaði ítarlegar lýsingar af 

búrinu sem fannst í bakbúsi við skálann norðaustan megin við endann sem lækurinn hafði 

afmáð og birtist sú lýsing nánast óbreytt í skýrslunni (Kristján Eldjárn, 1952). 

 Þann 17. júlí unnu allir í stofunni og grófu vestur eftir, hvíta lagið var fjarlægt og 

yfirborðið skoðað betur. Við norðurvegg var grjótsundirstaða og stóð moldarveggurinn 

fyrir neðan og vikurinn féll af honum. Langt eftir tóftinni hafði greinilega myndast barð 

eftir að það hrundi hluti af veggnum. Sunnan fyrir neðan barðið fannst hrútshauskúpa sem 

lá á moldinni og vikur ofan á henni en við þessi orð rissaði Kristján fríhendis 

þversniðsmynd af barðinu, merkti síðan x við hliðina og  setti síðan vikurinn yfir allt upp 

að toppi norðurveggsins. Síðan kom í ljós að við báða langveggi höfðu verið bekkir. Veður 

var milt og gott (Kristján Eldjárn, 1952). 
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 Lokið var við að grafa stofuna upp þann 18. júlí en einnig var grafið eftir 

norðurvegg skálans. Þar hafði komið í ljós að helluröðin við frambrún sets, reyndist vera 

lausahellur sem röðuðust fyrir tilviljun í moldina og hafa mjög líklega verið þakhellur 

(Kristján Eldjárn, 1952). 

 Daginn eftir fóru Gísli og Þóroddur til Reykjavíkur en Kristján og Magnús frá 

Ásólfsstöðum fóru inn eftir að Gjáskógarústunum. Þeir tóku myndir, teiknuðu og grófu 

lítillega en nóg var eftir að gera sem kanna þurfti um haustið eða síðar. Kristján skrifar um 

þær aðgerðir sem að ætti eftir að skoða, fyrst þurfti að skoða skálann að austanverðu til að 

fá betri skilsmynd þar sem þeir fundu norðurvegg austan við búrdyrnar. Síðan þurfti að 

kanna eldstæðið og skoða þykkt grásvarta öskulagsins með muldu beinunum í, það virtist 

vera hvilft frá eldra eldstæði sem hafði fyllst af ösku. Síðan þurfti að skoða utan veggja og 

gólf sem sást undir stofugólfi sem fannst eftir að gerð hafði verið þversniðsmynd af 

stofunni. Prufuskurður sýndi að gólfið var 15-25 sm fyrir neðan stofugólfið sem var einnig 

grásvart með beinögnum. Síðan eftir þessar áætlanagerðir skrifar hann ítarlegar lýsingar af 

stofunni og birtist hún nánast óbreytt í lokaskýrslunni (Kristján Eldjárn, 1952) 

 Þann 20. júlí fór Kristján með Ásólfi inn að Fossárdal sem sýndi honum rústir sem 

reyndar voru áður þekktar en það sem ekki var áður vitað var að hér var bæjarstæði alveg 

óblásið. Það var 30 metra langt og fullt af hvítu vikurlagi 25-50 sm þykku og reyndist mjög 

stutt í gólfið sem hafði komið í ljós eftir prufuskurðinn. Síðan skrifaði Kristján í lokin „Við 

grófum með helluhlaði niður á gólfið og komum ofan á kljástein af Stangargerð (með 

boruðu gati). Þessa rúst þarf óhjákvæmilegt að rannsaka“ (Kristján Eldjárn, 1952). 

 Haldið var áfram við uppgröft í Gjáskógum árið 1960 frá 29. september til 1. 

október og voru þar Gísli Gestson og Halldór J. Jónsson ásamt Kristjáni en eina 

minnisbókafærslan frá því tímabili var skrifuð þann fyrsta september og þar stóð 

„Gjáskógar: Dýpt hornþróar í Skála frá gólfi 25-30 sm, hellurnar eru 62 sm frá botni.“ 

Hornþróin var í norðaustur horni skálans (Kristján Eldjárn, 1960). 

 

Fjölmiðlaumfjallanir um uppgröftinn í Gjáskógum ári ð 1952 

Þann 2. ágúst birtist frétt í Tímanum (1952) sem að tilkynnti heimkomu Kristjáns Eldjárns 

frá fornleifarannsóknum í Þjórsárdal. Sagt var frá því að unnið hefði verið að rannsóknum 

við Gjáskógarrúst undanfarin ár þeim væri ekki lokið vegna þykks jarðvegslag sem var á 

rústunum. Lítið af munum fundust, aðeins brýnisstúfar og kljásteinar,  síðan voru rústirnar 

mældar og þær teiknaðar upp og öskulög rannsökuð. 
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 Þann 12. september birtist viðtal við Kristján í Tímanum (1952) og sagði hann frá 

því að Gjáskógar hefðu farið fyrr í eyði en Stöng enda væri staðurinn innar í dalnum. 

Kristján bætti síðan við að Þjórsárdalsrannsóknunum væri að sjálfsögðu ekki lokið og það 

hefði fundist bæjarrúst við Fossárdal sem þurfti að skoða áður en langt um liði.  

 

Önnur gögn af vettvangi 

Af vettvangi voru til önnur gögn en minnisbókin en það voru teikningar sem gerðar voru 

eftir mælingum af rústinni. Þær voru gerðar á línuritaðan pappír sem þolir bleytu og mold 

sem gerir hann mjög góðan í uppgraftarvinnu en ásamt honum þarf líka blýant, strokleður 

og málband. 

  Fyrsta teikningin var gerð af húsinu sem var undanskilin bæjarrústinni en það var 

fyrsta rústin sem var grafin upp. Hin teikningin er á stærri pappír og sýnir hún alla 

bæjarústina í heild sinni með skálann, stofuna, kamarinn og búrið samtengd. Myndir af 

þversniði skálans og kamarsins eru einnig teiknaðar inn á blaðið og vekur athygli að 

þversniðið af skálanum skyggir á búrið, svo virðist vera að þegar þversniðið af skálanum 

var teiknað hafi ekki verið búist við öðru rými norðan megin við hann. Síðasta teikningin er 

af litla húsinu undir stofunni og er hún gerð 1960 en hún sýnir grunnmyndina. Hún er ekki 

jafn kámug og rifin eins og hinar myndirnar en þær voru eldri og oftar á vettvangi á meðan 

á uppgrefti stóð. Einnig er loftljósmynd af svæðinu sem tekin var úr flugvél en hún er 

útkrotuð með blýanti og virðist hún hafa verið nýtt við gerð yfirlitsteikningar sem birtist í 

skýrslunni. Áður en teikningarnar voru birtar í lokaskýrslunni þurfti að hreinskrifa þær á 

gagnsæjan pappír, fyrst með blýanti og svo var farið yfir það með svörtum tússpenna. 

