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Útdráttur 

 
Á Íslandi hafa fundist fjölmargar víkingaaldarnælur víðs vegar um landið. Langflestar 

þeirra eru kúptar nælur eða tæplega 50 talsins. Aðrar tegundir af nælum sem hafa fundist 

hérlendis eru kringlóttar nælur, tungunælur og þríblaðanælur en af kringlóttum nælum hafa 

fundist 15, tvær af tungunælum og 10 þríblaðanælur. Margar þeirra hafa fundist í kumlum, 

þá í flestum tilfellum í kumlum kvenna, en einnig hafa nælur fundist sem lausafundir.  

Rannsóknir á nælum hafa að mestu snúist um kúptar nælur enda til mörg hundruð, 

ef ekki þúsundir, slíkra næla í heiminum. Jan Petersen var meðal fyrstu til að flokka þær 

með mjög skipulögðum hætti en forveri hans, Oluf Rygh, gerði það einnig en þó ekki á eins 

nákvæman hátt. Ingmar Jansson sá síðan um að greina kúptar nælur sem höfðu fundist í 

Bjarkey. Kristján Eldjárn var síðan sá maður sem flokkaði íslenskar nælur sem fundnar 

höfðu verið fram að 1956 í doktorsritgerð sinni Kuml og haugfé. 

 Þessar nælur eru mismunandi skreyttar og á þeim finnst jafnan skreyti í 

Ásubergsstíl, Borróstíl og Jalangursstíl. Flestar hafa þó fundist í Borróstíl en ekki eru þó 

allar skreyttar með hreinum stíl. Myndefnið á nælunum gat verið mismunandi en 

dýraskreyti var langalgengast. Útlit nælanna breyttist með tímanum og þar á meðal skreyti 

þeirra. Kúptar nælur voru mjög vinsælar um hin norrænan heim, þá sérstaklega ákveðnar 

gerðir, en flestar konur virðast hafa borið par af slíkum nælum á brjósti sér. Kringlóttar 

nælur voru einnig nokkuð vinsælar enda oft bornar sem þriðja nælan en þríblaðanælur 

gegndu einnig því hlutverki. Tungunælur eru þó sjaldgæfastar af ofangreindum 

nælutegundum. 

 Fjöldaframleiðsla var algeng á nælum þar sem eftirlíkingar voru gerðar af 

frumgerðum úr eðalmálmum. Slíkar nælur voru ódýrari og voru gjarnan framleiddar á 

verslunarstöðum, svo sem í Bjarkey í Svíþjóð, Heiðabæ í Danmörku og Kaupangri í 

Noregi, af sérhæfðum handverksmönnum sem höfðu þar fasta búsetu eða þá árstíðabundna 

dvöl. Eftirlíkingarnar voru gerðar helst úr bronsi. Blaðgull og víravirki var notað til þess að 

gera nælurnar líkari frumgerðum. Ekki virðist vera miklar líkur á því að nælur voru 

framleiddar hérlendis heldur hafi þær verið innfluttar. Landnámsmenn gætu þó hafið borið 

þær með sér yfir hafið þegar þeir fluttust búferlum. 

 Dreifing næla hérlendis nær nokkuð vítt yfir landið en hafa þó ekki fundist í öllum 

sýslum landsins. Langflestar hafa þær fundist í N-Múlasýslu en í Múlasýslunum tveimur 

hafa fundist mörg kuml, sem liggja frekar þétt saman, og virðist það helst benda til þéttrar 

búsetu á víkingaöld sem gæti verið ástæðan fyrir þeim mikla fjölda næla sem fundust í 

fyrrnefndri sýslu. 
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Sat þar kona, 
sveigði rokk, 

breiddi faðm, 
bjó til váðar; 

sveigr var á höfði, 
smokkr var á bringu, 

dúkr var á halsi, 
dvergar á öxlum. 

Afi ok Amma 
áttu hús.1 

 

Inngangur 

 

Á Íslandi hafa fundist margar fornminjar frá víkingaöld en talið er að fyrstu víkingarnir hafi 

komið hingað til landsins um miðja 9. öld. Grafsiðir þeirra hafa valdið því að margir gripir frá 

þessum tíma hafa varðveist í jörðu. Meðal þeirra minja sem fundist hafa eru skartgripir, eins 

og nælur, en sumir þeirra hafa þó fundist sem lausafundir. Nælur eru skartgripir sem hafa 

fundist í kumlum bæði kvenna og karla en mismunandi eru þær þó að gerð eftir kynjum. Hér 

verður fjallað um fjórar gerðir af slíkum nælum: kringlóttar nælur, kúptar nælur, tungunælur 

og þríblaðanælur. Fleiri tegundir eru þó til. Þessar fjórar tegundir eru þó í flestum tilfellum 

skartgripir kvenna. Greftrun að heiðnum sið lagðist af um aldamótin 1000, eða svo er talið, og 

verður því ekki fjallað um þær yngri nælur í víkingaaldarstíl sem hafa fundist hérlendis en 

þær eru skreyttar Mammen-, Hringaríkis- og Úrnesstíl sem teljast til yngri víkingaaldarstíla. 

Einblínt verður því á þær nælur sem hafa fundist hérlendis sem skreyttar eru með Ásubergs-, 

Borró og Jalangursstíl, sem teljast þá til eldri víkingaaldarstíla.2  

 Nælur sem eru skrásettar í Sarpi (gagnasafn Þjóðminjasafn Íslands) og í öðrum 

heimildum, teljast samtals vera 75 af ofangreindum fjórum gerðum. Þær hafa þó ekki allar 

varðveist; sumar hafa tapast af slysni eða gloprast einhvers staðar niður með tímanum. Það er 

vel hugsanlegt að fleiri hafa fundist en hafa því ekki komist til skila hvorki til Þjóðminjasafns 

Íslands né til annarra stofnanna. Ef skoðaðar eru þær mismunandi gerðir af nælum sem hafa 

fundist kemur í ljós að 15 kringlóttar nælur hafa fundist en því miður hafa tvær tapast af þeim; 

af kúptum nælum hafa fundist 48 stykki en tapast hafa sjö; tvær tungunælur hafa aðeins 

fundist hérlendis í einu kumli en af þríblaðanælum hafa 10 stykki fundist. Það er því ljóst að 

af þessum 75 nælum sem hafa fundist eru enn til í dag 65 stykki. Nokkrar nælur eru í geymslu 

                                                 
1 Rígsþula, 16. erindi í Eddukvæðum. 
2 Gjeddssø Bertelsen, Lise, 1994, bls. 51. 
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Nationalmuseet í Kaupmannahöfn en aðrar eru á Þjóðminjasafni Íslands eða öðrum söfnum 

landsins.  

Alls eru þekktir 45 fundarstaðir en ein næla hefur óþekktan fundarstað. Eins og 

greinilegt er eru langflestar fundnar nælur kúptar nælur. Slíkar nælur hafa nær einungis 

fundist í kumlum kvenna (fyrir utan lausafundi) og þá oftast tvær saman. Í sumum tilfellum 

hafa fundist svokölluð „þriðja“ nælan sem er öðruvísi að gerð en kúpt og liggur oftast á milli 

hinna tveggja, þá oftast upp við háls.  

Helsta markmið þessarrar ritgerðar er að gera formgerðargreiningu (typology) á 

þessum fjórum tegundum næla en formgerðargreining í fornleifafræði hefur verið notuð til 

þess að flokka gripi eftir ákveðnum formgerðum (type) sem hafa sameiginlega eiginleika, svo 

sem yfirborðseiginleikar (svo sem skreyti og litur), formeiginleikar (víddir sem og sjálf 

lögunin) og tæknilegir eiginleikar (aðallega hráefni).3 Yfirborðseiginleikar hér teljast fyrst og 

fremst til þeirra skreytistíla sem ráðandi voru á víkingaöld en formeiginleikar til lögun 

kringlóttra, kúptra, tungna- og þríblaðanæla. Tæknilegir eiginleikar felast meðal annars í 

framleiðsluaðferðum nælanna, svo sem mótunartækni og mismunandi tegundum af skreyti 

sem er gert á mismunandi hátt. Hráefni nælanna er að mestu leyti eins, það er að segja brons 

en nokkrar eru úr öðrum hráefnum. Hafa verður þó í huga að þessar formgerðir eru huglægar 

að hálfu rannsakanda og því eru hvorki til „réttar“ né „rangar“ formgerðir.  

Við formgerðargreiningu næla í þessari ritgerð er aðallega stust við tvö verk: 

Vikingetidens smykker eftir Jan Petersen4 og Ovala spännbucklor eftir Ingmar Jansson.5 Fyrra 

verkið kom út árið 1928 en hið seinna 1985. Eins og skilja má út frá heiti síðara verksins er 

mesta áherslan lögð á kúptar spennur enda hefur langmest verið skrifað um þær, þar sem þær 

eru langalgengastu nælurnar sem hafa fundist víða um heim. Rit Kristjáns Eldjárns Kuml og 

haugfé í heiðnum sið6 er einnig notað við þessa greiningu.  

Í fyrri hluta þessarar ritgerðar verður einblínt meðal annars á þekktar heimildir sem 

eru til um íslenskar víkingaaldanælur, fyrri rannsóknir á slíkum nælum og hvernig framleiðsla 

á þeim fór fram, sem og uppruni þeirra og verslunarhætti. Einnig verða 

víkingaaldaskreytistílar skoðaðir en myndefni þeirra finnst á nælum þessa tíma. Aðalhluti 

þessarar ritgerðar samanstendur þó af umfjöllun um hverja einstaka nælu þar sem hver þeirra 

er fyrst og fremst flokkuð eftir lögun. Fjallað verður því um kringlóttar nælur í kafla 4, kúptar 

nælur í kafla 5 og tungu- og þríblaðanælur í kafla 6. Innan hvers kafla fyrir sig eru nælurnar 

                                                 
3 Bahn, Paul og Renfrew, Colin, 2008, bls. 119. 
4 Petersen, Jan, 1928.  
5 Jansson, Ingmar, 1985. 
6 Kristján Eldjárn, 1956 (1. útg.); Kristján Eldjárn, 2000 (2. útg.). 
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síðan flokkaðar enn fremur eftir skreytistílum, Rygh gerðum og síðan eftir Smykker gerðum 

eftir því sem hægt er. Síðasti hluti ritgerðarinnar fjallar svo um dreifingu nælanna á Íslandi. 
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1. Ritheimildir um víkingaaldarnælur fundnar á Ísla ndi 

 

Ritheimildir um kringlóttar, kúptar, tungu- og þríblaðanælur frá víkingaöld, sem fundnar hafa 

verið frá víkingatíma hérlendis, eru margvíslegar. Að mestum hluta fjalla þær þó um 

fundaratvik þeirra. Það fyrirfinnast þó heimildir sem fjalla um formgerðarfræðilega þróun 

þeirra, skreytingarstíl og hugsanlega uppruna. Minnst fer þó helst fyrir heimildum um sem 

fjalla um hvað merkingu þessar nælur höfðu fyrir víkingasamfélagið; svo sem táknræna 

merkingu þeirra, félagslega merkingu og svo framvegis. 

 Heimildir um þessar nælur hafa verið bæði skrifaðar af íslenskum og erlendum 

fræðimönnum. Verða heimildirnar hér á eftir flokkaðar eftir því hvar þær voru fyrst gefnar út 

en einnig út frá þjóðerni þess sem heimildina skrifaði. Listinn yfir þessar innlendar og 

erlendar heimildir er eflaust þó síður en svo tæmandi.  

 

1.1 Innlendar heimildir 

 

19. öld 

 

Sögur af fundnum víkinganælum í íslenskum ritum koma ekki fram fyrr en um rúmlega miðja 

19. öld þegar aukinn áhugi á fornleifum á Íslandi varð sýnilegur. Undir þessum áhrifum var 

meðal annars var Fornmenja- og þjóðgripasafnið í Reykjavík (Forngripasafn) stofnað árið 

18637 og birtust skýrslur safnsins reglulega í fréttablaðinu Þjóðólfi. Árið 1864 skrifar 

Sigurður Guðmundsson í þessu riti um tvær kúptar nælur sem fundust á óþekktum stað í 

Þjórsárdal, 20 árum áður. Gefur hann þó nokka greinagóða lýsingu á þessum nælum og bendir 

jafnframt á að slíkar nælur hafi fundist einnig í Danmörku og Svíþjóð. Hann gerir grein fyrir 

því að hér sé um að ræða spennur eða „möttulsskildi“ eins og hann orðar það.8 Sigurður 

Guðmundsson ritaði einnig Skýrslu um forngripasafn Reykjavíkur I og II  sem komu út árin 

1868 og 1874 og spanna þessar skýrslur saman tímabilið 1863-1870.9 

Árið 1879 var hið Hið íslenzka fornleifafélag var stofnað10 og kom fyrst Árbók Hins 

íslenzka fornleifafélags (hér eftir nefnt Árbók) út ári seinna.11 Í þessu tölublaði skrifar 

                                                 
7 Kristján Eldjárn, 1994, bls. x. 
8 Sigurður Guðmundsson, 1864, bls. 155. 
9 Sigurður Guðmundsson, 1868; Sami höfundur, 1874. 
10 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 12. 
11 Árbók 1880-1881, bls. 6. 
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Sigurður Vigfússon grein um þá gripi sem hafði borist forngripasafninu úr kumli sem fannst 

við Kornsá í Vatnsdal á Vestfjörðum árið áður. Meðal þessara gripa voru tvær tungunælur 

sem hann kallar möttulspennur þó svo að þær séu öðruvísi að lögun heldur en þær sem 

Sigurður Guðmundsson fann. Hann gerir sér grein fyrir því að skrautstíll þeirra er eins og á 

þeim silfurbikar sem fannst í Jalangri í Danmörku, en sá gripur er skreyttur með skreytistíl 

sem nefndur hefur verið eftir þeim grip, það er að segja Jalangursstíll. Ásamt Sigurði 

Guðmundssyni, sá Sigurður Vigfússon um að skrifa skýrslur fyrir Forngripasafnið sem var 

gefið út árið 1881.  

