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Inngangur

Dagana 20.-24. júlí 2009 var gerð könnun á hinni svonefndu Þorláksbúð í Skálholti.
Verkið unnu þau Mjöll Snæsdóttir, Óskar Gísli Sveinbjarnarson og Nikola Trbojevic á vegum
Fornleifastofnunar Íslands. Verkið var unnið að beiðni forráðamanna Félags til endurreisnar
Þorláksbúðar, Sigurðar Sigurðarsonar vígslubiskups og Árna Johnsens alþingismanns, og með
leyfi Fornleifaverndar, sem dagsett er 20.07 2009 (tilvísun: Fvr 2009070023/KHS).

Þorláksbúð kallast tóft, eða rúst af byggingu, sem stendur skammt norðaustur af núverandi
kirkju í Skálholti, um 12 m norður af austurenda kirkju. Tóft þessi hafði verið grafin upp við
fyrri rannsóknir í Skálholti (1954) en lítið hafði verið birt um hana á prenti. Þegar farið var að
íhuga hugmyndir um endurbyggingu, snemma á 21. öld, virtust uppdrættir frá rannsókninni
ekki vera við hendina, né heldur skýrsla um verkið, en rannsakendur höfðu aðgang að afriti úr
dagbókum Håkons Christie.

Þetta hús mun fyrst hafa verið reist í tíð Ögmundar Pálssonar biskups, á fyrri hluta 16. aldar,
eftir að kirkjan í Skálholti hafði brunnið. „Fyrsta verk Ögmundar biskups Pálssonar var að láta
reisa bráðabirgðaskýli yfir messuhald, búðina eða kapelluna eins og húsið heitir í heimildum,
seinna kallað Þorláksbúð. Kemur það heim og saman við kvæðið um Ögmund. Rústir hennar
voru grafnar upp sumarið 1954. Hún hefur verið torfhús með timburstafni, snúið eilítið í
norður frá vestri, um 14 m löng að utanmáli og um 8 m á breidd, en að innanmáli um 10,5 x
3,2 m. Frá því kirkjan var komin upp var búðin notuð sem skemma til loka 18. aldar og verður
nánar rætt um hana í sambandi við staðarhús.” segir Hörður Ágústsson.1

Af uppskrift úr dagbókum Håkons Christie, sem rannsakendur höfðu aðgang að, verður ráðið
að grafið hafi verið innan úr tóftinni algerlega, og skurðir gerðir gegnum veggi á nokkrum
stöðum, líklega fimm. Uppdrættir þeir er ráða má af dagbók að gerðir hafa verið,
grunnteikning og sniðteikningar, eru hins vegar ekki aðgengilegir sem stendur.
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Hörður Ágústsson: Skálholt. Kirkjur, Reykjavík 1990 , bls. 276.
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Búðarinnar er getið í allmörgum úttektum staðarhúsa, sem varðveittar eru í Þjóðskjalasafni.
Um hana segir 1589 „kirkjubúðin sterk að viðum”.2 Þá er búðin nefnd í úttekt frá 1698:
„búðin í kirkjugarðinum með 6 stafgólfum, af gömlum og nýjum viðum vel sterkum,
langböndum og reisifjöl, sillum fyrir utan áfellur, standþil og bjórþil að framan, vængjahurð
með loku, læsing og lykli, ítem hring í hurðinni af járni. Járngrind af netverki í bjórglugga,
gömul og ryðétin, húsið er uppbyggt allvænt, sterkt og stæðilegt að viðum, að veggjum utantil
mjög hrörlegt.”3
Ef rétt er að húsið sé reist á fyrstu árum Ögmundar biskups, eða um 1530, hefur það verið
orðið um 170 ára gamalt þegar lýsingin hér á undan er skrifuð. Því er ekki að undra að veggir
séu hrörlegir.
Í úttekt frá 1722 segir: „Búðin í sex stafgólfum með sterkri grenigrind yfir og undir,
langböndum, reisifjöl, árefti hrörlegu í innstu stafgólfum tveimur, vængjahurð með
lokulæsingu og lykli, standþili og bjórþili að framan, veggirnir að innan stæðilegir, en nokkuð
hrörlegir að utan, hurðinni fylgir járnhringur.”4 Svipaðar lýsingar eru í fleiri úttektum frá 18.
öld.