Teikningarnar á gagnsæju pappírunum voru nákvæmlega teiknaðar í gegn frá 

frumteikningu fyrir utan þá veggi sem bættust síðar við útlínur bæjarústarinnar. Það bættust 

við mælikvarðar á myndirnar til þess að hægt væri að sjá stærðarhlutföllin á rústunum en 

þeir voru þar ekki áður, hins vegar voru allar frumteikningarnar útkrotaðar í 

afstöðumælingum sem ekki sjást á gagnsæja pappírnum.  

 

Lokaskýrslan í Árbók hins íslenska fornleifafélags 1961 

Lokaskýrslan var 39 blaðsíðna löng og hófst hún á inngangi og kom síðan kafli í kjölfarið 

með stuttri lýsingu á sögu uppgraftarins. Þar næst kom kafli með lýsingum á staðháttum og 

ítarleg lýsing á öskulögum í Gjáskógum en í þeim hluta fylgdu níu myndir. Fyrsta myndin 

var teikning af afstöðu bæjarrústarinnar í umhverfi sínu, önnur myndin var ljósmynd af 
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útsýni yfir umhverfið séð frá bænum, á þriðju og fjórðu myndunum voru 

þversniðsteikningar af miðju fjósi og skála. Næstu þrjár myndir voru ljósmyndir af 

jarðlagaskipan í stofunni og bæjardyrum en ein sýnir hvernig stofan hefði litið út áður en 

vikurinn féll, með hruninn vegg og þykkt fokmoldarlag. Síðan var mynd með teikningu af 

þversniði af túngarði neðan við bæinn og á síðustu myndinnni var sýnd teikning af 

grunnmynd bæjarins (Kristján Eldjárn, 1961, bls. 7-18). 

 Annar kafli í lokaskýrslunni var lýsing á herbergjum og hefst hún á skálanum og 

fylgja henni sjö ljósmyndir. Sú fyrsta sýndi útsýnið fram úr bæjardyrunum í morgunsól og 

Hekla blasti við. Önnur var innan við bæjardyr þar sem sást í holu og steina fyrir 

dyrakampa, enn átti eftir að moka út úr inngangi bæjarins. Þriðja myndin var af eldstæði á 

miðju skálagólfinu, fjórða myndin var af norðurvegg og sást þar steinaröð fyrir framan sem 

minnti á jötu. Næsta mynd var af steinaröð utan við suðurvegg og óvíst var um notagildi 

hennar og síðan kom mynd af hellulagðri þró í norðausturhorni skálans. Síðasta myndin var 

af öllum skálanum séð vestur eftir og sjást fyrir utan norðurvegg hellur sem hafa tilheyrt 

þakinu. Öðru herberginu sem var lýst er stofan og eru fjórar ljósmyndir sem fylgja henni, 

fyrstu tvær eru af allri stofunni séð til vesturs og austurs, þriðja af þró innan við nyrðri 

stofubekk og síðasta af eldstæði í syðra stofuhorni. Þriðja herberginu sem var lýst var búrið 

og fylgdi ein ljósmynd af því séð norður. Fjórða herberginu sem var lýst var kamarinn og 

fylgdu henni þrjár ljósmyndir og ein teikning. Fyrsta myndin var af kamrinum séð suður 

eftir, önnur var af vesturveggs kamars sem var hruninn en fyrir neðan var rennan með 

kamarsauga og stórri hellu yfir. Þriðja myndin var af kamri séð norður eftir en síðasta 

myndin var teikning af þversniði kamarsins. Síðasta herbergjalýsingin var af fjósinu og 

fylgdu þrjár myndir, ein var teiknuð grunnmynd af fjósi og önnur var ljósmynd af fjósinu 

séð norður eftir og síðasta var af steini í gólfinu sem var hluti af járnvinnslu (Kristján 

Eldjárn, 1961, bls. 18-38).  

 Þriðji kafli lokaskýrslunnar fjallaði um eldra byggingarskeið á staðnum en þar var 

litla húsinu undir stofunni lýst en Kristján gróf það upp ásamt Gísla Gestssyni og Halldóri 

Jónssyni árið 1960. Það sem þar kom í ljós umfram lýsinguna í minnisbókinni var að húsið 

var 5,5 metrar að lengd og 3,4 metrar að breidd og ekki fundust neinar dyr né veggir en 

útlínur húsins þekktust af gólflaginu. Eldstæði var við suðurvegg svipað því sem var í 

stofunni með smásteinum og mikilli ösku en með fram veggjum fundust stoðarholur með 

viðarleifum en í húsinu fundust storknaðar rauðablásturskökur og tveir kljásteinar. Kristján 

reyndi síðan að túlka litla húsið og nefndi hann möguleikann á því að fyrst hafi verið 

járnvinnsla frá bæjum niðri í sveit og að járnsmiðirnir hefðu hafst við í húsinu þeim tíma. 

Hin tilgátan var á þá leið að húsið hafi verið fyrsta húsið sem bóndinn bjó í á meðan verið 
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var að byggja stóra bæinn en því til stuðnings nefnir hann kljásteinana sem þóttu 

óvenjulegir fundir á járnvinnslustað. Með þessum lýsingum fylgdu tvær myndir, önnur var 

teikning af grunnmynd hússins og hin ljósmynd séð vestur eftir suðurveggnum ásamt 

eldstæðinu (Kristján Eldjárn, 1961, bls. 39-41). 

 Síðasti kaflinn í lokaskýrslunni var gripaskráin en í henni var ein teikning af 

gripunum sem fundust. Kristján taldi að gripirnir gætu ekki aldursgreint rústina en 

kljásteinarnir sem fundust voru að sömu gerð og þeir sem fundust í Fossárdal og á Stöng. 