Jón Jakobsson skrifar einnig í Árbók árið 1899 og skrifar þar um myndir sem teknar 

hafa verið af gripum í Forngripasafninu. Meðal þeirra gripa er kringlótt næla sem fannst í 

kumli við Vað í Skriðdal í S-Múlasýslu nokkrum árum áður fyrr. Skrifar hann lýsingu á 

nælunn og nefnir mál hennar í sentimetrum, þrívíða lögun og skreyti.12 

 

20. öld 

Íslendingar voru þó ekki einir um að skrifa í Árbókina. Daniel Bruun skrifaði þar grein sem 

kom út árið 1903 og heitir Nokkrar dysjar frá heiðni. Nefnir hann þar fund kúptrar nælu í 

Reykjaseli, tveggja kúptra næla á Valþjófsstað sem og fund ferhyrndar (í raun og veru 

kringlóttar) nælu á svipuðum slóðum og að síðustu fund tveggja kúptra næla frá Miklaholti.13 

Matthías Þórðarson skrifar um þá gripi sem bæst höfðu við í Þjóðmenjasafnið í 

Árbókina sem voru gefnar út árið 1911 og 1914 og eru þar nokkrar nælur nefndar. Í þeirri 

fyrri greinir skýrslan frá fundum frá árinu 1910 og þar á meðal er kúpt næla frá Dalvík í 

Eyjafjarðarsýslu.14 Í seinna tímaritinu bárust safninu tvær kúptar nælur árið 1912 frá Gamla-

Berjanesi í Rangárvallasýslu. Hann bendir á að fleiri nælur af þessari gerð hafi fundist 

hérlendis og í Svíþjóð.15 

 Í nær 20 ár eftir skrif Matthíasar í Árbók 1914 virðist sem að lítið sem ekkert hafi 

verið skrifað um víkinganælur hérlendis. Hann hefur þó skrif að nýju í sama tímariti sem var 

gefið út árið 1936 þar sem hann skrifar um þær rannsóknir sem hann gerði á nokkrum 

kumlum. Eitt þeirra var í Álöfarey (eða Álaugarey) í Hornafirði sem fannst árið 1934. 

Mannabein fundust á staðnum og meðal haugfés voru tvær kúptar nælur.16 Kristján Eldjárn 

                                                 
12 Jón Jakobsson, 1899, bls. 37-38. 
13 Bruun, Daniel, 1903, bls. 17-19, 22, 25-26. 
14 Matthías Þórðarson, 1911, bls. 76. 
15 Sami höfundur, 1914, bls. 75-76. 
16 Sami höfundur, 1936, bls. 32-33. 
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skrifaði um fund þríblaðanælu að Hafurbjarnastöðum17 en þar höfðu áður fundist mannabein á 

fyrri hluta 19. aldar samkvæmt Skýrslu um forngripasafn Reykjavíkur II sem Sigurður 

Guðmundsson ritaði.18 

 Kaflaskil verða síðan í íslenskri fornleifafræði þegar doktorsritgerð Kristján Eldjárns 

kom út árið 1956 undir heitinu Kuml og haugfé að heiðnum sið. Í fyrsta sinn í sögu 

fornleifafræðinnar hérlendis voru teknar saman þær heimildir sem voru til um öll þau kuml 

sem höfðu fundist sem og þau sem Kristján sjálfur gróf upp. Skráði hann þá niður allt það 

haugfé sem fundist hafði í hverju kumli fyrir sig og á meðal þeirra voru þær nælur sem hér 

verður fjallað um hér. Tók hann einnig líka saman allar þær gerðir haugfjár sem hafði fundist 

og rakti stílfræði þess og formgerðarþróun. Við greiningu á nælunum studdist hann við verk 

Oluf Rygh, Oscar Montelius og Jan Petersen.19 

 Þó svo að Kristján Eldjárn hafði gefið út sína lokaritgerð var hann ekki hættur að 

rannsaka kuml hérlendis. Árið 1958 kom út grein eftir hann í Árbók um þrjú kuml sem hann 

hafði rannsakað en á meðal þeirra var kuml hjá Daðastöðum í Núpasveit í N-Þingeyjarsýslu 

sem hafði fundist tveimur árum fyrr. Kristján var þó ekki einn í för; annar af hans förunautum 

var Jan Petersen. Meðal gripa sem fundust hjá Daðastöðum var efri skjöldur af kúptri nælu 

sem hafði fundist sem lausafundur af ungum dreng árið 1956 og barst Þjóðminjasafni Íslands 

sama ár. Drengurinn hafði ekki hirt neðri skjöldinn en sá hluti barst síðan Þjóðminjasafni 

Íslands einnig sama ár. Hafði drengurinn fundið næluna á uppblásnum mel rétt hjá bænum en 

önnur slík næla fannst í sjálfu kumlinu. Einnig fannst þar þríblaðanæla af svokallaðri „norskri 

gerð“20 en Jan Petersen hefur kallað þríblaðanælur eins og fannst hjá Daðastöðum þessu heiti 

þar sem margar slíkar hafa fundist í Noregi og virðast verða norskar að uppruna.21 

 Eftir þennan fund á Daðastöðum virðist ekki finnast mikið af nælum í nokkurn tíma. 

Kristján Eldjárn skrifar þó grein árið 1966 í Árbók um heimsókn sína að Miðhópi í V-

Húnavatnssýslu en þar fannst kúpt næla árið 1941. Árið 1958 fór hann aftur þangað í von um 

að finna fleira en honum varð þó ekkert upp úr krafsinu að því sinni.22 Kristján skrifaði einnig 

grein um tvær þríblaðanælur árið 1961.23 

Næstum 30 árum síðar birtist í Árbók grein eftir Guðrúnu Kristinsdóttur um kuml og 

beinafundi á Austurlandi og nefnir hún þar fund kumla frá tveimur stöðum. Sá fyrri er hjá 

                                                 
17 Kristján Eldjárn, 1949, bls. 108-122. 
18 Sigurður Guðmundsson, 1878, bls. 67-70. 
19 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 356. 
20 Kristján Eldjárn, 1958, bls. 134, 136, 138. 
21 Petersen, Jan, 1928, bls. 104. Sjá nánar um „norsku gerðina“ í kafla 6.2 undir Smykker 97. 
22 Kristján Eldjárn, 1966, bls. 11-12. 
23 Kristján Eldjárn, 1961b, bls. 28-34. 
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Vaði í Skriðdal í S-Múlasýslu en þar fannst kringlótt næla árið 1894 í kumli. 1986 var síðan 

grafið aftur á þessum stað og annað kuml fannst við þá leit. Engar nælur fundust í þessu 

kumli. Seinni staðurinn sem nefndur er í grein Guðrúnar er Hallfreðarstaðir í Tungu í N-

Múlasýslu en þar urðu beinafundir árið 1987. Engar nælur fundust þar.24 

Vaðsnælan hefur vakið nokkra eftirtekt fræðimanna þar sem hún er þó nokkuð 

óhefðbundin að gerð miðað við aðrar kringlóttar nælur sem hafa fundist hérlendis. Vilhjálmur 

Örn Vilhjálmsson skrifaði um hana árið 1994 í Gersemar og þarfaþing. Vakti hún athygli 

hans aðallega vegna uppruna hennar eða alla vega hvert mætti rekja hugsanleg stíláhrif við 

gerð hennar. Telur hann hugsanlegt að þau megi rekja til Sama og að margir slíkir gripir hafi 

fundist til dæmis í N-Noregi.25 

Frekari umfjöllun um einstakar nælur má til dæmis finna í grein eftir Steinunni 

Kristjánsdóttur en skrifar hún um þá kringlóttu nælu sem fannst í Húsey í Hróarstungu í 

tímaritinu Múlaþing sem kom út árið 1996. Fjallar hún þar helst almennt um nælur, lögun 

þeirra og skreytistíl þeirra.26  

 

21. öld 

Í upphafi þessarar aldar eða árið 2000 kom Kuml og haugfé út í annað sinn; þá í nýrri útgáfu 

sem Adolf Friðriksson ritstýrði. Hafði Adolf þá bætt við þeim kumlum sem höfðu fundist 

síðan fyrsta útgáfa bókarinnar kom út árið 1956, sem og bætt við lausafundum og lagfært 

önnur smáatriði. Ári síðar birtist grein eftir Caroline Paterson um þríblaðanælur í Árbók en 

þar grein fjallar hún um þær þríblaðanælur sem hafa fundust á Hafurbjarnastöðum og Hóli út 

frá nýjum fundum á Bretlandseyjum.27 

Árið 2004 gaf Þjóðminjasafn Íslands út ritið Hlutavelta tímans í tengslum við 

enduropnun safnsins eftir viðamiklar breytingar, sem og í tengslum við grunnsýningu safnsins 

sem ber heitið „Þjóð verður til.“ Á meðal höfunda þessa rits eru Guðrún Sveinbjarnardóttir og 

Kristín Huld Sigurðardóttir. Báðar minnast þær á nælur í skrifum sínum en þó á ólíkan hátt. 

Guðrún nefnir þær aðallega í sambandi við formgerðarfræði og aldur skartgripa út frá slíkum 

fræðum28 en Kristín Huld talar meira almennt um nælurnar; svo sem um hlutverk þeirra, 

skreytistíla og mismunandi gerðir þeirra.29 

                                                 
24 Guðrún Kristinsdóttir , 1988, bls. 89-98. 
25 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 1994, bls. 78-79. 
26 Steinunn Kristjánsdóttir, 1996, bls. 64-65. 
27 Paterson, Caroline, 2001, bls. 129-140. 
28 Guðrún Sveinbjarnardóttir, 2004, bls. 39. 
29 Kristín Huld Sigurðardóttir, 2004, bls. 66-67. 
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Sama ár gerðist það að hugsanlegt kuml fannst í helli nokkrum við Afréttarskarð á 

Vestdalsheiði í N-Múlasýslu. Samtals fundust þar fjórar nælur; ein kringlótt, tvær kúptar og 

ein þríblaðanæla en reyndar fannst önnur kúpta nælan og þríblaðanælan sem lausafundir og 

við frekari leit fannst sjálft kumlið. Greinagerð um þennan fund var birt í tímaritinu 

Glettingur, sem fjallar um austfirsk málefni, ári síðar af Sigurði Bergsteinssyni.30 

 

1.2 Erlendar heimildir 

 

18.-19. öld 

Svo virðist sem að elsta erlenda samtímaheimildin um íslenskar víkinganælur sé frá árinu 

1772, gefin út í Kaupmannahöfn af Eggerti Ólafssyni. Var þetta rit kallað þeim langa titli 

Vice-Lavmand Eggert Olafsens og Land-Physici Biarne Povelsens Reise igiennem 

Island,31sem er í tveimur bindum, og segir frá ferðalagi höfundar ásamt Bjarna Pálsyni um 

Ísland árin 1752-1757.32 Í seinna bindinu er getið um tvær kúptar nælur sem fundust í 

Rangárvallasýslu rétt hjá stað nokkrum sem kallaður er Knafahólar.33 Lýsir Eggert Ólafsson 

þeim sem hlutaskálum en hann segir svo (í íslenskri þýðingu): „Hlutaskálar voru notaðar á 

Norðurlöndum í heiðni. Í þeim voru litlar goðamyndir, og leituðust eigendurnir við að spá 

eftir þeim eða vita um ókomna hluti.“34 Eggert segir að við fund þeirra hafi önnur þeirra verið 

sködduð en báðar nælurnar hafi verið „…úr mjög gylltu látúni, tvöfaldar með hnúðum og 

víravirki. Á skálafóðrinu, sem var steypt, sáust skýr för eftir fíngert léreft, og í botninn var 

lóðaður breiður hringur, sem vafalaust var til þess ætlaður að draga í gegnum hann band.“35 

Eggert Pálsson hafði ekki rétt fyrir sér um að minnsta kosti um tvö atriði: nælurnar eru úr 

bronsi en ekki látúni36 og þær eru einfaldar en ekki tvöfaldar að gerð. 

