
sþ. 518. Nefndarálit [100. mál]
um till. til þál. um kaup á lóðum í Grjótaþorpinu í Reykjavík.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og auk þess sent hana til umsagnar skipulags-
stjóra, bæjarráði Reykjavíkur og þjóðminjaverði. Svör þau, er nefndinni hafa
borizt, eru prentuð hér sem fylgiskjöl.

Nefndin er sammála um, að rétt sé, að gengið verði úr skugga um, eftir því
sem unnt er, hvort bær Ingólfs Arnarsonar hafi staðið á nefndum stað, og að veita
ríkisstjórninni heimildir þær, er í tillögunni greinir, í því skyni að tryggja það, að
tilhlýðilegar ráðstafanir verði gerðar til verndar hinum fornhelgu minningum. Að
þessu athuguðu leggur nefndin til, að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi
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Fylgiskjal I.

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS
Reykjavík, 20. marz 1950.

Sem svar við fyrirspurn háttvirtrar allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis vil
ég taka fram eftirfarandi:

Það er engum vafa undirorpið, að Reykjavíkurbærinn var fyrir vestan kirkju-
garðinn gamla, rétt vestan við Aðalstræti, enda eru allir, sem um þetta hafa skrifað,
á einu máli um það, Kr. Kálund : Bidrag til historisk-topografisk beskrivelse af
Island I, 14 og II, 401, Eiríkur Briem í Árbók fornleifafélagsins 1914, 3-4, Jón
Helgason í Safni til sögu íslands V, 8, Klemenz Jónsson: Saga Reykjavíkur, bls.
7-8. Sést og mæta vel af uppdrætti af Reykjavík frá 1715, að þetta var svo þá
(Kálund II, 400). Hitt kynni að orka tvímælis, hvernig bæjarhúsin hefðu snúið,
enda hefur Jón Helgason talið, að þau lægju í beinni röð frá austri til vesturs frá
norðvesturhorni kirkjugarðsins. þvert yfir Aðalstræti, sem nu er, og upp að húsinu
Grjótagötu 4, framhlið bæjarins móti suðri. Mér finnst þó gildari ástæða til að telja,
að húsin hafi legið frá norðri til suðurs, framhlið mót austri, og fellst algerlega á
rök Eiríks Briems og Klemenz Jónssonar um þetta. Kirkjan hefur þá verið á hlaðinu
fram, líklega eitthvað til vinstri frá bæjardyrum, enda er þetta hin algengasta af-
staða bæjar og kirkju að gömlum íslenzkum sið.

Að Reykjavíkurbærinn gamli hafi á síðustu tímum staðið "um það bil þar, sem
mí stendur húsið Grjótagata 4", má því telja vafalaust, en svo fremi er það "bæjar-
stæði Ingólfs Arnarsonar", að bærinn hafi frá öndverðu staðið á sama stað, en það
er sennilegt.

Ég vil að lokum benda á, að bæjarstæðið hefur vitanlega tekið yfir allstórt
svæði og stærra en lóð eins húss nú, og er að órarmsökuðu máli ógerningur að af-
marka stæði þess svo, að ekki geti skelkað nokkrum metrum til eða frá.

Virðingarfyllst.
Kristján Eldjárn.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.



Fylgiskjal II.

SKIPULAGSST.JÓRINN
Reykjavík, 24. marz 1950.

Með bréfi háttvirtntr allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, dags. 16. marz sv I.,
er spurzt fyrir um álit mitt á tillögu til þingsályktunar um kaup á lóðum í Grjóta-
þorpinu í Reykjavík, samkv. meðsendu þingskjali. nr. 262.

Eftir orðalagi þingsályktunartillögunnar skal leitað álits sérfróðra manna um
það, hvort telja megi fullvíst eða líklegt, að bæjarstæði Ingólfs Arnarsonar hafi
verið í Grjótaþorpinu. Enn fremur hvort af þeim ástæðum, ef fyrir hendi eru, skuli
af hálfu opinberra aðila gera ráðstafanir til þess að eignast þar ákveðnar lóðir til
þess að reisa byggingu, svo sem ráðhús eða annað slíkt stórhýsi.

Varðandi fyrri hluta þingsályktunartillögunnar tel ég mig naumast dómbæran,
en samkv. heimildum allt frá byrjun 18. aldar og því, sem kort frá þeim tímum
herma, má marka, að bær Ingólfs (Heykjavíkurbærinn ) hafi verið í Grjótaþorpinu.
ÞÓ er ekki þar með sagt, að þar hafi Ingólfur reist bú sitt fyrst er hann kom. en
allt er það rannsóknarefni fornleifafræðinga. Munu uppi ýmsar skoðanir í þeim
efnum, en þó nokkuð af ritum, sem styðjast má við.

Í sambandi við húseignina nr. 4 við Grjótagötu, sem sérstaklega er getið í til-
lögunni, sýnist einhlýtt, að ekki verði gengið úr skugga um það, hvort sá staður
hafi verið bæjarstæði Ingólfs, nema með ákveðinni rannsókn og uppgrefti, og væri
það þá fyrsta verkefnið að tryggja sér þessa eign til niðurrifs og þeirra rannsókna,
áður en frekar yrði að gert. Gildir raunar sama um aðliggjandi lóðir.

Á skipulagsuppdrætti Grjótaþorpsins og Aðalstrætis er gert ráð fyrir því, að
sérstaklega verði vandað til þeirra bygginga, er rísa eiga vestan Aðalstrætis, en gatan
sjálf verður nánast opið torg, eða rúmlega 40 metra breið, og tengist Tjarnargötu til
suðurs.

Mun fylgzt vel með því, að þar rísi ekki nema fögur og vönduð heild bygginga.
Að sjálfsögðu kemur til greina að hafa að einhverju leyti hliðsjón af sögu staðarins,
þegar uppdrættir verða gerðir, og landnámsmannsins og fyrstu byggðar Reykja-
víkur minnzt á sérstakan hátt með einhverjum hluta byggingarinnar fram að Aðal-
stræti. Þætti mér eðlilegt, að bæjarstjórn og skipjulagsnefrid hefðu þar hönd í bagga
með framkvæmdum og gerðu ákveðnar ráðstafanir í þeim tilgangi, annaðhvort í
samráði við eigendur lóða eða þá að bæjarstjórn skapaði sér grundvöll til þess að
verða beinn þátttakandi í einhverjum hluta bygginga Í Grjótaþorpi, með hliðsjón af
sögulegri helgi staðarins.

Með sérstakri virðingu,

Hörður Bjarnason.

Til ullsherj.u'nefndnr sameinaðs Alþingis.