Eftir það var sýndur listi af þeim gripum og sýnum sem tekin voru og skráð á 

Þjóðminjasafninu með númerum (Kristján Eldjárn, 1961, bls. 41-43). 

 Í niðurlagsorðunum var farið yfir helstu niðurstöðurnar en að mati Kristjáns fór 

bærinn í eyði á undan Stöng sem fór í eyði árið 1104. Ástæðuna taldi hann vera vegna þess 

að þykk fokmold var á milli gólfs og vikurs en einnig höfðu fundist það fáir gripir að telja 

mætti að um skipulagðan búflutning hefði verið ræða en ekki neyðarflutning vegna 

náttúruhamfara. Bærinn er af sömu húsagerð og Stöng og aðrar Þjórsárdalsbæjarrústir sem 

líkjast einnig Þórarinsstöðum í Hrunamannaafrétti. Eftir niðurlagsorðunum kom enskur 

útdráttur af lokaskýrslunni (Kristján Eldjárn, 1961, bls. 43-46). 
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3. Uppgröftur túlkaður eftir vísindaheimspeki Bruno Latour 

 

Af fornleifagögnum frá uppgreftinum í Gjáskógum var hægt að fylgjast með hvernig 

fornleifafræðingarnir unnu uppgröftinn. Það ferli sem einkenndi starfið var að fjarlægja 

jarðveg og skrá þær menningarminjar sem fyrir augum bar. Til þess að fjarlæga jarðveg 

voru notaðar skóflur, múrskeiðar og burstar en til skráningar var notaður rúðustrikaður 

pappír, málbönd, blýantar og myndavél. Hér á eftir verður reynt að skilja þetta ferli út frá 

hugmyndum Bruno Latours um vísindarannsóknir og greint hvernig uppgröftur verður að 

lokaskýrslu í fornleifafræði.  

 Til að skilja fornleifafræðinga að verki er hægt líta á þá eins og kortagerðamenn 

fyrri tíma frá dæmi Bruno Latour í Science in action (Latour, 1987, bls. 223-225). 

Rannsóknin hófst á því að landkönnuðir voru sendir í leiðangra á skipum sínum sem voru 

útbúin ýmsum stjórntækjum (e. instrument) eða með öðrum orðum þeim áhöldum sem 

vísindamenn nota til skráningar (e. incription) á blað. Þegar landkönnuður kom á ókunnugt 

landssvæði talaði hann við innfædda sem fræddu hann um staðhætti, hann rissaði kort og 

skrifaði athugasemdir í minnisbækur en fór síðan heim til höfuðstöðvarinnar með 

útdráttinn. Síðar er annar leiðangur sendur út og hefur sá einnig með sér stjórntæki en þar 

að auki kort af svæðinu (sem varð til í fyrri leiðangri). Þessi síðari leiðangur kemur svo til 

baka með enn betra kort af landsvæðinu og þannig koll af kolli. Með þessu flæði af 

upplýsingum sem myndast smátt og smátt verður þekking til í vísindum.  

 Dæmið um landkönnuðina hér á ofan má líkja við störf Kristjáns Eldjárns þegar 

hann var á Stöng í Þjórsárdalnum 22. júlí 1949. Hann var ómeðvitaður af rústunum við 

Gjáskóga en með upplýsingum frá innfæddum og með staðarathugunum varð 

fornleifafræðin til. Kristján skrifaði staðarlýsingar, gerði prufuskurð, skráði í minnisbókina 

sína og sama ferlið endurtók sig 20. júlí 1952 þegar hann uppgötvaði bæjarústina við 

Fossárdal, síðan að því loknu kemur hann með upplýsingar heim á Þjóðminjasafnið.  

 Við heimkomu frá Þjórsárdal eftir fyrstu athuganir 1949 fer Kristján í gagnasafnið 

og kynnir sér betur þær rannsóknir sem höfðu þegar verið gerðar, hann sá að Brynjúlfur 

Jónsson skráði fjósarústina árið 1896 og því orðin betur búinn upplýsingum. Fyrir vikið 

kallar hann saman aðstoðarmenn, einn fornleifafræðing og einn jarðfræðing til þess að fara 

í annan leiðangur 24. ágúst 1949. 

 Bruno Latour vill meina að vísindamenn virðast aðeins geta drottnað yfir heiminum 

með tvívíddum, áleggjandi og samsettum skráningum (e. inscription) á blaði. Með því að 

skoða kort af landsvæði og loftmynd af sama svæði og leggja myndina ofan á kortið þannig 
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að samsvarandi hlutar falli saman, geta vísindamenn fyrir vikið staðið yfir svæðinu og rýnt 

í það á sama tíma og þeir eru sjálfir umluktir svæðinu. Ef þessi gögn hverfa varanlega væru 

vísindamennirnir týndir í landslaginu og því þyrftu fræðimenn að fara í 

landkönnunarleiðangur upp á nýtt og kortleggja umhverfið alveg eins og fyrirrennarar 

þeirra gerðu áður fyrr. Möguleikinn á því að geta fundið stað á korti með augunum og bent 

á hann með vísifingrinum, fullviss um staðsetninguna er aðeins til kominn vegna þeirra 

vinnu sem gerð hefur verið og fólst í því að færa landslagið yfir á blað í mælanlegu formi. 

Kort byggist á þekkingu á aldagömlum fræðigreinunum eins og hornafræði, kortafræði og 

landafræði og til þess að geta útbúið kort þarf að vera til staðar tækni eins og flugvélar, 

gervitungl, gagnabankar og fólk sem nýtir sér ákveðna tækni við sín störf eins og teiknarar, 

leturgrafarar og prentarar. Til að búa til eitt kort þarf að vera til staðar ótrúlega víðtæk 

þekking á tækni frá mismunandi fræðigreinum (Latour, 1999, bls. 28-29).  

 Kristján Eldjárn og félagar höfðu einungis landakort, loftmynd og eldri 

fornleifaskráningar til að finna út afstöðumælingar í Gjáskógum. Fornleifafræðingar þurfa 

að vera með staðarmælingartæki til þess að staðsetja sig í umhverfinu, þeir eru 

niðursokknir í landslagið og verða treysta á rúmfræðina. Án þess að þekkja rúmfræði væri 

öll vinnan of óskipulögð og óáreiðanleg, það væri ekki hægt að teikna nákvæma mynd af 

rústunum á rúðustrikaðan pappír til þess að samræma athuganir á menningar- og 

jarðvegsleifum í skýringarteikningunni (Latour, 1999, bls. 41).  