Um víkinganælur frá Íslandi virðist sem að ekkert sé ritað frekar um erlendis fyrr en á 

síðari hluta 19. aldar. Þá kom út grein í Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 

(Aarbøger) árið 1882 sem var samantekt á íslenskum fornminjum eftir Kristian Kålund undir 

heitinu Islands fortidslævninger. Segir hann þar meðal annars frá nælum sem fundust á 

                                                 
30 Sigurður Bergsteinsson, 2005, bls. 32-36. 
31 Eggert Ólafsson, 1772. 
32 Rit þetta var gefið út á íslensku árið 1942 í þýðingu Steindór Steindórssonar undir heitinu Ferðabók Eggerts 
Ólafssonar og Bjarna Pálssonar.  
33 Eggert Ólafsson, 1772, bls. 1035. 
34 Sami höfundur, 1981, bls. 262. 
35 Sama heimild, bls. 262. 
36 Brons (Cu2Sn) er málmblanda úr kopar og tin en látún (CuZn) er málmblanda úr kopar og sink.  
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Miklaholti, Knafahólum, Kornsá, Þorljótsstöðum, Kálfborgará, Valþjófsstöðum, Þjórsárdal, 

Norðurárdal og Flögu37 en fjallað verður betur um þessar nælur síðar. 

 

20. öld 

Árið 1910 kom út í Aarbøger löng grein eftir Daniel Bruun og Finn Jónsson um kumlateiginn 

sem grafinn var upp við bæinn Dalvík í Brimnesi árið 1908. Fundust þar alls 13 kuml en í 

einu þeirra fannst kúpt næla.38 

 Daniel Bruun gaf út fyrstu útgáfu af ritinu Fortidsminder og nutidshjem paa Island 

189739 en var þá ekkert minnst á fornminjar af nokkru tagi í þeirri útgáfu. Árið 1928 kom út 

hinsvegar önnur útgáfu af sama riti en í þeirri síðari hafði hann síðan bætt við slíkum minjum 

og nefnir hann þá meðal annars þær nælur sem höfðu fundist í Reykjaseli, Valþjófsstað, 

Dalvík (Brimnesi) og Miklaholti.40 

 Jan Petersen gaf út bók sína Vikingetidens smykker árið 1929 þar sem niðurstöður hans 

á formgerðargreiningu ýmissa tegunda næla koma fram.41 Notar hann þessa 

formgerðargreiningu til þess að aldursgreina þær eftir skrautverki en í þessu verki styðst hann 

við nokkrar nælur frá Íslandi þó svo að hann fjalli aðallega um nælur frá Noregi og 

Danmörku. Íslensku nælurnar fundust í Álaugarey, Mjóadal, Snæhvammi, Gautalöndum og 

Vaði.42 Hann er þó ekki fyrstur manna til þess að gera slíkar greiningar. Oscar Montelius var 

brautryðjandi á því sviði43 en hann fjallaði um sænskar fornleifar. Oluf Rygh er annar en Jan 

Petersen styðst mikið við verk þessara manna. Frekar verður fjallað um þessa menn og fleiri 

síðar meir. 

Haakon Shetelig (1877-1955) gaf út grein árið 1937 sem bar heitið Islands graver og 

oldsaker fra vikingetiden.44 Þessi grein birtist síðan í Árbók 1937-1939, í íslenskri þýðingu 

eftir Matthías Þórðarson, þá undir heitinu Íslenzkar dysjar og fornleifar frá víkingaöld.45 

Nefnir Shetelig meðal annars uppgröft sem Daniel Bruun stóð fyrir en hann fór fram á 

Brimnesi46 í Eyjafjarðarsýslu. Þar var að finna kumlateig með 13 kumlum en í einu þeirra 

fannst ein kúpt næla. Einnig nefnir hann í grein sinni fund á fjórum nælum frá Miklaholti í 

                                                 
37 Kålund, Kristian, 1882b. 
38 Bruun, Daniel og Finnur Jónsson, 1910. 
39 Bruun, Daniel, 1897. 
40 Sami höfundur 1928, bls. 56, 65-66. 
41 Jan Petersen hefur líka gefið út annað rit um formgerðafræði sverða. Petersen, Jan, 1919. 
42 Petersen, Jan, 1929, bls. 23, 55, 77. 
43 Montelius, Oscar, 1872. 
44 Shetelig, Haakon og Hjalmar Sejersted Falk, 1937, bls. 205-219. 
45 Shetelig, Haakon, 1939, bls. 5-18. 
46 Kuml þetta er vísað í sem Dalvík (Brimnes) hér eftir.  
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Biskupstungum; tvær kúptar nælur, ein kringlótt næla og ein þríblaðanæla47 en þessar nælur 

fundust árið 1840.48 

 

21. öld 

Ekki hefur komið mikið út um íslenskar nælur á þessum fyrsta áratug 21. aldar. Michèle 

Hayeur Smith má þó nefna en hún hefur skrifað lokaritgerð um íslenska skartgripi, þar á 

meðal nælur, sem ber heitið Draupnir’s Sweat and Mardöll’s Tears. An Archaeology of 

Jewellry, Gender and Identity in Viking Age Iceland. Eins og titillinn gefur til kynna fjallar 

hún um kyngervi og vitund fólks sem bjó á Íslandi á víkingaöld út frá skartgripum en einnig 

um stöðu einstaklinga út frá skartgripum þeirra og hvaða hlutverk skartgripir gætu hafa gegnt 

í samfélaginu hvað varðar í sambandi við galdra og trú. Fjallar Hayeur Smith einnig um 

hráefni skartgripa, framleiðslu þeirra, tækni og framleiðslu á gripum á Íslandi sem ekki eru úr 

járni.49  

                                                 
47 Shetelig, Haakon, 1939, bls. 9-10. 
48 Kålund, Kristian, 1882, bls. 62. 
49 Hayeur Smith, Michèle, 2004. 
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2. Almennt um nælur frá víkingaöld 

 

2.1 Fyrri rannsóknir 

 

Ef litið er nú fyrir utan landsteinana, hvað varðar nælur í öðrum löndum og rannsóknir á þeim, 

kemur í ljós að þær hafa aðallega verið í höndum fræðimanna í Skandinavíu og á 

Bretlandseyjum. Svo virðist að fyrstur manna til þess að ríða á vaðið og reyna að flokka 

forngripi á skipulagðan hátt hafi verið Oscar Montelius (1843-1921); það er að segja með 

röðun (e. seriation) en hann var sá fræðimaður sem að fínpússaði notkun þessarar aðferðar. 

Oscar Montelius var fornfræðingur sem fæddist í Svíþjóð. Árið 1872 kom út bók eftir hann 

sem ber heitið Svenska fornsaker.50 Tveimur árum síðar kom út grein eftir Montelius sem 

heitir Om de ovala spännbuckorna51 og er það líklega fyrsta verkið þar sem fjallað er um 

kúptar nælur. Fjallar hann um þær kúptu nælur sem hafa fundist í Svíþjóð, Noregi, Íslandi og 

á Bretlandseyjum.  

Flokkun á norskum forngripum var í höndum Oluf Rygh (1833-1899) en árið 1885 

kom út rit eftir hann sem heitir Norske oldsager ordnede og forklarede52. Er oft vitnað í þetta 

verk, sem og verk Oscars Monteliusar, þegar nælur eru flokkaðar eftir útliti. Sophus Müller 

(1846-1934) tók síðan við að flokka danska forngripi í bók sinni Ordning af Danmarks 

Oldsager sem kom út á árunum 1888-1895.53 Emil Vedel (1824-1909) gaf einnig út bók sem 

kom út árið 1897 og ber heitið Bornholms oldtidsminder og oldsagar54. Borgundarhólmur 

tilheyrir Danmörku en telst jafnframt tilheyra svokölluðum Eystrasaltseyjum. Þessir fræðingar 

byggðu verk sín helst á því að flokka gripi niður eftir því frá hvaða öld þeir tilheyrðu 

samkvæmt þriggja alda kerfinu; það er að segja stein-, brons- og járnöld. Járnöld var síðan 

gjarnan skipt í tvennt: eldri og yngri járnöld þar sem víkingatímabilið á heimi á yngra 

tímabilinu.55 Nælur af þeirri gerð sem fjallað er um hér finnast á blöðum ofangreinda verka. 

 Eftir aldamótin 1900 fór að bera á auknum áhuga fyrir einstaka gerðum gripa og á það 

einnig við um víkingaaldanælur. Jan Petersen er einn þeirra fræðinga sem mikil áhrif hefur 

haft á greiningu gripa frá víkingatíma og árið 1919 gaf hann út bók um formgerðarfræði og 

                                                 
50 Montelius, Oscar, 1872. 
51 Sami höfundur, 1874, bls. 177-194. 
52 Rygh, Oluf, 1885. 
53 Müller, Sophus, 1888-1895. 
54 Vedel, Emil, 1897. 
55 Sjá til dæmis hjá Oluf Rygh, 1885, bls. 122-127. 
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flokkun sverða sem hét De norske vikingesverd.56 Tæpum tíu árum síðar, eða 1928, gaf hann 

út annað verk sem heitir Vikingetidens smykker57 og þar er umfjöllun um nælur nokkuð 

fyrirferðarmikil. Flokkar hann þær í fyrsta lagi eftir lögun, síðan eftir aldri og skreytistíl og að 

lokum eftir mismunandi frávikum í skrauti. Notast hann helst við flokkun Oluf Rygh en 

Petersen fjallar helst um kúptar nælur, enda eru langflestar nælur að þeirri gerð. Minna fer 

hins vegar fyrir kringlóttum nælum, tungunælum og þríblaðanælum. 

Við flokkun á gripum í þessu verkefni verður aðallega notast á við flokkun Oluf Rygh 

og Jan Petersen en myndir af gripum í þeirra bókum eru notuð til viðmiðunar. Myndir af 

gripum Rygh eru því auðkenndir með Rygh en myndir af gripum frá Petersen er auðkenndi 

með Smykker, samanber bókarheiti. 

 Ingmar Jansson er einn þeirra sem nánar hefur fjallað um kúptar nælur. Byggir hann 

þó rannsóknir sínar aðallega á þeim nælum sem fundust við uppgröft í Bjarkey, verslunarstað 

sem var uppi á víkingaöld í Svíþjóð og talinn vera fyrsta þéttbýlismyndun þar á landi. Setti 

hann hana fram sem lokaritgerð við Háskólann í Uppsölum árið 1986. Skoðar hann líka þau 

mót sem höfðu fundist sem notuð voru til þess að framleiða nælurnar. Flokkun næla hjá 

Ingmar Jansson er svolítið öðruvísi en tíðkast hafði fram að þessu, til dæmis, Jan Petersen. 

Hann fjallar fyrst um nælur frá fólksflutninga- og Vendeltíma (verður rætt um síðar) og síðan 

flokkar hann nælurnar eftir því hvort að þær hafa svokallað rammavirki58 eða ekki. Styðst 

hann aðallega við flokkun Petersen, þar sem þær nælur eru auðkenndar með P, en einnig 

styðst hann við svokallaða Bj flokkun sem vísar til einstakra næla sem fundust í 

verslunarstaðnum Birku.59 Ingmar Jansson skoðar skrautið í meiri smáatriðum en flestir aðrir. 