Ljóst var af dagbókarfærslum Håkons Christie að rannsakendur 1954 sáu að grafir voru undir
búðinni og undir veggjum hennar. Christie nefnir að það sýni greinilega að kirkjugarðurinn
hefur verið í notkun í töluverðan tíma áður en húsið var reist – þó að ekki verði ályktað neitt
nákvæmlega um tímalengd. „Det er tydeligvis også begravelse under veggene og dermed er
det sikkert at Þoráksbúð er reist på kirkegården etterat den har vært brukt i lang tid.”5

Þá verður ráðið af dagbókarfærslum Christies að eftir rannsókn 1954 hafi útveggir búðarinnar
verið lagfærðir, steinar í innbrún réttir við. Eins og rústin stendur núna má víða sjá grjót í
útbrúnum og kann það eða eitthvað af því að hafa verið sett þar eftir rannsókn, þar eð Christie
talar um að ekki hafi verið greinilegt grjót í útbrún. „Den indre stenraden for veggen kommer
frem i vestre tverrsnitt og östre del av langsnittet, og ved å grave dypere ned i östre tverrsnitt,
kommer kantstenene også der, men de er noe sprengt inover. Tverrsnittene gjennom veggene
ga imidlertid ikke meget om veggenes bygning og utvendige side. Inne i veggene ligger det en
del ujevn mindre sten i en uregelmessig samling i alle snittene med en senteravstad av ca 1 m
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fra unnerflukten. Noen klar ytterside av veggene gir snittene ikke, men i et par af snittene
ligger det store sten ca 2 m fra innsiden. Veggene har ellers lite sten. Ved gravingen ser det ut
til at veggene har vært bygget av sten og gresstorv. Stenene har ujevn störrelse...”6

Þorláksbúð, mynd tekin úr turni Skálholtskirkju. Nicola Trbojevic að grafa könnunarskurð A.

Könnun í júlí 2009
Við rannsóknina í júlí 2009 voru grafnir fimm könnunarskurðir, misstórir, í og við
Þorláksbúð, í þeim tilgangi að kanna hvort skilin hefðu verið eftir mannvistarlög inni í
búðinni eftir rannsókn 1954 og hvort greina mætti eldri minjar í veggjum. Skurðirnir eru
einkenndir með bókstöfunum A-E.
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Håkon Christie, vélrit úr dagbók um Þorláksbúð, bls. 2.
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Flatarmynd af Þorláksbúð með könnunarskurðum.

Skurður A
Könnunarskurðurinn A var grafinn inni í Þorláksbúð, og stefndi eins og tóftin. Hann var
nálægt því að vera eftir miðri tóftinni. Skurðurinn var alls 6,5 x 1 m að lengd, og var
austurendi hans tæpan hálfan metra frá austurgafli.
Í skurðinum komu í ljós nokkur lög af hreyfðum jarðvegi. Efst var 15-30 cm þykkt
grasrótarlag, þá kom lag af grjóti og möl, 10-25 cm að þykkt. Þar undir kom allþéttur hreyfður
jarðvegur, torfblandinn. Á u.þ.b. 60 cm dýpi undir yfirborði tóku að sjást niðurgreftir,
væntanlega grafir. Grafið var dýpra á einum stað til að staðfesta það, vestast í skurðinum, og
mátti sjá þar í illa varðveitt bein á grafarbotni, um 70 cm undir því þar sem fyrst mótaði fyrir
gröfinni. Ekki var hreyft við þessum beinum, og voru þau hulin strax aftur. Sjá mátti þar sem
hlið þessarar grafar sást í sniði óhreyfðan jarðveg og a.m.k. þrjú gjóskulög. Eitt þeirra líkist
dökka (grænleita) hluta „landnámslagsins”. Ekki voru að þessu sinni gerðar ráðstafanir til að
greina þessi gjóskulög, enda kæmi greining þeirra ekki að gagni við tímasetningu búðarinnar.
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Ef síðar kemur að því að rannsókn verði gerð á gröfum í kirkjugarðinum umhverfis og undir
búðinni mun gegna öðru máli.