 Fornleifagögn (gripir, skýringarteikningar og jarðvegssýni) eru ekki óvirk (e. 

passive) eða hlutlaus en stjórntækin (e. instrument) eru ráðandi í þvi hvernig gögnin eru 

gerð og hvaða niðurstöður fást úr þeim. Gavin Lucas talar um að öll stjórntæki eins og t.d. 

málbönd og myndavélar geri fornleifafræðinginn að myndatökumanni (e. visual recorder). 

Hann reynir að koma öllum upplýsingum sem hann sér í uppgreftinum yfir í gagnaform 

(Lucas, 2004, bls. 11). Með málböndunum eru teiknaðar línur sem eru settar yfir á 

rúðustrikaðan pappír og með myndavél eru teknar myndir sem eru tímatengdar og ná að 

festa upplýsingar sem er til staðar á þeim tíma sem þær eru teknar en munu síðar meir 

hverfa nema í myndaformi. Myndavélar eru ólíkar kortagerð að því leiti að kortagerð snýst 

um að ná sýn og rými en myndavél snýst um að ná sýn og tíma. Ljósmyndir sýna 

umbreytinguna og eyðilegginguna sem á sér stað á fornleifum sem hverfa og breytast. Það 

eru til aðrar sjónrænar skráningar, skrif í minnisbókum og lýsingar á litbrigðum og 

snertingum á jarðvegi sem eru yfirfærðar á blað. Það er ekki aðeins verið að taka afrit af 

uppgreftinum þegar það er verið að færa hann yfir á blað heldur eru stjórntækin og 

umræðurnar sem myndast út frá efninu  mótandi (e. constructive) og hafa mikil áhrif fyrir 

útkomu lokatexta og niðurstöðu. Fornleifarnar sjálfar hafa þannig áhrif og eru á engan hátt 
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hlutlausar (Lucas, 2004,bls 12-13). Í lokaskýrslu Gjáskógaruppgraftarins voru 22 

ljósmyndir og Kristján Eldjárn nýtti sér þær mikið til að útskýra og vinna úr gögnunum.  

 Með jarðvegssmökkun og hnoðun á jarðvegi á sér stað ferli þar sem 

fornleifafræðingurinn leggur mat á áferð jarðvegsins. Það er erfitt að staðla kornótta áferð 

og því er frekar treyst á margra ára reynslu til þess að framkvæma þessa eigindlegu 

rannsókn á sandbornum, fitukenndum eða leirkenndum jarðvegi. Það er einföld rannsókn 

að greina báða jaðrana en erfiðara er að greina millistigin sem flest jarðvegssýni falla undir. 

Til að greina millistigin eiga sér stað rökræður á milli fornleifafræðinga um verkþekkingu 

(e. know how) og handfjöllun jarðvegsins sem nemur eiginleika og staðla hans og gerir 

vísindamönnunum kleift að lýsa honum með orðum sem fara í minnisbók. Jarðveginum er 

síðan hent þar sem hann missti gildi sitt um leið og orðin tóku yfir lýsinguna á honum. Orð 

kemur í staðinn fyrir hlutinn með því að varðveita eiginleika (e. trait) hans, þetta er 

samþjöppun gagna. Með fjórum orðum í minnisbókinni er hægt að lýsa áferð og lit það 

verður ekki einungis umbreyting heldur eðlisbreyting (Latour, 1999, bls. 62-63). Í 

minnisbók sinni segir Kristján Eldjárn frá því hvernig hann greindi hruninn moldarvegg frá 

mýrarbornum moldarvegg með fitukenndri áferð, hann hafði mikla reynslu á 

jarðvegsgreiningu. Uppgröftur glatast í umbreytingum. Það er mikilvægt að skoða uppgröft 

í gegnum þessar breytingar og þau stjórntæki sem notuð eru í uppgrefti því þetta eru tækin 

sem oftast eru fyrir utan umræðuna þó þau skapi hana. Gavin Lucas talar um að 

uppgraftarvinna sé goðsagnakennd (e. mythic) því fyrir honum er uppgröftur þátttaka (e. 

engagement) eða afskipti (e. intervention) fornleifafræðinga að uppgreftinum (Lucas, 2004, 

bls. 9) 

 Á öllum stigum vinnunnar frá uppgrefti að skýrslu verður aldrei gjá á milli hlutar og 

tákns, heldur er það stöðugt streymi á milli hins óhlutbundna og hlutbundna. Í hverju ferli 

varð til eftirmynd af því sem á undan var eða því sem kom á eftir og því er ekki hægt að 

leggja flatar- eða rúmmynd ofan á aðra þannig að samsvarandi hlutar falli saman, þau yrðu 

öll samhengislaus. Lokaskýrslan vísar í skýringarteikninguna sem vísar í Gjáskóg. Þessar 

tilvísanir eru áræðanlegar þar sem að þær eru ekki háðar eftirmyndum (e. resemblence) 

heldur umbreytingum, eðlisbreytingum og túlkunum. Hlutur endist betur og flyst lengra ef 

hann heldur áfram að ganga í gegnum umbreytingar á hverju stigi keðjuverkana. Tilvísanir 

eru okkar leið til að halda einhverju stöðugu eða sífelldu (e. constant) vegna umbreytinga. 

Þekking endurspeglar ekki raunverulegan ytri heim heldur frekar innri heim þar sem órofið 

samhengi tryggir tilvist hennar (Latour, 1999, bls. 56-58). Með öðrum orðum, það er ekki 
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unnið úr fornleifagögnum til þess að fá nákvæma eftirhermu af uppgreftinum heldur er 

þetta leið fornleifafræðinga til þess að ná utan um þekkinguna.  

 Gavin Lucas talar um að uppgröftur sé smættun (e. reductionism) hann er tekinn 

allur í sundur með skóflu eða múrskeið og rannsakaður í litlum pörtum út af fyrir sig sem 

síðar mynda aftur heild þegar niðurstöður þeirra rannsókna eru settar saman. Uppgröftur er 

stöðugt túlkunarferli milli þess sem hann er tekinn í sundur og settur saman (Lucas, 2004, 

bls. 2-3). Gavin segir að uppgröftur sé eins og bíómynd sem leyfir leikurunum að vera með 

spuna. Það er ákveðin mótun með stjórntækjum í gangi en ekki farið eftir föstum reglum. 