Einnig fjallar hann um nálarútbúnað, munsturleifar af klæðnaði og fleira.60 

 Margar umfjallarnir um nælur eru í tengslum við klæði kvenna, svo og sem um 

greftrunarumbúnað þeirra. Mikið hefur verið skrifað um Bjarkey í þessu sambandi en Bjarkey 

var einn helsti verslunarstaður þekktur á Norðurlöndum á víkingaöld. Hann var á Bjarkeyju 

sem liggur í Mälaren Leginum í Svíþjóð. Agnes Geijer er ein þeirra sem hefur skoðað 

klæðnað kvenna í Bjarkey en verk hennar kom út árið 1938 undir heitinu Bjarkey 3, Die 

Textilfunde aus den Gräbern.61 Er verk hennar talið vera grundvöllur fyrir allar 

nútímarannsóknir á klæðum víkingaaldar. Skoðaði hún meðal annars þær textílleifar sem 

mátti finna áfastar við nælurnar. Setti hún fram tilgátur hvernig nælurnar voru notaðar til þess 

                                                 
56 Petersen, Jan, 1919. 
57 Petersen, Jan, 1928. 
58 Ingmar Jansson kallar þá ramverk á sænsku. Ingmar Jansson, 1985, bls. 24. 
59 Rætt verður betur um Birku og fleiri verslunarstaði í kafla 2.3. 
60 Jansson, Ingmar, 1986. 
61 Geijer, Agnes, 1938. 
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að halda klæðum saman.62 Inga Hägg hefur einnig rannsakað umbúnað kvenna í Bjarkey en 

hennar meginmarkmið var að komast að því á hvaða hátt klæðum var raðað saman og þar af 

leiðandi hvaða hlutverk nælurnar gegndu í því sambandi. Var þetta umræðuefni í lokaritgerð 

hennar sem kom út árið 1974 og heitir Kvinnodräkten i Bjarkey.63 

 Judith Jesch hefur gefið út bók sem heitir Women in the Viking Age en sú bók kom út 

árið 1991. Hún fjallar um konur frá þessu tímabili á frekar víðtækan hátt. Nefnir hún þar 

nælur sem hluti af greftrunarumbúnaði og að þær séu hluti af þeim skartgripum sem finnast í 

gröfum kvenna. Að hennar mati eru ákveðnar gerðir að skartgripum hentugar til þess að 

kyngreina grafirnar.64 

Thor Ewing hefur nýlega gefið frá sér bók sem heitir Viking Clothing en hún kom út 

árið 2006. Hann er þó ekki fornleifafræðingur að mennt og sést það vel á einstaka smáatriðum 

í bókinni en bókin er þó ágæt að sem slík. Eins og nafnið bendir til fjallar hann um klæði 

víkinga. Tekur hann þar fyrir sérkafla um klæðnað kvenna en einnig fjallar hann líka sér um 

klæðnað karla. Fjallar hann líka sérstaklega um nælur en þar rekur hann stuttarlega sögu 

þeirra, notkun og hvaða táknmyndir nælurnar höfðu í sínu samtímasamfélagi.65 Tekur hann 

fram að nælurnar hafa margs konar lögun og stíl en hann telur að flestar þeirra kalla þær með 

hugtakinu „boga nælur“ (e. bow brooch) þar sem flestar þeirra eru búnar til úr málmi og 

sveigjast upp á við.66  

 

2.2 Greiningaraðferðir á nælum 

 

Formgerðargreining 

 

Eins og nefnt var í inngangi er eitt aðalmarkmiðið hér að gera formgerðargreiningu á 

nælunum sem byggist helst á þrenns konar eiginleikum: formeiginleikum, yfirborðs-

eiginleikum og tæknilegum eiginleikum.67 Helst verður þó áhersla lögð á fyrstu tvo 

eiginleikana en minnst verður á tæknilega eiginleika þar sem það á við. Verður nú fjallað 

nánar um hvern eiginleika fyrir sig. 

 

                                                 
62 Ewing, Thor, 2006, bls. 26 
63 Hägg, Inga, 1974. 
64 Jesch, Judith, 1991, bls. 14-15. 
65 Ewing, Thor, 2006, bls. 39, 59-64. 
66 Sama heimild,, bls. 24. 
67 Bahn, Paul og Colin Renfrew, 2008, bls. 124-126. 
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Formeiginleikar 

Fyrsta augljósa greiningaaðferð milli kringlótta, kúptra, tungu- og þríðblaðanæla er lögun 

þeirra. Kringlóttar nælur (round brooches, disc brooches) eru hringlaga að lögun; þrívíð lögun 

þeirra getur þó verið mismunandi, flestar þeirra eru ekki alveg flatar heldur mynda þær frekar 

strýtulaga form þar sem miðjan stendur hæst upp úr. Kúptar nælur eru hins vegar 

sporöskjulaga og minna helst á skjaldbökuskeljar enda hafa þær verið gjarnan verið nefndar 

tortoise brooches á ensku. Tungunælur eru ílangar að gerð með hálfboga lögun eða nokkurs 

konar skjaldarlögun á öðrum enda en þverskornar á hinum endanum. Þríblaðanælur eru 

kallaðar trefoil brooches á ensku en trefoil á íslensku vísar í smáraplöntur sem venjulaga hafa 

þrjú blöð eins og þessar nælur. Enska orðið er einnig notað þá um slíkt smáramynstur. Líta 

því nælurnar út eins og þriggja blaða smárar en einnig líkjast þær helst því að þremur 

tungunælum hefur verið steypt saman í kringum miðjustykki. 

 Þó að þessar fjórar ofangreindar gerðir af víkinganælum hafa fundist hérlendis eru þó 

nokkrar gerðir sem hafa ekki fundist hérlendis. Jafnarma nælur (e. equal-armed brooches) 

voru vinsælar víða á víkingaöld en af einhverri ástæðu hefur engin þeirra fundist hérlendis. 

Sumar nælur virðast mjög einangrað dreifingarsvæði eins og til dæmis á Gotlandi þar sem 

dósalaga nælur (e. drum-shaped brooches) virðast hafa eingöngu verið notaðar þar, sem og 

nælur sem voru í laginu eins og dýrahöfuð. Gotland er nú hluti af Svíþjóð en var alveg 

sjálfstætt menningarsamfélag á víkingaöld. 

Getur það falist í mismunandi myndefni á fleti næla eða öðrum eiginleikum þeirra þó 

svo í grundvallaratriðum líta þær svipað út, til dæmis kúptar nælur sem hafa níu hnappa en 

mismunandi getur verið hversu margir þeirra eru lausir eða fastir. Formgerðargreining hefur 

aðallega verið gerð fyrir kúptar nælur en frekar lítið hefur borið á slíkri flokkun hvað varðar 

kringlóttar, tungu- og þríblaðanælur. Kannski ekki skrítið í sjálfu sér þar sem fjöldi þekktra 

kúptra næla frá víkingaöld, miðað við aðrar tegundir af nælum, er langmestur.  

Fyrstur manna til þess að raða nælum eftir útliti var Oscar Montelius,68 eins og hefur 

verið nefnt hér að ofan. Birti hann myndir af þessum gripum í bók sinni og er því oft vísað í 

einstaka myndir sem Montelius og síðan númer myndar. Oluf Rygh69 hópaði saman þær nælur 

sem honum fannst ættu saman vegna sameiginlegra útlitseinkenna, svo sem kúptar nælur að 

gerð Rygh 652 og 654, en þessar nælur eru meðal þeirra nælna sem oftast hafa fundist 

hérlendis svo og sem erlendis. Jan Petersen hefur tekið verk Oscar Montelius og Oluf Rygh 

og unnið enn frekar með það efni, sem og aðrar nælur sem fundist hafa í Skandinavíu, þó 

                                                 
68 Montelius, Oscar, 1872. 
69 Rygh, Oluf, 1885. 
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aðallega í Noregi þar sem fræðimaðurinn er norskur. Sem fyrr fólst sú greining aðallega í 

kúptum nælum en einnig fjallaði hann um aðrar tegundir af nælum, eins og áður hefur verið 

nefnt. Kringlóttar nælur eru til dæmis flokkaðar hjá honum eftir stærð. Notar hann orðið 

„smykker“ fyrir gripi í bók sinni og hefur það gjarnan verið notað fyrir þær myndir sem finna 

er í bók hans Vikingetidens smykker, og svo númer myndar, fyrir hvern einstaka grip. 

Stundum hefur líka P verið notað fyrir Petersen. Í mörgum tilfellum í bók hans eru myndir af 

gripum af undirgerð ákveðins flokks en yfirflokkur hans byggist aðallega á Rygh flokkun. 

Einnig flokkar hann þó nælurnar eftir því frá hvaða öld hann telji þær koma frá sem og eftir 

skreytistíl.70 

Greining Ingmars Janssonar á kúptum nælum frá Bjarkey er frekar nýleg miðað við 

aðrar ofangreindar formgerðagreiningar en er þó orðin 25 ára gömul þegar þetta er skrifað. 

Hann flokkar þær niður eftir tímabilum en hann tekur ekki einungis fyrir nælur frá 

víkingatíma heldur eru líka innifaldar kúptar nælur frá Vendeltíma sem eru frá 6.-8. öld 

hérumbil og einnig nælur sem mætti teljast millistig þessa tíma og Víkingatíma. Ingmar 

Jansson flokkar víkingaaldanælur síðan niður í nælur sem að hafa ekki áberandi ytri kant (s. 

ramverk) og þær sem hafa slíkan kant.  

Hér er aðallega stuðst við verk Jan Petersen og Kristján Eldjárns um þær nælur sem 

fundust fyrir 1956 sem og eftir þann tíma. Mun ég vísa til Rygh gerða eins og Jan Petersen, 

sem og Smykker fyrir gripi sem samsvara myndum í bók hans. Dæmi má nefna tvær kúptar 

nælur frá bænum Litlu-Ketilsstaðir í N-Múlasýsla en þær eru af Rygh 655 gerð og Smykker 

52 gerð (mynd 31 í viðauka I). Ekki hafa þó allar nælur Rygh og Smykker gerð; sumar hafa 

bara síðari gerðina eða ekki neina ef að tiltekna nælu var ekki að finna í bók Jan Petersen.  

 

Yfirborðseiginleikar 

Yfirborðseiginleikar eiga hér við það skreyti sem finna má á yfirborði næla. Skreytið getur 

hafa verið myndað á mismunandi hátt; til dæmis skorið í yfirborð í formi útlína, eða á 

þrívíðan hátt, eða mótað með víravirki71 Myndefnið getur einnig verið mismunandi að gerð. 

Það getur haft sameiginleg einkenni sem hins vegar myndar mismunandi skreytistíla.  

Nælurnar í þessari ritgerð eru flestar skreyttar með Ásubergs-, Borró-, Jalangursstíl en þó 

stundum með fleirum en einum stíl í einu. Einnig má sjá votta fyrir eldri skreytistílum frá 

Vendeltíma. Nánar verður fjallað um víkingaaldarstíla og uppruna þeirra í kafla 3.  

 

                                                 
70 Petersen, Jan, 1928. 
71 Sjá nánar um mótunartækni hér að neðan 
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Tæknilegir eiginleikar 

Meðal tæknilegra eiginleika má nefna framleiðslutækni þar sem flestar nælur eru steyptar en 

lesa má betur um þá tækni í kafla 2.3. Aðrir tæknilegir eiginleikar gætu verið hvort að 

yfirborð nælu sé skreytt eða ekki, hvort að skreytið sé flatt eða upphleypt, hvort að nælan sé 

samansett úr einum eða tveimur skjöldum og úr hvaða hráefnum hún sé búin til úr. 

Algengasta hráefnið á nælunum hér er brons en einnig hafa fundist nokkrar nælur úr látúni. 

Silfur má einnig finna á nokkrum nælum sem áfest skreyti.  

 

Aldursgreiningar  

 

Erfitt getur verið að aldursgreina nælur, hvort sem um er að ræða hlutfallslegan aldur (e. 

relative dating) eða ákveðinn aldur (e. absolute dating). Hinn fyrri er helst hægt að finna með 

formgerðargreiningu þar sem mismunandi skreyti er frá mismunandi tímabili. Gallinn við þá 

aðferð er sú að samskonar skreyti getur hafa verið ráðandi í langan tíma og því ekki auðvelt 

að ákvarða neinn ákveðinn tímapunkt. Sumir skreytistílar voru líka samtíma að hluta til sem 

gerir aldursákvörðun enn erfiðari. Einstaka gerðir voru í tísku ákveðið tímabil en sumar gerðir 

voru þó vinsælari en aðrar og voru því kannski lengur í notkun en aðrar og spanna því lengra 

tímabil. 

Seinni aðferðina er helst hægt að nota ef að aðrir gripir fylgja nælunum sem hægt er að 

aldursgreina frekar til hlítar. Dæmi má nefna trjábúta sem hægt er að aldursgreina með 

geislakolsgreiningu eða með trjáhringjagreiningu72 (ef bútar eru nógu stórir) eða jafnvel 

erlenda peninga sem hafa hangið á sörva milli tveggja næla, þá oftast kúptra næla. Galli er þó 

á þessum aðferðum að það er ekki hægt að vita með vissu hversu gamall trjábúturinn var 

þegar hann lenti til dæmis ofan í kumli eða hversu langur tími leið frá myntsláttu penings þar 

til hann var lagður til hinnar hinstu hvíldar.73 Skekkjumörk geislakolsaðferða er þó yfirleitt 

ekkert minni en skekkjumörk formgerðargreiningar.74 

 

 

 

                                                 
72 Bahn, Paul og Colin Renfrew, 2008, bls. 138-149. 
73 Sama heimild, bls. 138-149. 
74 Þórhallur Þórarinsson, munnl. heimild, 2010. 
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2.3 Framleiðsla á nælum, uppruni og verslun 

 

Framleiðsla á nælum gat verið mjög flókin og ekki leikur vafi á því að hún var í höndum 

sérhæfðra manna á víkingaöld. Mismunandi aðferðir voru notaðar til þess að búa til slík verk; 

allt frá skurðartækni til mismunandi skreytingartækni. Byrjum fyrst að skoða hvernig 

nælurnar voru steyptar.  