Könnunarskurður A, horft í austur.

Snið af könnunarskurði A, mót norðri..
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Til að fá hugmynd um dýpt á austurgafli var skurðurinn síðan framlengdur að gaflinum (þ.e.
tæplega 0,5 m). Lagskipting var með sama móti og annars staðar í skurðinum. Snið af
austurenda skurðarins var mælt og teiknað, og mátti sjá að lag af fremur smáu grjóti heldur
áfram undir stóru hleðslusteinana í innbrún austurveggjar. Þetta ber líklega að túlka sem
ummerki um frágang eftir uppgröftinn 1954 – ekki verður annað ráðið af dagbók Håkons
Christie en hleðslusteinum í innbrún hafi verið komið fyrir eftir uppgröftinn, eða þeir reistir
við þá, en á svipuðum stað og þeir höfðu verið.

Í sniðinu mátti sjá 10-25 cm þykkt lag af rótuðu torfi undir hleðslusteinum í innbrún, undir
því lagi 20-40 cm þykkt lag af grjóti og möl. Bæði eru þessi lög túlkuð sem fylling sett ofan í
tóftina eftir rannsókn 1954. Undir þeim var hreyft torflag, en ekki var grafið niður í það að
ráði, þannig að þykkt þess liggur ekki fyrir.

Skurður B

Könnunarskurður B var 2 x 1 m að stærð. Hann var grafinn í framhaldi af A, en 3,5 m vestar.
Hann er á þeim stað þar sem vesturgafl hússins hefur verið, en hann hefur verið úr timbri.
Jarðvegslög sem sáust í þessum skurði voru svipuð og í skurði A. Hér reyndist nokkru
grynnra frá yfirborði niður að því þegar fór að sjást í niðurgrefti, eða um 40 cm. Í þessum
könnunarskurði mátti greina tvo niðurgrefti. Ætla má að þetta séu grafir, en ekki var farið ofan
í þær.

Skurður B, vesturendi. Hér virðist mega sjá tvær grafir.
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Rétt er að taka fram að ekki var hægt með vissu að segja til um hvort þessar grafir höfðu
eitthvað verið hreyfðar 1954. Það hefði líklega verið hægt ef grafið hefði verið alveg frá þeim
og upp úr þeim, en það var viðameira verk en hér var gert ráð fyrir.

Skurður B, snið.

Í sniði mátti sjá 4 lög. Efst er grasrót og áfok, um 20 cm að þykkt. Undir því er lag með möl
og grjóti, sambærilegt við það sem sjá mátti í skurði A, en þynnra, 5-20 cm. Þar undir mátti
svo sjá lag úr hreyfðum jarðvegi, 12-30 cm að þykkt og undir því sást í ljósleitt lag, sem
trúlega er fylling í gröf, en ekki var grafið dýpra í það en u.þ.b. 15 cm.

Grunnteikning af skurði B, virðist móta fyrir tveimur gröfum.
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Skurður C
Könnunarskurður C var gerður í suðurvegg austanverðan. Fyrst var tekið torf ofan af
austurhluta suðurveggjar á 3 x 1 m svæði í von um að sjá eldri könnunarskurð frá 1954, en við
höfðum ekki nákvæmar upplýsingar um hvar þeir skurðir höfðu verið, þó að ljóst sé að slíkir
skurðir höfðu verið gerðir í gegnum útveggi. Ekki sáust merki um skurð á þessum stað og var
því afráðið að leita hans ekki frekar, heldur grafa lítið snið gegnum vegginn á þessum stað.
Það grjót sem fram hafði komið var teiknað og tekið upp. Síðan var dýpri skurður gerður, sem
sneri norður og suður, 1,5 x 1 m. Var norðurendi hans við steina í innbrún suðurveggjar.
Skurður þessi var grafinn svo djúpt að ekki varð betur séð en komið væri niður úr veggnum.

Snið í skurði C móti vestri.