Söguþráðurinn er unnin á milli skráninga (e. inscription) sem fela í sér texta og 

skýringateikningar (Lucas, 2004, bls. 8-9). 

  Áhugavert var að sjá hvernig fjósatóftin í Gjáskógaruppgreftinum var fyrst túlkuð 

sem smiðja en breytist hægt og rólega í fjós, fornleifagögnin virðast styðja báðar 

hugmyndirnar eftir því hvor er ofan á. Þegar rústin var grafin upp 1949 var haldið að þetta 

væri aðaltóft en svo smiðja vegna járnvinnsluleifanna sem þar fundust. Í lokaskýrslunni var 

Kristján Eldjárn orðinn sannfærður um að þetta væri fjós og nefnir að þar hafi verið 

helluflór sem var vafalaust fjósaflór og sjást básar vinstra megin þegar inn var gengið 

(Kristján Eldjárn, 1961, bls.36-37). Þessa lýsingu var ekki að sjá í minnisbókinni enda eru 

allt aðrar væntingar og upplifanir þegar tóftin var grafin upp sem smiðja með 

járnvinnsluleifum. Því virðist svo vera að Kristján hafi breytt lýsingum svo að þeir hentuðu 

betur öðrum væntingum, það er að segja tengdust við önnur uppgraftargögn af fjósum. 

 Einnig er athyglisvert að járnvinnsluleifarnar undir kamrinum og litla húsið undir 

stofunni fannst aðeins fyrir tilviljun. Það var einungis þegar uppgrefti var lokið í þessum 

herberjum og mæla átti þau upp fyrir teikningu að eftir þessu var tekið því það var grafið 

þvert á tóftina til þess að gera þversniðsteikningu. Ekkert varð síðan af þessari 

þversniðsteikningu af stofunni vegna þess að litla húsið undir henni tók alla athyglina frá 

upprunalegri áætlun. 

 Í minnisbókinni 3. Sept 1949 kemur fram að Kristján er búin að ákveða að tvö 

herbergi sem á eftir að grafa séu stofa og búr því þannig herbergja ráðstöfun passar við 

eldri túlkanir á svipuðum bæjarrústum. Einnig kemur fram í pistli eftir Odd Nordland að 

hafi verið að leita að inngangi og verkefnið hans hafi verið að elta gólflagið og reyna að 

finna stoðarholur og gólfhellur í gólflaginu. Þetta bendir einnig á að það hafi verið 

fyrirfram ákveðið hvað ætti að finna í rústunum.  

 Það er hægt að lesa þversniðsteikningu líkt og aðrar teikningar. Umbreytingar á 

jarðvegi eru lesnar út úr þversniðsteikningu. Eins og áður segir eru fornleifagögn ekki 
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aðgerðarlaus eftirlíking af því sem við sjáum í náttúrunni heldur hafa þau áhrif á það 

hvernig við sjáum náttúruna. Því má líkja því að hreinsa jarðlag með múrskeið við það að 

skrifa með blýanti á blað. Við sjáum raunverulega uppgröftinn út frá því hvernig við sjáum 

hann á blaði (teikningu eða grunnmynd). Fornleifagögn eru sjálfstæð umræða í kringum 

gögnin en ekki uppgraftarsvæðið. Þetta ferli er orðið svo sjálsagt að verndun fornleifagagna 

er jafn mikilvæg og uppgraftarsvæðis (Lucas, 2004, bls. 14-15). 

 Fornleifagögn þurfa að vera merkt svo hægt sé að færa þau úr upprunalegu 

samhengi yfir á tilraunastofu til greininga. Oft eru notuð númer sem snýa hver tenging 

gagnanna er við raunverulega uppgröftinn. Þannig nær tengslanet fornleifagagna að fara 

langar leiðir frá Gjáskógarústum yfir í Þjóðminjasafnið (e. center of calculation). Til þess 

að merkingar eða tilvísanirnar verði rekjanlegar þarf að vera gott eftirlit með minnisbókinni 

á vettvangi, því að árangur rannsóknarinnar veltur á henni og má líkja því við leiðarvísi á 

tilraunastofu. Minnisbókin gerir okkur kleift að skoða sérhverja gagnafærslu til þess að geta 

endurtúlkað atburðarásina  (Latour, 1999, bls. 44-46).  

 Við vinnslu á gögnum frá Gjáskógum var notuð sama aðferð og er lýst hér að ofan. 

Fornleifagögn úr Gjáskógarústunum voru merkt með númeri til þess að hægt væri að 

afmarka rústirnar frá umhverfi sínu. Þannig er alltaf hægt að ganga að þeim vísum. Svo 

virðist sem landsvæðið sé orðið að tilraunastofu og rúðuneti í hnitakerfi og öll 

fornleifagögn sem eru skráð í minnisbókina orðin að tilvísun. Það þarf að vera hægt að 

nálgast það sem skrifað er í minnisbókina svo hægt sé að vitna í það í framtíðinni (Latour, 

1999, bls. 33-34). Í því felst hagsýni og ábyrgð ef einhver skyldi efast um niðurstöðurnar, 

því ekki er hægt að vitna í Gjáskóga en hins vegar er hægt að vitna í fornleifagögnin þar 

sem hægt er að taka þau með sér ásamt minnisbókum heim á Þjóðminjasafnið. 

Fornleifagögnin eru flutt til baka í safnið og raðað í hólf á x- og y-ás, hvert hólf stendur 

fyrir flokkun, merkingu og varðveislu. Fornleifageymslan er kenning og því fullkomin 

milliliður milli vélbúnaðar eða hólfs (e. hardware) og hugbúnaðar eða flokka (e. software). 