 

Framleiðsla á nælum 

 

Það getur verið stundum erfitt að skera úr um hvort að nælur hafa verið búnar til sem einstakir 

gripir eða þá sem hluti af fjöldaframleiðslu. Stakir gripir virðast helst hafa orðið til þegar þeir 

voru úr gulli eða silfri og oft mjög vandaðir enda eflaust hafa þessir gripir verið dýrir og ekki 

verið á færi hverja sem er að kaupa slíka gripi. Einstaklingar með háa samfélagsstöðu og/eða 

voru ríkir hafa eflaust verið á meðal þessara viðskiptavina, svo sem konungar, höfðingjar og 

aðalsmenn.75 Ekki hafa fundist neinar gullnælur frá fyrri hluta víkingaaldar hérlendis en tvær 

silfurnælur hafa hins vegar fundist hérlendis frá þessu tímabili. Er sú fyrri kringlótt að gerð og 

kemur frá Stóra-Sandfelli í S-Múlasýslu (mynd 10 í viðauka I) en hún ber þó það ekki með sér 

að vera af einhverri sérstaklega vandaðri gerð. Seinni nælan fannst árið 1869 við Þorljótsstaði 

í Skagafjarðarsýslu en hefur því miður ekki varðveist.76 

Fjöldaframleiðslan virðist helst hafa verið notuð þegar nokkuð var liðið frá upphafi 

víkingaaldar þar sem ákveðnar tegundir af nælum urðu vinsælli en aðrar. Þurfti því oft að 

grípa til slíkra aðferða til þess að anna eftirspurn. Þessar nælur eru líka ekki úr fyrrgreindum 

eðalmálmum heldur eru þær flestar úr bronsi. Hérlendis hafa þó einnig fundist nælur úr látúni, 

þrjár samtals. Eru það tungunælurnar tvær sem fundust við Kornsá í Vestur-Húnavatnssýslu77 

en þriðja nælan er kringlótt og kemur frá Húsey.78 Slíkar nælur hljóta að hafa verið ódýrari en 

nælur úr gulli og silfri. Voru þær þó oft húðaðar gulli, þá helst kúptar nælur, til þess að líkja 

eftir gullnælum sem gæti verið vísbending um bronsnælur hafi upphaflega verið að reyna að 

líkja eftir formum næla sem hafi í fyrstu verið úr gulli. Möguleiki er þó einnig fyrir hendi að 

gyllingar átti að gera nælurnar flottari og ef til vill verðmætari. 

                                                 
75 Duczko, Wladyslaw, 1992, bls. 200. 
76 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 136-137. 
77 Sama heimild, bls. 125-127. 
78 Steinun Kristjánsdóttir, 1996. 
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Mest er vitað um fjöldaframleiðslu á kúptum nælum og skal framleiðsluferli þeirra hér lýst en 

framleiðsla á nælum af öðrum gerðum fór þó eflaust eins fram (mynd 2 í viðauka I). Fyrst 

þurfti að búa til mót. Ef að nælan hafði verið búin til frá grunni þá var í fyrstu nælan skorin út 

í vax. Í fjöldaframleiðslu var oft þó notuð tilbúin næla sem var til staðar og búið var til mót 

eftir henni úr leir. Í þetta mót var síðan vax hellt ofan í. Leirinn var síðan brotinn og eftir stóð 

vaxafsteypan. Nauðsynlegt gat síðan verið að skera ýmis smáatriði í vaxið. Síðan voru mörg 

þunn lög af tempruðum leir sett yfir og vaxið brætt í burtu. Varð þá eftir aðalmót (e. master 

cast) og gat það verið í einu eða fleiri hlutum. Hægt var að nota þetta mót aftur og aftur. Í 

þetta mót var síðan vax hellt ofan í og aftur var endurtekið ferlið með leirinn. Ofan í það 

leirmótið voru síðan settir vaxtittir sem síðar myndi mynda nálarfestuna. Neðri hluti mótsins 

var síðan búin til með því að setja lítinn bút af klæðnaði gegnumsýrðum af vaxi. Var bútnum 

þrýst ofan í mótið í þeim tilgangi að styrkja mótið og síðan var tempraður leir settur yfir. 

Síðan var allt mótið hitað upp og við það rann vaxið í burtu. Síðan eru þessir tveir hlutar 

teknir í sundur og klæðisbúturinn fjarlægður. Efri og neðri hlutinn voru síðan lagðir saman og 

kantar innsiglaðir.79 

Þá var sjálf nælan næst búin til. Leirmótið var látið standa lóðrétt og hitað upp í 

eldstæði. Bronsið var hitað upp í deiglu og síðan látið renna ofan í mótið. Eftir að allt hafði 

kólnað niður var leirmótið brotið utan af því og þar af leiðandi var aðeins hægt að nota þetta 

mót einu sinni. Þessar leifar af móti hafa fundist við fornleifafræðilegar rannsóknir, meðal 

annars í Bjarkey í Svíþjóð. Notkun á aðalmóti hefur þó líklega tíðkast helst af 

iðnaðurmönnum sem höfðu fasta búsetu og bjuggu á verslunarsvæðum eins og í Bjarkey. 

Farandsölumenn hafa eflaust líka verið að framleiða nælur og líklega þá sleppt aðalmótinu þar 

sem hættan var á að slíkt mót myndi brotna við flutning. Að lokum er ytra yfirborð pússað til 

og lagfært og jafnvel málmhúðað. Síðan er gengið frá nálarfestunni á bakhlið nælunnar.80  

Helstu vísbendingar um fjöldaframleiðslu næla sjást best á klæðismynstri sem verður 

eftir í bakhlið nælunnar við framleiðslu hennar. Klæðisbútar eru þó ekki alltaf notaðir við 

framleiðsluna og því líklegt hafa aðrar aðferðir verið notaðar til þess að styrkja mótin.81 

Önnur vísbending um fjöldaframleiðslu er sú að stundum hefur það gerst að mót hefur verið 

af nælu og svo hefur mót verið tekið af síðari nælunni og svo framvegis. Má þessum áhrifum 

helst líkja því við að ljósrit sé tekið af ljósriti og ljósrit af því og við það verða til dæmis 

                                                 
79 Fuglesang, Signe Horn, 1992b, bls. 198-199. 
80 Sama heimild, bls. 199. 
81 Sama heimild, bls. 199; Jansson, Ingmar, 1985, bls. 117. 
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myndir og texti óskýrari. Sama má segja um nælurnar. Mynstrið á nælunum verður ekki eins 

skýrt eða ekki eins háreist og smáatriði hverfa.82  

Hæfileikar skartgripasmiða gætu líka hafa haft áhrif á gæði nælanna. Smáatriði gætu 

verið verri eða vantað hjá þeim sem voru ekki eins færir til verka. Misskilningur á skrauti gæti 

verið líka hafa átt sér stað. Sumt skraut var erfitt að gera, eins og víravirki (sem verður fjallað 

um hér að neðan), og létu því sumir sér nægja að skera út í vaxmótið mynstur sem líkjast átti 

víravirki. Afsteypur voru líka gerða af vönduðum gripum með víravirkisskreyti. Afsteypum 

fækkaði á 10. öld og því þurfti að vinna hvern einstaka hlut frá grunni. Sumir slíkir gripir 

líkjast upphaflegu gripunum á þó nokkurn hátt en eru ekki eins vandaðir að gerð; mynstur oft 

skorið sem hroðvirknislegar rákir. Þeir gripir hafa eflaust verið ódýrari.83 

 

Mótunartækni 

Til að mynda skraut á yfirborði næla hafa margar mismunandi aðferðir verið notaðar. Þróun 

skreytis næla hefur verið á þá leið að í upphafi var það í formi útlínuskurðar, svo fór að bera á 

þrívíðu formi en að síðustu var skreytið aftur orðið að útlínuskurði. Einfaldasta formið er að 

gera beinar rákir með oddhvössum hníf en slíkt verkfæri skilur eftir sig V-laga línur í yfirborð 

griparins. líklega hefur ekki þurft mikla hæfileika til þessarar tækni. Erfiðara hefur þó verið að 

skera út myndir með útlínuformi þar sem ýmsar kúrvur og form sem liggja á flötum fleti 

koma til sögu. Hnífur hefur líklega ekki verið notaður heldur áhald svipað útskurðarjárni, með 

flatan en hvassan flöt. Stimplar eða stöppur voru einnig notaðir til þess að búa til mynstur.84 

Fleygskurður (e. chip-carving) er önnur tækni sem var líka notuð en talið er að þessi 

útskurðartækni megi rekja til viðarútskurðar, þar sem nokkurs konar sporjárn hefur verið 

notað til þess að búa til nokkurs konar fleyg ofan í yfirborðið. Er þá komið hér meira út í 

þrívíddartækni en þessi tækni er yfirleitt ekki notuð á alla næluna heldur að hluta til. Þessi 

tækni var þegar í notkun þegar víkingaaöld hófst og var aðallega notuð til þess að búa til 

geómetrískt skraut og dýr.85 

Upphleyptar nælur, eða myndir með hárisi (e. relief), voru líklega flóknastar að búa til. 

Form þeirra er í þrívíðu formi en misjafnt virðist þó verða hversu hagleiknir nælusmiðirnir 

voru þar sem margar nælanna eru ekkert sérstaklega vel gerðar. Ef til vill má það rekja til 

fjöldaframleiðslunnar þar sem smáatriði vilja gjarnan týnast niður. Ef hins vegar að nælurnar 

                                                 
82 Jansson, Ingmar, 1985, bls. 12 
83 Fuglesang, Signe Horn, 1992b, bls. 199. 
84 Petersen, Jan, 1928, bls. 110-113; Hayeur-Smith, Michèle, 2001, bls. 197. 
85 Wilson, David M. og Ole Klindt-Jenson, 1980, bls. 30. 
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voru gerðar frá grunni þá þurfti að skera þær fyrst út úr vaxi. Skraut á sumum þeirra stendur 

mjög hátt upp frá grunnfletinum. 

 

Víravirki og kornamyndun 

Víravirki (e. filigree) og kornamynstur86 (e. granulation) er meðal þeirra skreytingartækni 

sem mikið notaðar voru á þær nælur sem aðallega voru úr gulli og silfri á víkingaöld. Silfur-

víravirki hefur þó fundist meðal annars á kúptum bronsnælum en einnig eru dæmi til um að 

skreyti hefur verið skorið út í yfirborðið til þess að líkja eftir víravirki sem og eftir 

kornamynstri. Meðal fræðimanna sem hafa fjallað um þessar skreytingar er Wladyslaw 

Duczko.87 

Wladyslaw Duczko hefur skilgreint víravirkis- og kornmynstrarvinnslu á eftirfarandi 

hátt: „Í víravirkisskreyti málmvírar eru notaðir til þess að búa til mynstur en aftur á móti notar 

kornamynsturstækni lítil málmkorn í sama tilgangi.“88 Víravirki og kornamynstur getur 

fyrirfinnst á sama gripnum en það fer þó eftir hlutfalli hvors skreytis fyrir sig hvort hægt sé að 

kalla gripinn víravirkisgrip eða kornamynstrunargrip; það er að segja að ef að meira er um 

víravirki heldur en kornamynstur er gripurinn sagður vera með víravirkisverki og svo öfugt.89  

 Wladyslaw Duczko bendir á að þessi tvö hugtök, víravirki og kornamynstur, eru ekki 

alltaf notuð á réttan hátt og sé það sérstaklega satt um fyrra hugtakið. Stundum hafi 

skreytingar verið kallaðar „vírakornamynstur“ (e. filigranulation) og jafnvel hafi sumir vírar 

verið kallaðir „ekta víravirki“ (e. genuine filigree). Slíkt sé villandi og stafi oft af misskilningi 

manna hvað víravirki sé í raun og veru eða hvað orðið merki. Orðið sjálft filigree er ekki mjög 

gamalt hugtak að hans mati, það hafi komið fram úr ítölsku eða spænsku á 16. öld. Íslenska 

orðið víravirki komi hins vegar úr fornnorræna orðinu viravirke.90 

 Víravirkis- og kornamynstursrtækni má rekja allt til 2000 f. Kr. í löndum Austur-

Miðjarðahafs en náði mestum vinsældum á 8. öld f. Kr. í Etrúría sem áður var landsvæði í 

vesturhluta Ítalíu.91 Etrúar héldu áfram að nota kornamynstur en í Grikklandi hinu forna var 

víravirkið mikið notað á 4. öld. og áfram eftir það. Framleiðsla á víravirkisgripum var stunduð 

við Svarta hafið og á Ítalíu og þaðan dreifðust gripirnir víða um heiminn skreyttir klassískum 

stíl. Klassíski stíllinn hafði áhrif síðar meir í Norður-Evrópu og Skandinavíu á for- og 

síðrómverskum tíma og einnig um alla Evrópu á fólksflutningatíma. Þegar komið var á 

                                                 
86 Íslensk þýðing á orðinu er mín. 
87 Duczko, Wladyslaw, 1985, bls. 15. 
88 Duczko, Wladyslaw, 1985, bls. 15, skáletrun ekki mín. 
89 Duczko, Wladyslaw, 1985, bls. 15. 
90 Duczko, Wladyslaw, 1985, bls. 15. 
91 Ensk-íslensk orðabók, 1999. bls: 337. 
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síðastgreinda tímabilið fór að bera á nýsköpun í skreytingarverkunum og voru margir þessara 

gripa hin veglegasta smíði.  