Í sniðinu í skurði C má sjá greiniega leifar torfveggjar með rendur af rauðleitum og gráum
leirkenndum jarðvegi. Steinarnir sem sjást til vinstri á myndinni eru í innbrún rústarinnar og
hefur þeim trúlega verið hagrætt eftir rannsóknina 1954. Efst í sniði er 15-20 cm grasrótarlag,
en undir því leifar af torfvegg, 50-60 cm háum. Steinar innan um torfið benda til
endurbygginga. Undir torfinu var komið niður á lag af hreyfðri mold með litlum steinum,
líklega komið niður undir veggnum og var ekki grafið dýpra.

Skurður C, sniðteikning.
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Skurður D
Könnunarskurður D var grafinn norðan við norðurvegg Þorláksbúðar, og var hann 1 x 2 m. Í
þessum skurði mátti næst veggnum sjá skýr torflög, sem ætla má að séu hrunlög, efni sem
fallið hefur úr vegg, eða safnast upp við viðgerð á vegg úr torfi. Á um 40 cm dýpi frá
yfirborði fór að móta fyrir niðurgrefti. Þar mátti sjá tvær brúnir sem lágu austur og vestur og
var skammt milli þeirra. Þessi ummerki eru túlkuð sem tvær grafir, og sú syðri grafin niður í
hina nyrðri, en þó verður að hafa í huga að erfitt er að fullyrða út frá svona lítilli
könnunarholu. En hérna verður ekki betur séð en mjög grunnt sé niður á yfirborð sem grafir
eru grafnar frá (30-40 cm) Ekki var grafið niður í þær, heldur numið staðar þegar
grafarbrúnirnar voru greinilegar.

Kurður D, snið móti vestri.

Snið austan megin í skurði sýnir grasrótarlag, 12 -20 cm þykkt, og undir því misþykk hreyfð
og blönduð lög, 5-30 cm þykk. Þetta eru væntanlega uppmoksturslög sem orðið hafa til við
mokstur í garðinum, þegar grafir voru teknar hvað eftir annað á afmörkuðu svæði.

Skurður E
Könnunarskurður E var grafinn í norðurvegg í framhaldi af skurði D. Þar mátti sjá leifar af
torfi og röskuðu grjóti 20-30 cm undir yfirborði. Ekki var grafið dýpra en 50-60 cm, en þar
numið staðar við steina.
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Efst var 15-20 cm grasrótarlag, þá kom 10-15 cm fokmoldarlag, brúnt. Þar undir var torflag,
30-35 cm þykkt. Þetta torf er hér túlkað sem hluti úr eldra vegg. Undir því sást á milli steina í
lag úr ljósum hreyfðum jarðvegi, sem ekki var grafið mikið niður í.

Skurður E, snið móti vestri.

Frágangur 2009

Öllum könnunarskurðunum var lokað aftur eftir að þeir höfðu verið teiknaðir og myndaðir. Í
botn þeirra var lagt plast eða jarðvegsdúkur, og efnið sem grafið hafði verið upp úr þeim síðan
sett niður í þá aftur. Að lokum voru hnausarnir sem fyrst voru stungnir ofan af, settir niður
aftur.

Helstu niðurstöður

Könunarskurðir 2009 staðfesta að grafið hefur verið innan úr tóftinni, eins og helst varð ráðið
af dagbókarfærslum Håkons Christies. Þeir sýna einnig að greinilegar leifar eru af eldri
veggjum innan þeirra veggja sem nú má sjá á yfirborði, en þeir hafa að einhverju leyti verið
lagaðir til eftir rannsóknina 1954. Hafi Þorláksbúð verið í notkun í u.þ.b. 250 ár (frá ca 1530
til 1784) er ekki óeðlilegt að búast við fleiri en einni endurbyggingu.
Grafir eru um 0,4-0,6 m undir yfirborði, bæði inni í búðinni og utan hennar. Einnig má gera
ráð fyrir að grafir séu undir veggjum, slíkt kemur fram af dagbókarfærslum Christies og vitnar
um notkun kirkjugarðsins áður en búðin var reist. Við allar hugsanlegar framkvæmdir á
þessum stað má því búast við fornleifum mjög nærri yfirborði.
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