 Á Þjóðminjasafninu er því hægt að komast nær Gjáskógum en ekki með öllu 

tilheyrandi t.d. skordýrum, steinum og jarðvegi heldur einungis því sem 

fornleifafræðingurinn hefur áhuga á til þess að túlka gögnin. Fornleifafræðingurinn vill 

ekki fá Gjáksóga til sín, hann er kaldur og stór, og hann gæti ekki séð almennilega í 

kringum sig, hann gæti ekki séð skóginn fyrir trjánum. Þjóðminjasafnið hefur allt sem 

fornleifafræðingur þarf, hitastillingu, þægindi, stól og borð. Veggurinn í fornleifageymslu 

verður að línuriti þar sem að fornleifar hafa sinn stað í flokkunarkerfi sem hefur verið 

staðlað í margar aldir. Gjáskógur verður að línuriti, línuritið verður að fornleifageymslu, 

fornleifageymslan verður að hugtaki og hugtak verður að Þjóðminjasafninu. (Latour, 1999, 
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bls. 36) Þetta gerði Kristján Eldjárn sér fulla grein fyrir þegar hann getur ekki lýst 

skálanum nema að hafa teikninguna af bæjarrústinni hjá sér. Til þess færa uppgröftinn í 

letur þarf að vinna úr fornleifagögnunum það er að segja teikningum, ljósmyndum, 

minnispunktum og mælieiningum (Lucas, 2004, bls. 14) 

 Það fyrsta sem fornleifafræðingurinn hagnast á með því að vinna með 

fornleifagögnin á Þjóðminjasafninu eru þægindin að skoða þau og skrifa samtímis á blað. Í 

öðru lagi þegar gögnin eru flokkuð er hægt að skoða á sama tíma önnur gögn frá öðrum 

stað og tíma, á sama augnabliki er hægt að sjá tvo staði með uppruna langt í burtu frá hvor 

öðrum. Þriðja hagræðingin er sú að hægt er að skoða fornleifagögnin fram og til baka eins 

og að stokka spil, fornleifagögnin verða ekki beint að tákni, sem samsvara kröfum 

rökfræðilegra raunhyggjumanna en þau verða með þessu fyrirkomulagi lausaletur í 

prentvél. Með því að fara á mis við Gjáskóga sjálfa er hægt að afla sér þekkingar og öðlast 

yfirsjón á honum (Latour, 1999, bls. 38). Fornleifafræðingurinn lærir eitthvað nýtt og 

umbreytist fyrir vikið en fornleifagögnin umbreytast líka vegna þekkingaröflunarinnar sem 

á sér stað. Frá og með þessum tíma er enginn munur á athugun og reynslu því að bæði eru 

mótunaröfl (e. construction), það er ekki hægt að komast hjá því að öðlast þekkingu þegar 

unnið er að rannsókn. Við tilfærslu fornleifagagnanna frá uppgrefti yfir á Þjóðminjasafnið 

verður til blöndun (e. hybrid) af vísindamönnum, fornleifafræði og Gjáskógum. 

Fornleifafræðingurinn hefur ekki alltaf betur því að með því að fara á vettvang eða með því 

að nota stjórntæki flæða yfir hann upplýsingar og því þarf annað stjórntæki til að vinna úr 

þeim upplýsingum og þannig koll af kolli. Gjáskógar verða að fornleifagögnum sem verða 

að blaði með texta og því fæst þekking út úr þessum tilfærslum (e. movement) (Latour, 

1999, bls. 39). Kristján Eldjárn gat því borið saman kljásteina frá Gjáskógum við kljásteina 

í Fossárdal og Stöng, og ferðast með jarðvegssýni úr uppgreftinum og láta greina það hjá 

sérfræðingum. 

 Með skýringarteikningu verður Gjáskógur að blaði sem sameinar öll greinaskrif og 

er tilfæranlegt yfir á allan fornleifafræðilegan texta í heiminum. Rúmfræðilegt útlit 

skýringarteikningarinnar gerir hana samrýmanlega öllum þeim rúmfræðilegu breytingum 

sem hafa verið skráðar í Þjóðminjasafninu. Það sem tapast af jarðvegi í efnislegum 

skilningi ávinnst margafalt í öðrum formum, smættun gerir því kleift að hægt er að hafa 

upplýsingar um Gjáskóga í skrifuðu og reiknuðu formi og í skjalageymslum,  (Latour, 

1999, bls. 54-55). 

 Því verður aðeins lítil gjá sem skilur óbundna (hversdagslega) málið frá 

skýringarteikningunni í viðaukanum sem það vísar í. Það verður skrifað um Gjáskóg sem er 
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sýndur í textanum gegnum miðil skýringarteikninganna. Vísindalegur texti er ólíkur öllum 

öðrum vegna þess að talað er um vísun samtíma (e. present) texta, í formi línurita, 

skýringarmynda, jafna, korta eða teikninga. Lokaskýrslan hefur sönnun í textanum.  

(Latour, 1999, bls. 56-58). 

 Lokaskýrslugerð er eins og að endurtaka uppgröftinn án drullunnar, en skýrslugerð 

er að vinna úr fornleifagögnum og þar eru allar skráningarnar búnar til (Lucas, 2004, bls. 

10). Skýringarteikningin sem er af þversniði og grunni bæjarrústarinnar sem var gerð á 

vettvangi er rifin, skítug, blettuð af svita, ókláruð og teiknuð með blýanti og hún er 

undanfari teikningarinnar í skýrslunni. Það verður einhver breyting í samþjöppun í 

áherslum, stöfum í áletrun og hreinsun af drullu en þetta eru allt smávægilegar breytingar 

miðað við þær sem áttu sér stað þegar uppgröfturinn var færður yfir á blað. Þegar bent er á 

skýringateikninguna sem nær yfir allt svæðið í heild sinni er kaldhæðnislegt að hugsa til 

þess að það sem sést er ekki lengur til í raunveruleikanum. Vegna skráninga er hægt að 

hafa yfirumsjón með öllu því ferli sem átti sér stað á mörgum vinnudögum sem eru að 

mestu gleymdir. Skýringarteikningin sýnir ekki aðeins þetta tímabundna flæði heldur snýr 

við þessari lagskiptu sýn á rýmið þar sem fornleifar sjást sem voru áður ósýnilegir. 

Skýringateikningin er Blackbox og óhlutbundinn því að örsmár eiginleiki af upprunalegu 

ástandi varðveitist en hún er hlutbundin því að við sjáum allan uppgröftinn sagðan í stuttu 

máli. Skýringarteikningin leysir Gjáskóga af hólmi án þess þó að koma í staðinn fyrir þá 

(Latour, 1999, bls. 64-67). 