Víravirki og kornamynstur hvarf að mestu leyti eftir fólksflutningatímann en fór að birtast 

aftur á víkingaöld. Wladyslaw Duczko telur að þessi endurreisn hafi orðið vegna áhrifa frá 

Frankaríkinu veldinu, Englandi og Írlandi enda hafi notkun á þessu skrauti verið haldið áfram 

á Mervíkingatímabilinu, þá sérstaklega á meðan Mervíkingar réðu í Frakklandi. Einnig telur 

hann að slavneskir skartgripir hafi haft áhrif.92 

Þó nokkrar aðferðir hafa verið notaðar til þess að framleiða víravirkisvíra en víravirki 

samanstendur af vírum eins og áður hefur verið bent á. Þrjár aðferðir hafa aðallega verið 

notaðar: hömrun (e. hammering), snúningur (e. twisting) og teyging (e. drawing). Með 

hömrunaraðferðinni verður til langur málmvír með pípulaga lögun sem er kringlóttur í 

þverskurði. Hægt er að þekkja slíka víra á sléttum flötum og mismunandi þvermáli. Vírar, 

sem búnir eru til með snúningisaðferðinni, byrja sem þunnar, kassalaga stangir eða langar, 

mjóar málmræmur. Málminum er síðan snúið um sjálfan sig og yfirborð síðan jafnað út á 

milli tveggja viðarbúta. Við þessa aðferð myndast tvær aðskildar spíralgrófir sem snúast í 

kringum yfirborð málmsins. Síðasta aðferðin, teyging, grefst sérhæfðs áhalds sem kallast 

togplata (e. draw-plate). Málmstöng er dregin í gegnum göt á plötunni með töngum og verður 

lengri og rúnnaðri í kjölfarið. Er hún síðan dregin sí og æ í gegnum götin þar til að langi 

vírinn hefur fengi áætlaða þykkt.93 Rákir sjást gjarnan á vírum sem hafa verið mótaðir með 

þessari aðferð svo og sem af innri byggingu þeirra þar sem teygst hefur á kristöllum 

málmsins.94 

 Víravirkisvírar hafa verið notaðir til þess að búa til tvenns konar skreytingarvíra; 

snúinn skreytingavír þar sem tveir eða þrír vírar eru snúnir saman eða svo svokallaðir 

perluvírar (e. beaded wires) en eins og nafnið bendir til, minna þeir helst á perlur á bandi. 

Fyrri gerðin er aðallega notuð til þess að skreyta kanta og slíkt en seinni gerðin er yfirleitt 

notuð á unnu yfirborði.95 Framleiðsla á perluvírum er á þann hátt að annaðhvort eru þeir 

gerðir með sérstakri perluþjöl (e. beading-file) eða þá að vírar voru pressaðir í sérstöku móti 

sem kallast á ensku organarium.96 Perluvírar geta haft tvenns konar perlur; fyrri kallast beinar 

perlur (e. straight-beading) sem fást með pressumóti og síðan skásettar perlur (e. oblique-

beading) en þær eru myndaðar með því að láta vírinn liggja á ská undir perluþjöl. Þessi munur 

                                                 
92 Duczko, Wladyslaw, 1985, bls. 16. 
93 Sama heimild, bls. 16. 
94 Sama heimild, bls. 17. 
95 Sama heimild, bls. 17, 19. 
96 Sama heimild, bls. 19, 21. 
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sést best undir rafeindasmásjá. Perluvírar voru einnig stundum flattir út eftir upphaflega 

framleiðslu sem gerir þá bæði fallegri til ásýndar og gerir þá auðveldari meðhöndlunar við 

myndun á mynstrum.97 98 

Kornamynstur samanstendur af litlum, kúlulaga málmkornum sem liggja oft þétt 

saman á fleti. Tvær aðferðir hafa verið notaðar til þess að búa til sjálf kornin í miklu magni. 

Fyrri aðferðin felst í því að margir jafnstórir málmbútar eru settir í deiglu sem hefur verið 

húðuð með koladufti. Síðan er meira koladuft sett yfir málminn og ferlið endurtekið þar til að 

ílátið er orðið fullt. Deiglan er síðan innsigluð og sett í ofn. Þegar deiglan er síðan tekin aftur 

úr er koladuftið þvegið af og þau málmkorn sem eru af sömu stærð og með reglulega og 

kúlalaga lögun haldið eftir. Síðari aðferðin felst í því að málmur er bræddur í deiglu og látinn 

síðan renna í gegnum viðarsigti ofan í vatn eða á lag af kolardufti.99  

Til að festa víravirki og kornamynstur á gripi þarf að nota tækni sem kallast á ensku 

soldering eða þá helst lóðun á íslensku. Svokallað „lím“ (e. adhesive) eða viðloðunarefni er 

sett á skrautið sem er hitað upp þar til að límið bráðnar og er þá skrautið sett á.100  

 

Málmhúðun og níellóskreyting 

Margar víkingaaldanælur hafa verið málmhúðaðar við framleiðslu, flestar þó með gullhúð en 

sumar líka með silfurhúð. Leifar af silfurhúð má til dæmis finna á tungunælunum frá Kornsá. 

Misjafnt er hversu vel málmhúðirnar hafa varðveist með tímanum, allt frá því að vera næstum 

óskemmdar til þess að hafa horfið alveg. Í þeim tilfellum getur jafnvel verið erfitt að vita 

hvort að nælur hafi verið húðaðar yfirhöfuð en yfirleitt sjást þó leifar af gyllingu á gripum. 

Húðunaraðferðin hefur kannski eitthvað með málið að gera. Hafa verður einnig í huga að þó 

svo að næla sé gyllt á litinn er það ekki alltaf merki um að hún sé gullhúðuð (svo fremur að 

hún sé ekki úr gulli). Stundum er á þeim gulrauður litur sem er tilkomin vegna oxunar á 

koparnum í bronsnælum.101 

 Málmhúðun málmgripa er ævaforn tækni. Þekkist hún allt frá þriðju og fjórðu öld fyrir 

Krist og beittu forn-Egyptar og Etrúskar þessu tækni. Notkun á blaðgulli (e. gold leaf) er elsta 

aðferðin en það var fest á málmgripi með lífrænu viðloðunarefni.102 Hægt er að hafa blaðgull 

mjög þunnt eða allt að 0,000125 mm en blaðsilfur um 0,002 mm. Algengara er þó að blaðgull 

sé haft þykkara við notkun þess, um 0,1 mm við notkun á skartgripum. Hamar var notaður til 

                                                 
97 Duczko, Wladyslaw, 1985, bls. 21. 
98 Sama heimild, bls. 22, 24. 
99 Sama heimild, bls. 24. 
100 Sama heimild, bls. 25-26. 
101 Sama heimild, bls. 29. 
102 Sama heimild, bls. 29. 
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þess að fletja málminn út eftir að hann hafði verið settur á milli tveggja laga úr leðri. Leðrið 

var síðan sett á steðja úr járni eða steini og hamrað þar til málmurinn var orðinn nógu þunnur. 

Hann var síðan klipptur niður í hæfilegar stærðir og síðan fest á grip.103 

 Önnur aðferð sem gjarnan hefur verið kölluð „eld-“ eða „kvikasilfurshúðun“ felst í því 

að gull var leyst upp í sjóðandi kvikasilfri. Við það varð til málmblanda sem heitir amalgam. 

Hún er mjúk og því hægt að smyrja henni yfir smíðisgripinn. Síðan var gripurinn hitaður og 

við það gufaði kvikasilfrið upp. Þriðja aðferðin er sú að yfirborð gripsins er þakið 

kvikasilfurssalti. Blaðgull er síðan lagt ofan á þessa blöndu og við það bráðnar gullið strax. 

Gripurinn er síðan hitaður upp í þeim tilgangi til að losna við kvikasilfrið, sem gufar upp, og 

eftir verður gullfilma á yfirborðinu.104 Stundum er hluti gripar skreyttur með annari 

málmtegund en þá er einfaldarði aðferðir notaðar. Silfur hefur stundum verið notað, þá líklega 

sem blaðsilfur sem sett hefur verið yfir skreyti með viðloðunarefni og síðan ýtt ofan í 

skrautið. 

 Að lokum má greina frá notkun silfurs á annan hátt til skreytingar en níelló er dæmi 

um slíkt. Níelló (Ag2S) er svart á lit en sá litur er fenginn með því að blanda silfri saman við 

brennistein.105 Níelló er gjarnan hamrað á nælur á takmörkuð svæði til skreytis eða notað í 

víravirki. Glæsileg kúpt næla fannst í Bjarkey í Svíþjóð (mynd 1 í viðauka I) sem er úr bronsi 

og er talin vera frá 9. öld. Hún er skreytt með gyllingu, silfri og níelló og að hluta til skreytt 

með gripdýrum. Þykkur uppásnúinn víravirkisvír, úr að minnsta kosti tveimur þráðum, hefur 

verið fest á næluna úr níelló og er hann svartur á lit.106 

 

Uppruni víkingaaldarnæla og verslun með þær 

 

Uppruni næla 

Mikið hefur verið rætt um uppruna þeirra næla sem hafa fundist hérlendis. Eflaust hafa 

margar þeirra verið fluttar inn og telja sumir að þær hafi í raun allar verið innfluttar. Erfiðara 

er þó að segja til um smíði næla hérlendis enda hafa engin mót fundist af nælum né þau áhöld 

sem notuð voru til smíðanna. Mikið hefur verið fjallað um hugsanlega skartgripaframleiðslu 

hérlendis.  

Vísbendingar eru þó til um að nælugerð hafi ef til vill verið stundaðar hérlendis. Árið 

1947 fannst kuml við Sílastaði í Eyjafirði af karlmanni sem hugsanlega hafði verið 

                                                 
103 Duczko, Wladyslaw, 1985, bls. 25. 
104 Sama heimild, 29. 
105 Sami höfundur, 1992, bls. 200. 
106 Sama heimild, bls. 201. 
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silfursmiður, að mati Michèle Hayeur-Smith, sem gæti hafa verið fær um að gera við 

skartgripi eða búa til einfalda skartgripi. Þessa skoðun styður hún með því á að benda á 

nokkra gripi sem fundust með hinum látna. Fyrsti þeirra er silfurvír sem var 1,2 cm að lengd 

og þvergáraður eins og perluband. Með skoðun á vírnum í gegnum stækkunargler var komist 

að þeirri niðurstöðu að þessi bútur sé perluvír eins og notaður er í víravirki. Perluvír hefur 

verið notaður til þess að skreyta nælur. Ekki var hægt að ákvarða hvernig vírinn hafði verinn 

búinn til þar sem ekki var hægt að framkvæma skoðun með rafeindasmásjá.107 

Annar gripur sem bendir til skartgripagerðar þessa manns er „flís“ nokkur sem fannst 

með manninum. Telur Michèle Hayeur-Smith líklegt að þarna sé á ferð vaxmoli en eins og 

komið hefur fram hér að ofan, var bývax oft notað við mótun næla. Fleiri gripir sem hún 

bendir á eru brot af kúfískum peningum sem gjarnan voru notaðar sem hráefni í skartgripi og 

grip sem hugsanlega er stimpill en slíkir gripir voru notaðir til þess að stimpla mynstur á flöt 

skartgrips.108 Annars telur Michèle Hayeur-Smith að frekar ólíklegt að hérlendis hafi verið 

stunduð skartgripagerð úr silfri að stórum stíl, þá helst í hjáverkum.109 Smiðjur hafa þó fundist 

en hvort að brons eða silfur var þar notað til nælugerða er annað mál. 

 Helsti uppruni erlenda næla er þó líklega frá Skandinavíu og ef til vill frá Bretlands-

eyjum. Mót af kúptum nælum hafa fundist til dæmis í verslunastöðunum Ribe og Bjarkey, 

sem og málmgjall og úrgangur við smíði þeirra.110 

 

Verslun með víkinganælur 

Á víkingaöld var verslun mikil í Skandinavíu, bæði innan hennar sem og fyrir utan. Teygði 

hún anga sína á austrænar slóðir, jafnvel alla leið til Kína. Í Noregi var helsti 

verslunarstaðurinn Kaupangur, í Svíðþjóð Bjarkey og í Danmörku Heiðabær. Verslað var með 

víkingaaldarnælur eins og annan verðmætan varning. Margar þeirra hafa því borist víða og oft 

langt frá upprunalandi sínu. 

Í Mäleren leginum í Upplandi, Svíþjóð var lengi aðalverslunarstaður víkinga í Skandi-

navíu, en einnig sem staðsetning fyrir alþjóðlega verslun. Í leginum liggur Bjarkey en á 

eyjunni var líklega stofnaður ca. 800 verslunarbærinn Bjarkey við norðvestur strönd hennar. 

Deilur eru þó um þá tímasetningu en Helen Clarke og Björn Ambrosiani benda á að hann hafi 

geta verið stofnaður 25-50 árum fyrr en þann aldur byggja þau á fundi kamba sem eru eins og 

þeir hafa fundist í verslunarstaðnum Staraja Ladoga í Rússlandi og hafa verið aldursgreindir 

                                                 
107 Hayeur-Smith, Michèle, 2001, bls. 196. 
108 Sama heimild, bls. 197. 
109 Sama heimild, bls 191. 
110 Sama heimild, bls. 193 
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með trjáhringjagreiningu til ártalsins ca. 760. Aðrir víkingaaldargripir sem hafa fundist þar 

voru grafnir með gripum frá Vendeltíma. Stofnendur Bjarkey hafa líklega tengst sænska 

konungsveldinu þar sem konunglega embættismenn, alþingi og átrúnað var einnig þar að 

finna.111 

Hvað sem því líður var Bjarkey stærsti bærinn í Svíþjóð á þeim tíma. Liggur hann 30 

km frá Stokkhólmi í dag. Auðveldara var að komast að Bjarkey þá enda gátu skip siglt þangað 

upp frá Eystrasalti en síðan hefur sjávarmál lækkað um 5 m. Bærinn var vel staðsettur hvað 

varðaði verslunarleiðir í til eystri landa, þá sérstaklega til landa sem voru rík af silfri. Auðvelt 

var að líka að ferðast þaðan til finnsku mælandi svæða.112 

Bjarkey samanstendur meðal annars af búsetusvæði og grafreiti en bærinn sjálfur 

hefur fengið nafnið Svarta jörðin, þar sem mannvistarlög voru svört á lit, en er það tólf 

hektarar að stærð.113 Ekki er vitað með vissu af hverju liturinn stafar en ekki hafa fundist 

neinar leifar af viðarkolum. Peter H. Sawyer telur þó líklegt að hann stafi af miklu 

byggðarálagi frekar en vegna brunaleifa.114 Mannvistarleifar liggja að hluta til undir 

grafreitunum sem umliggja bæinn.115 

 Fyrsti uppgröfturinn fór þar fram á 9. öld 17. aldar að hálfu Johan Hadorph, sem var 

sænskur fornfræðingur, en Hjalmar Stolpe leiddi þar uppgröft á tímabilinu 1871-1890 en þá 

fyrst komu upp mörg þúsundir forngripa upp úr samtals 1100 gröfum. Fleiri uppgreftir hafa 

átt sér stað síðan en þar var meðal annars grafið árin 1969-71116 og 1980.117 Margar gerðir af 

gröfum eru í grafreitunum, svo sem brunagrafir, grafhýsi, kistur og grafhauga, en samtals eru 

grafirnar orðnar fleiri en 2000.118 Sawyer telur að flestar grafirnar hafi verið tilheyrt 

kaupmönnum (og þá líklega konum þeirra) en einnig hafi líklega einhverjar grafirnar 

innihaldið jarðneskar leifar stríðsmanna.119 

Margir gripir fundust í Svörtu jörðinni og í grafreitunum og augljóst er að margir 

þeirra voru innfluttir. Meðal þeirra voru gler- og keramik vörur frá Rínarlandi, peningar frá 

Vestur-Evrópu (yngstir frá Jórvík, Englandi), silki (líklega frá Kína), glergripir og hringar 

með arabískum áletrunum,120 Búdda líkneski, írskir baglar og silfurdiskur frá Býsans. Gripir 

                                                 
111 Clarke,Helen og Björn Ambrosiani, 1991, bls. 75; Roesdahl, Else, 1998, bls. 124-125. 
112 Jansson, Ingmar, 1985, bls. 9; Sawyer, Peter H., 1971, bls. 181-182. 
113 Jansson, Ingmar, 1985, bls. 9. 
114 Sawyer, Peter H., 1971, bls. 178. 
115 Clarke, Helen og Björn Ambrosiani, 1991, bls. 73. 
116 Clarke, Helen og Björn Ambrosiani, 1991, bls. 71, 73. 
117 Roesdahl, Else, 1998, bls. 124.  
118 Clarke, Helen og Björn Ambrosiani, 1991, bls. 74; Jansson, Ingmar, 1985, bls. 9. 
119 Sawyer, Peter H., 1971, bls. 178-179. 
120 Sama heimild, bls. 180-181. 
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af sérhæfðum verkamönnum voru einnig smíðaðir á staðnum eins og sjá má á ýmsu fram-

leiðslurusli.121 Meðal þeirra voru nælur en þær fundust flestar í grafreitunum en fimm brot af 

kúptum nælumótum fundust þó í byggðarlaginu.122 

Clark og Ambrosiani telja að byggð hafi farið að dala í Bjarkey í byrjun 8. áratugs 10. 

aldar enda hafi engar engilsaxneskar myntir fundist sem voru yngri en það tímabil Else 

Roesdahl telur að Bjarkey hafi verið yfirgefinn kringum 975.123 Peter Sawyer telur líklegt 

hnignun Bjarkey hafi átt sér stað milli 965 vegna þess að ekki var lengur hægt að sigla beint á 

milli Eystrasaltshafs og Volgu. Við það hafi bein tengsl við Volgu rofnað og þar með helsta 

uppspretta auðsins.124 

Heiðabær heitir sá forni verslunarstaður Dana sem kallaður er Hedeby á ensku og 

Haithabu á dönsku. Líkt Bjarkey, var hann stofnaður við upphaf víkingaaldar en ólíkt honum 

þó náði hann að lifa lengur. Endalok Heiðabæs voru þó öllu sorglegri; hann var lagður í rúst 

um miðja 11. öldina en Peter H. Sawyer hefur bent á að samkvæmt fornleifafræðilegum 

rannsóknum virðist sem að mikilvægi hans væri orðið mestu að engu löngu fyrir þann tíma.125 

Samkvæmt Else Roesdahl hefur trjáhringjagreining verið framkvæmd á varðveittum viðum frá 

Heiðabæ en viður hefur varðveist vel á staðnum vegna hækkun sjávaryfirborðs. Elsti viðurinn 

hefur verið aldursgreindir frá 811 en sá yngsti um 1020.126 Vísbendingar eru um að blómaskeið 

Heiðabæs hafi verið frá síðari hluta 9. aldar til fyrri helmings 10. aldar samkvæmt Sawyer.127 

Heiðabær er staðsettur rétt hjá Scleiá við bakka Haddeby Noor sem staðsettur er rétt 

fyrir sunnan núverandi landamæri Þýskalands og var á sínum tíma syðsti verslunarstaður 

Skandinavíu. Landsvæðið við Heiðabæ tilheyrði Jótlandi áður fyrr. Staðsetning staðarins var 

góð hvað varðaði samgöngur og alþjóðalegur, enda stutt í Norðursjó og svokallaðan Ox veg 

sem lá suður eftir meginlandi Evrópu.128 

 Uppgreftir hafa farið fram í Heiðabæ og mun fleiri gripir hafa fundist hér en í Bjarkey, 

meira en 340.000 gripir. Eins og í Bjarkey, hafa gripirnir komið víða að, aðallega frá 

Eystrasaltslöndum og Vestur-Evrópu. Virðist því minni tengsl hafa verið við hin austrænu 

lönd. Mikið af gripum voru þó framleiddir á staðnum, þar á meðal skartgripir.129 Sawyer telur 

að skreyti úr bronsi og silfur hafi verið framleidd hér. Hann telur einnig að Heiðabær hafi 

                                                 
121 Clarke, Helen og Björn Ambrosiani, 1991, bls. 70, 73. 
122 Jansson, Ingmar, 1985, bls. 9. 
123 Clarke, Helen og Björn Ambrosiani, 1991, bls. 75 
124 Sawyer, Peter H., 1971, bls. 185. 
125 Sama heimild, bls. 187-188.  
126 Roesdahl, Else, 1998, bls. 122. 
127 Sawyer, Peter H., 1971, bls. 88.  
128 Roesdahl, Else, 1998, bls. 120. 
129 Sama heimild, bls. 120. 
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verið mikilvægari fyrir flutning á vörum frekar en framleiðslu á þeim. Stutt var í Norðursjó 

frá Heiðabæ og grunnt var botns við strendur bæjarins og þar af leiðandi gátu ekki stór skip 

lagt þar að. Líklega hafi því léttur og verðmætur varningur komið að landi. Heiðabær nær yfir 

24 hektara og mannvistarlag er 2 m þykkt. Grafreitir eru til staðar þar sem líkin hafa verið 

grafin með eða án kistu. Stundum einnig grafin í viðargrafhýsi.130 

 Ríba (Ribe) í Vestur-Jótlandi er annar verslunarstaður í Danmörku sem einnig hefur 

verið grafinn upp en meginuppgröftur fór fram á 6. áratug síðustu aldar. Áður höfðu þó 

fundist gripir frá víkingaöld rétt hjá. Samkvæmt Helen Clarke og Björn Ambrosiani hélt Stig 

Jensen hélt áfram uppgrefti árið 1986 en þar fundust leifar af verkstæðum. Þar höfðu 

skartgripir úr bronsi verið framleiddir, en einnig kambar og glerperlur.131 Því miður taka þau 

ekki fram hvaða gerðir að bronsskartgripum voru framleiddir í verkstæðunum.  

Samkvæmt Clarke og Ambrosiani hefur trjáhringjagreining leitt í ljós að Ríba hefur 

fyrst byggst ca. 710; þá líklega í fyrstu aðeins árstíðabundið að þeirra mati en þegar seinna 

leið fór búseta að vera allt árið. Ritheimildir benda til búsetu á 10. öld en annars er fátt sem 

bendir til samfelldrar búsetu frá víkingaöld til hámiðalda en Ríba var þá í byggð og gegndi 

mikilvægu hlutverki í danska konungsveldinu.132 

Í Skanía í Svíþjóð (tilheyrði áður Danmörku) var líka verslunarstaður sem heitir Åhus 

með verslunarmarkað snemma á 8. öld en síðar yfirgefinn á 9. öld. Staðurinn var síðan 

endurreistur á miðöldum á öðrum stað. Clarke og Ambrosiani sýnast að á víkingaöld hafi 

borið á sérhæfingu á smíðan gripa úr bronsi. Leirker sem hafa fundist á staðnum sýna náin 

tengsl við slavnesku svæðin og Eystrasaltslöndin en einnig við Rínarlönd.133 

Í Noregi var markaður í Orthere í Vesturfold. Fornleifar benda til þess að hann hafi 

staðið í blóma í byrjun níundu aldar en síðan hafi verslun farið þar minnkandi í byrjun 10. 

aldar. Margt til þess að hann hafi verið hættur í notkun vegna lækkandi vatnsyfirborðs. 

Grafreitir hafa fundist í kringum Kaupangur sem voru rannsakaðir, sem og búsetusvæði, á 6. 

áratug síðustu aldar af Charlotte Blindheim. Komið hafa upp gripir sem hafa komið víðsvegar 

að, svo sem skrautgripir frá Bretlandseyjum, leirker frá Rínarlöndum og glergripir frá Vestur-

Evrópu. Ummerki fundust um framleiðslu á gripum á staðnum, svo sem úr járni, gleri og 

góðmálmum. Nælur úr slíku hráefni gætu hafa verið því framleiddar hér og seldar á 

staðnum.134 

                                                 
130 Clarke, Helen og Björn Ambrosiani, 1991, bls. 59, 61. 
131 Sama heimild, bls. 53. 
132 Sama heimild, bls. 53-54. 
133 Sama heimild, bls. 55-56. 
134 Clarke, Helen og Björn Ambrosiani, 1991, bls. 65-66. Sawyer, Peter H., 1971, bls. 189-190. 
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3. Víkingaaldarstílar á nælum 

 

Ole Klindt-Jensen er á þeirri skoðun að ekki sé hægt að skilja víkingaskreyti til hlítar nema 

með því að skoða hvernig listsköpun manna var háttað í Skandinavíu fyrir víkingaöld.135 

Þessu er ég innilega sammála og mun því rekja hér skoðanir ýmissa fræðimanna um 

hugsanlegu þróun slíkrar iðju fram að víkingaöld. Þar á eftir verður svo fjallað um sjálfa 

víkingaaldarstílana sem skarta þær nælur sem skoðaðar verða í þessari ritgerð. 

Myndefni víkingaaldar samanstendur aðallega af dýraskreyti en geómetrískt og 

abstrakt skraut sést líka víða, þá oftast með dýraskreyti. Plöntuskeyti var ekki algengt á fyrri 

hluta víkingaaldar en fór að sjást meira á síðari hluta hennar. Alls konar bandmótíf voru líka 

vinsæl. Mannslíkaminn var einnig meðal myndefna en í þó mun fátæklegu mæli, meira að 

segja sást oft bara hluti af honum á grip. Mynstrin og myndefnið breyttist með tímanum og 

þróaðist á ýmsa vegu, til dæmis með innkomu nýrra myndefna. 