 Lokaskýrslan verður til með því að raða hverri umbreytinga í keðju þannig að þær 

er rekjanlegar frá endanum að byrjuninni Það er mun áreiðanlegri hreyfing í umbreytingum 

sem kemur hver af annari , vegna þess á hverju stigi tapast flest frumefnin (e. elements) en 

þau endurnýjast líka og stökkva í gegnum litlu gjánna sem aðskilur efni frá formi með engri 

hjálp (Latour, 1999, bls. 64). 

 Þetta er keðja umbreytinga, í hverju ferli hvarf uppgraftarsvæðið, efnisveruleikinn, 

stærðin, samhengið og þegar upp er staðið er aðeins eftir pappírsblöð. En það sem ávinnst 

er samþýðanleiki og stöðlun, texti, útreikningur, gagnhverfun gagna, almenn tilvísun 

annarra fornleifarannsókna. Þegar uppi er staðið þá mun skýrslan ekki bara innihalda allan 

uppgröftinn sem hægt er að snúa sér aftur að, heldur einnig útskýringu á honum  á 

hreyfifræðilegan (e. dynamics) hátt sem bætist við í keðju þekkingar sem er nú þegar 

áunnin (Latour, 1999, bls. 68-72). 

 



26 
 

4. Eftirmálar lokaskýrslu og niðurlag 

 

Þegar lokaskýrslan var komin út hófst nýtt ferli sem var í höndum annarra 

fornleifafræðinga. Túlkun á litla húsinu undir stofunni þróaðist í takt við túlkanir á 

fornleifarannsóknum sem síðar komu. Bæjarrústin sjálf þótti ekki umdeild þar sem Kristján 

Edljárn hafði mikla reynslu á álíka uppgröftum og kom útkoman á skráningu rústanna 

ekkert á óvart þar sem henni svipaði til annarra uppgrafinna bæjarrústa. Það ferli má líkja 

við viðmið (e. paradigm) vísindamanna, tekið úr kenningu Thomas Kuhn (Ladyman, 2002, 

bls. 98-104). Aftur á móti var litla húsið sem fannst af tilviljun óráðin gáta. Hér á eftir 

verður umræða litla húsins rakin með því að rýna í fjölmiðlaumfjallanir, minnisbók 

Kristjáns Eldjárns og skýrslur annarra fornleifafræðinga.  

 Sumarið 1963 fór Þór Magnússon fornleifafræðingur og starfsmaður á 

Þjóðminjasafninu að rannsaka minjar í Hvítárholti í Hrunamannahreppi sem ábúendur þar 

höfðu fundið. Ekki hafði verið vitað til þess að þar hefði áður verið byggð. Í Alþýðublaðinu 

þann 25. ágúst (1963) var tekið viðtal við Þór um afrakstur uppgraftarins en þar nefnir hann 

helst að í Hvítárholti hafi verið rannsakað sérstakt lítið hús sem hann túlkaði sem baðhús 

með ofni, staðsettum í einu horninu, bekk við gaflhlaðið og lokræsi undir hliðarveggnum. 

Húsgrunnurinn var um 3,8 metrar á lengd og 2,6 metrar á breidd og var athyglisvert að 

húsið var niðurgrafið um 90 sm sem líkist þá helst baðhúsinu í Eyrbyggja sögu þar sem 

berserkirnir voru drepnir. Þetta er eina baðhúsið sem hefur fundist hér á landi sem hefur 

staðið eitt og sér, því önnur baðhús sem fundist hafa voru sambyggð bænum.  

 Kristján Eldjárn fór 15. júlí árið 1965 í heimsókn að uppgrefti Þórs Magnússonar í 

Hvítárholti og skrifaði í minnisbókina sína eftirfarandi „Í Hvítárholti gengur allt vel, fjórða 

baðhúsið er komið þar í ljós, ef baðhús skyldi kalla, því að þetta fer að verða undarlegt 

mjög.“ (Kristján Eldjárn, 1965) 

 Þann 10. október árið 1965 birtist viðtal við Þór Magnússon í Morgunblaðinu þegar 

þriðja uppgraftarsumrinu var lokið í Hvítárholti og segir hann frá því að grafin hafa verið 

upp fjögur jarðhús. Þettu voru fyrstu jarðhúsin sem hafa fundist að þeirri gerð á Íslandi en 

jarhús hafa einnig fundist á nokkrum stöðum í Danmörku og Þýskalandi. 

 Árið 1973 kom út lokaskýrslan frá uppgreftinum í Hvítárholti en þar var grafið frá 

1963-1967. Þar fundust tíu hús og þar á meðal fimm jarðhús en byggðin er talin vera frá 10. 

öld. Jarðhúsin voru niðurgrafin með enga veggi og því mynduðust veggir sjálfkrafa, með 

fram veggjum voru stoðarholur og eldstæði. Þór Magnússon sagði að þessi húsagerð væri 

alþekkt í Vestur-Evrópu og Norðurlöndum og lýsti jarðhúsunum í Valleberga á Skáni og í 
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Árósum til samanburðar. Þór sagði að jarðhús í Evrópu heita á útlensku pithouses eða 

grubenhaus og höfðu verið túlkuð á þann hátt fyrst nýlega vegna þess að áður var haldið að 

þessar rústir væru ruslaholur. Hann sagði að þessi hús væru fyrstu öruggu jarðhúsin sem 

fundist hafa  hér á landi en tók fram að Kristján Eldjárn hafi skýrt fyrir sér að húsið sem 

fannst undir bænum í Gjáskógum hafi verið að sömu gerð og húsin í Hvítárholti (Þór 

Magnússon, 1973, bls. 58-59).  

 Árið 1989 birti Bjarni F. Einarsson fornleifafræðingur grein í Súlum um 

uppgröftinn að Granastöðum en þar fannst hús sem hann kallaði jarðhús og því til 

stuðnings vitnar hann í litla húsið frá Gjáskógum ásamt öðrum dæmum. Bjarni túlkaði 

jarðhúsið sem bráðabirgðarhús á meðan bærinn á Granarstöðum byggðist upp og var því 

sammála túlkun Kristjáns Eldjárns um notagildi þessara húsa (Bjarni F. Einarsson, 1989, 

bls. 67-68). 

 Árið 1992 birti Guðmundur Ólafsson grein í Árnesþingi II um hús sem hann gróf 

upp á Hjálmsstöðum og hafi það verið jarðhús og var frá 10-11. öld. Hann vitnar í önnur 

hús sem fundist hafa á Íslandi máli sínu til stuðnngs og þar á meðal litla húsið á Gjáskógum 

(Guðmundur Ólafsson, 1992, bls. 50). 

 Árið 2009 kom út lokasskýrsla undir ritstjórn Gavin Lucas um uppgröft á bæjarrúst 

frá 10. öld á Hofstöðum í Mývatnssveit. Fyrir utan stóran skála með viðbyggingum fannst 

niðurgrafið hús sem var túlkað sem jarðhús og því til samanburðar vitnar Gavin Lucas í 

litla húsið í Gjáskógum ásamt öðrum dæmum (Lucas, 2009, bls. 393).  

  Thomas Yarrow talar um það þegar uppgraftarferlið gengur snuðrulaust (e. 

unproblematic) fyrir sig, þá gengur allt eins og smurð vél því ekkert komi á óvart. 

Fornleifafræðingarnir eiga von á ýmsu í jörðinni þegar þeir grafa en um leið og eitthvað 

óskiljanlegt kemur í ljós, þá stoppa fornleifafræðingarnir og  hugmyndunaraflið fer á flug 

og þeir reyna eftir fremsta megni að skilja þetta nýja fyrirbæri (Yarrow, 2003, bls. 69-70). 

Kristján Eldjárn lenti einmitt í þannig stöðu þegar hann fann litla húsið, hann hafði aldrei 

áður lesið um eða séð svona formgerð áður í fornleifum. Fyrir vikið reyndi hann að skilja 

hlutverk litla hússins og kom með tilgátur sem hafa síðar verið teknar upp af öðrum 

fornleifafræðingum.  

 Gavin Lucas hefur bent á þann möguleika að í staðinn fyrir að sjá uppgröft sem 

eyðileggingu sem aldrei er hægt að endurgera þá ætti að sjá uppgröft og fornleifagögnin 

sem honum fylgja sem staðgengil. Fornleifagögnin eru efnisleifar sem hægt er að rannsaka 

aftur, gripir og sýni sem eru tekin frá fornleifauppgrefti eru ekkert meiri efnisleifar eða nær 

fortíðinni heldur en skýringarteikningar og ljósmyndir, þetta er allt mótað af 

fornleifafræðingum og stjórntækjum. Fornleifagögnin eru því sjálfstæð og óháð 
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uppgraftarsvæðinu og fá sitt eigið líf sem gerir öðrum fornleifafræðingum kleift að vinna úr 

gögnunum í framtíðinni og endurtúlka þau. Fornleifagögn eru ferli sem er í stöðugri mótun 

(Lucas, 2001, bls. 43-45).   

 Þegar Þór Magnússon gróf upp fyrsta niðurgrafna húsið í Hvítárholti árið 1963, þá 

átti hann erfitt með að túlka það en gat þó líkt því við baðhúsið í Eyrbyggjasögu sem var 

ein leið til þess að móta það. Árið 1965 fundust önnur þrjú niðurgrafin hús við sömu 

bæjarrúst og þá flæktust málin eins og kom berlega í ljós af minnisbókalýsingum Kristjáns 

Eldjárns. Síðar um haustið var Þór kominn með niðurstöðu en þá hafði hann grennslast 

fyrir í erlendum fornleifagögnum og borið saman við sín eigin gögn, þá varð til jarðhús. 

Þegar lokaskýrslan um uppgröftinn á Hvítárholti kom út 1972 hafði Kristján borið saman 

gömlu gögnin frá litla húsinu í Gjáskógum og jarðhúsin í Hvítárholti og séð hvað 

grunnteikningarnar og lýsingar voru nauðarlík. Kristján tók ákvörðun um að litla húsið væri 

í raun jarðhús líkt og húsin í Hvítárholti. Við það styrktust niðurstöður um tilvist beggja 

húsanna og jarðhúsið í Gjáskógum mótaðist og var síðar meðtekið af öðrum 

fornleifafræðingum sem notuðu sem dæmi um jarðhús til að styrkja kenningar sínar um 

jarðhús í öðrum uppgröftum. Því er hægt að segja að lokaskýrsla uppgraftarins í 

Gjáskógum gefi ranga mynd af niðurstöðum og þyrfti helst að uppfæra niðurstöðurnar með 

lokaskýrslu uppgraftarins á Hvítárholti í huga.  

 Bruno Latour heldur því fram að nauðsynlegt sé að þekkja sögu vísindanna því hún 

er stöðugt flæði umbreytinga, því niðurstöður eru oft leiðréttar af öðrum. Almenn þekking á 

það til að vera hlutgerð og samkvæmt sögunni er leiðin að þeirri þekkingu oft afmáð eða 

gerð að Blackbox. Þekking hvers tíma er algjörlega ómeðvituð um það hvort að hún sé góð 

eða ekki, því bætist við ný og ný þekking í keðjuna sem færir hana nær sannleikanum. 

Þekking getur því ekki orðið til nema hún sé félagslega mótuð (Latour, 2007, bls. 6-13, ).  

 Árið 1945 gróf Kristján Eldjárn upp bæjarrústina á Þórarinsstöðum en áður hafði 

hún verið rannsökuð þrisvar sinnum undir lok 19. aldar af  fornleifafræðingunum Brynjúlfi 

Jónssyni, Þorsteini Erlingssyni og Daniel Bruun. Kristján segir í lokaskýrslu sinni að sín 

„rannsókn var svo miklu ýtarlegri en allar hinar, að mér þykir ekki ástæða til að fjölyrða 

um þær frekar, þar eð þær mega nú teljast úreltar. “ (Kristján Eldjárn, 1949, bls. 9-10). Í 

dag tilheyrir Kristján sjálfur ásamt rannsóknum sínum fortíðinni og hafa rannsóknaaðferðir 

breyst mikið síðan hann var við störf. Það er samt hægt að segja að án fyrri rannsókna eins 

og hans hefði lítið gerst í fornleifafræðinni. Reynsla skapar þekkingu sem hægt er að bæta 

við eldri þekkingu og þannig þróast fornleifafræðin sem fræðigrein.  
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