Flestir fræðimenn eru sammála því að undir lok 4. aldar eða í upphafi 5. aldar hafi 

farið að koma fram myndefni sem síðar meir hafði áhrif á skreytistíla sem að lokum urðu að 

fyrstu víkingaaldarstílum á 9. öld. Rómaveldið leið undir lok á síðasta fjórðungi 4. aldar í 

Vesturheimi.136 Í kjölfarið urðu miklar þjóðfélags breytingar á meginlandi Evrópu og í 

Skandinavíu vegna flutninga ýmissa þjóðflokka sem báru með sér ný myndefni og nýjar 

hugmyndir. Þjóðflutningatímabilið var hafið en endalok þess er talið vera um miðja 6. öld og 

við tók þá Vendeltími sem lauk sína göngu þegar víkingaöldin tók síðan við.137  

Lotte Hedeager telur að á þjóðflutningatíma hafi samfélag manna, stjórnarfar og 

hugarfar breyst mikið í Evrópu og í kjölfarið hafi norrænt dýraskreyti farið að þróast í nýjar 

áttir.138 Hefur það líklega gerst vegna flutninga mismunandi þjóðflokka til meginlands Evrópu 

sem höfðu mismunandi menningu og þar af leiðandi mismunandi myndefni í skrauti. Sumt 

myndefni hafi þó að öllum líkindum verið sameiginleg. Þessir þjóðflokkar teljast allir til 

germanskra þjóðflokka, það er að segja að þeir eiga sér sameiginlegan erfðafræðilegan 

uppruna en á meðal þeirra eru til dæmis Austur-Gotar sem fluttust frá Ungverjalandi139 og 

Austur-Germanar frá Germaníu140 en margir aðrir germanskir þjóðflokkar fluttust búferlum 

um gervalla Evrópu. 

                                                 
135 Wilson, David M. og Ole Kindt-Jensen, 1980, bls. 27. 
136 Gräslund, Anne-Sofie, 2000, bls. 62. 
137 Wilson, David M. og Ole Kindt-Jensen, 1980, bls. 27 
138 Hedeager, Lotte, 2007, bls. 17. 
139 Shetelig, Haakon, 1949, bls. 10-11. 
140 Salin, Bernhard, 1904, bls. 214. 
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Hvaðan komu hinu ýmsu myndefni skreytistíla á þjóðflutningatímabili? Margir 

fræðimenn hafa reynt að svara þessari spurningu með mismunandi niðurstöðum og jafnvel 

hafa sumir gegnið svo langt að segja að ógjörningur sé að reyna svara þessari spurning 

yfirhöfuð. Meðal þeirra sem hafa rannsakað dýraskreyti til hlítar eru Sophus Müller, Bernhard 

Salin og Haakon Shetelig en það er nú orðið þó nokkuð langt síðan að rannsóknir þeirra komu 

út; Müller gaf til dæmist sína greiningu út árið 1880 og Salin árið 1904. Rit Shetelig eru þó 

nokkrum áratugum yngri. Johannes Brøndsted hefur einnig skrifað um víkingaaldarskreyti en 

hefur lagt líka þó nokkra áherslu á samband skrautlistar á Englandi og í Skandinavíu.141 Svör 

manna hafa að sjálfsögðu breyst í gegnum tíðina og eru mörg þeirra teljast eflaust ekki vera 

fullnægjandi í dag en hins vegar leikur enginn vafi á því að þessi spurning eigi eftir að vera 

þrætubein manna langt fram í aldir. 

 Hugsanlegur uppruni dýraskreytis hefur verið mörgum mönnum hugleikinn. Haakon 

Shetelig hefur bent á að í rómverskri list voru dýramyndir algengar og því vel hugsanlegt að 

þær hafa verið fengnar að láni síðar meir að germönskum listamönnum. Honum fannst hins 

vegar dýrin vildu verða mjög stílfærð og frekar afskræmd, miðað við hinn mjög svo 

náttúrulegan stíl Rómverja, og heldur frumstæð að gerð.142 Shetelig telur einnig að dýraskreyti 

hafi líklega fyrst borist til Suður-Skandinavíu, og þaðan áfram til annara hluta Skandinavíu, 

en á leiðinni hafi þróast í sérskreytistíl sem var orðinn fullþróaður á 6. öld. Austurlensk 

dýramótíf gætu einnig haft áhrif á norrænt dýraskreyti að hans mati, til dæmis frá Skýþa við 

Svartahaf,143 en virðist þó frekar ólíklegt að mati Kristjáns Eldjárn.144 Ole Klindt-Jensen 

bendir einnig á utanaðkomandi áhrif frá erlendum löndum án þess þó að nafngreina þau 

eitthvað frekar.145 

Lotte Hedeager finnst ekki auðvelt að ákvarða með beinum hætti uppruna dýraskreytis 

en telur þó að austurlenskt dýraskreyti og klassískt myndefni hafi blandast við myndskreyti 

frá síðrómverskum tíma sem síðar meir varð að víkingaraldarskreyti.146 Rómverskur uppruni 

dýraskreytis er þó vel hugsanlegur því að svo virðist sem að fleygskurður á gripum hafi átt 

uppruna sinn að rekja til rómverskra handbragða, eins og Lennart Karlsson bendir á.147  

Myndefni dýraskreytis getur verið miserfitt að átta sig á. Hestar virðast koma mikið 

við sögu fyrir tíma víkingaaldar; fuglar (svo sem ernir og aðrir ránfuglar), birnir, hugsanlega 
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ljón, úlfar, svín sem og önnur ferfætt dýr. Ormar komu einnig fyrir, sem og snákar. Svo 

virðist vera sem að dýrin hafi verið meira í raunverulegri mynd við upphaf þróun norrænna 

dýrastíla en þegar líða tók á víkingaöldina fóru þau að vissu leyti að verða meira 

óraunverulegri í útlit. Samkvæmt Lotte Hedeager birtast dýrin annaðhvort í heilu lagi á 

gripum eða að hluta til, þau eru lítil eða stór, það getur vantað á þau hausinn eða þá að 

skrautið samanstendur eingöngu að haus, mismunandi hlutar líkamans koma fram ótengdir 

búk eða þá sem líffræðileg heild. Stundum hafi dýrategundum verið blandað saman og 

mynstur gátu verið svo flókin, að mati Hedeager, að dýrin urðu langt í frá því að vera 

náttúruleg.148 

Erfiðara virðist mönnum þó að átta sig á uppruna plöntuskreytis, enda var það ekki 

mikið notað á norrænum gripum fyrir og í upphafi víkingaaldar. Helsta skýringin hefur verið 

tengsl við akantusskreyti frá Frankaríki en Anne-Sofie Gräslund er ein meðal þeirra fræði-

manna sem heldur því fram.149 Vínviðarskreyti frá Bretlandseyjum hefur einnig verið talinn 

vera áhrifavaldur á plöntuskreyti í norrænni stílþróun samkvæmt Ole Klindt-Jensen.150 

 

3.1 Skrautstílar fyrir víkingaöld 

 

Eins og kom fram hér að ofan hefur þeim tíma sem leið frá falli Rómaveldis í V-Evrópu til 

upphafs víkingaaldar verið skipt í tvennt: þjóðflutningatímabil og Vendeltíma en Vendel er 

grafreitur í Upplandi, Svíþjóð.151 Bernhard Salin var fyrstur manna til þess að flokka gripi 

eftir skreytistílum en hann flokkaði gripi eftir Stíl I, Stíl II og Stíll III.152 Eru þeir því gjarnan 

nefndir Salin stílar af fræðimönnum. Fræðimenn virðast nokkuð missaga um hvaða stíll 

tilheyrir hverju tímabili fyrir sig. Ole Klindt-Jensen segir til dæmis að Stíll I tilheyrir 

fólksflutningatímabilinu en virðist ekki geta um hvaða tímabili Stíll II og Stíll III tilheyra.153 

Kristján Eldjárn nefnir að Stíl II og III tilheyri eldri Vendelstílum en að Stíll I sé 

þjóðflutningastíll.154. Spurningin er þó líka um hvort að þessir stílar hafi verið að einhverju 

leyti samtíma og þar með kannski erfitt að staðsetja þá eftir ákveðnum tíma? Hér verður þó 
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farið eftir flokkun Kristjáns og verður því fjallað um Stíl I sem þjóðflutningastíl en Stíl II og 

II sem stíla frá Vendeltíma. 

Ole Klindt-Jensen bendir á að flokkun Salins var endurskoðuð árið 1928 af Sune 

Lindqvist, Gretu Arwidsson og Pär Olesén. Urðu flokkarnir hjá þeim fimm talsins, frá A-E en 

Stíll A töldu þau vera nokkurs konar millistig milli Stíls I og II en stíll B var Stíll II. Stílar C 

og D komu á undan Stíl III sem síðan fékk heitið Stíll E. Stíl C, D og E tilheyra því 

Vendeltíma.155 Frá Salin til þessara þriggja höfðu því skreytilstílar á Vendeltíma fjölgað úr 

þremur í sex. Nánar verður fjallað um hvern stíl fyrir sig hér fyrir neðan. 

 

Þjóðflutningatímabil  

 

Stíll I kom líklega fram á síðari hluta 5. aldar og ríkti mest alla á 6. öldina að mati Ole Klindt-

Jensen. Samkvæmt honum var hann þekktur mjög víða um alla N-Evrópu en einnig var hann 

vinsæll í Englandi, Póllandi og Ungverjalandi.156 Kristján Eldjárn taldi hann vera norskan 

þjóðflutningastíl og hafði verið mjög vinsæll í Noregi á sínum tíma. Hann segir enn fremur að 

stíllinn einkennist helst af upphleyptu hálfmótuðu dýramynstri en það virkaði enn frekar sem 

lágmynd þar sem skrautið var ekki djúpt skorið.157 Johannes Brøndsted fannst stíllinn vera 

grófur og frumstæður og dreginn upp á frekar klunnalegan hátt158 en Ole Klindt-Jensen virðist 

ekki vera alveg á sama máli. Eins og skilur voru ekki allir gripir í þessum stíl jafnvel gerðir en 

að hans mati gat stíllinn verið sérstaklega glæsilegur. 

Fleygskurður er einkennandi á gripum í þessum stíl en myndefni þeirra var 

geometrískt, dýraskreyti og menn. Dýrin voru oft sýnd að hluta til og voru hestar vinsælt 

myndefni. Fletir á gripum voru ekki endilega skreyttir að öllu leyti. Nælur af svokallaðri 

square-headed gerð voru mjög vinsælar á þessum tíma og gátu þær verið frekar stórar og oft 

voru þær skreyttar með níello og silfri. 159 

Ole Klindt-Jensen nefnir dæmi um gripi í Stíl A en þeir fundust í grafreit í Valsgårde í 

Upplandi, Svíþjóð í gröf númer 8. Eru þessir gripir úr málmi og hefur skreytið verið þrýst á 

það.160 Hvort að stíll A tilheyri þjóðflutningatímabilinu eða ekki er ekki vitað með vissu. 
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Vendeltími 

 

Á Vendeltíma var dýraskreyti þekkt um allan germanskan heim. Það var líka landlægt í 

engilsaxneska Englandi. Mannamyndir urður sundurlausari með tímanum og einnig mun 

afskræmdari að gerð. Sú nýjung fór að koma fram að skreyti fór að fylla allan skreytiflötinn á 

gripum. Meðal myndefna sem voru vinsæl voru mannagrímur, þá annaðhvort einar sér eða 

umkringdar bandfléttum.161 

 

Stíll II/B 

Stíll II, eða Stíll B, var í notkun á 6. og 7. öld og er sagður vera austnorræn stíll af Kristjáni 

Eldjárn og telur hann megi helst rekja rætur hans til Gotlands og Upplands (þá líklega í 

Noregi). Ole Klindt-Jensen er þó frekar á þeirri skoðun að þrátt fyrir að aukin tilhneiging hafi 

verið fyrir stílnum í Austur-Skandinavíu þá hafi hann verið þekktur um alla Vestur- og Mið-

Evrópu, sem og í Skandinavíu.162  

Skiptar skoðanir hafa einnig verið um tímalínu Stíl I og Stíl II, það er að segja tók Stíl 

II við af Stíl I, voru þeir samtíða eða ekki? Bernhard Salin taldi hið fyrra hafði gerst og svo 

virðist sem að Johannes Brøndsted sé sömu skoðunar. Hann lítur þó aðeins öðrum augum á 

málið. Bendir hann á að svo virðist sem að þessir tveir stílar séu algjörar andstæður og veltur 

hann fyrir sér hvort að hér hafi orðið einhvers konar endurvakning eða þá að þeir hafi verið 

samtíða að einhverju leyti. Tekur hann einnig fyrir skoðun Sune Lindqvist um að Stíll I sé 

vestrænn stíl en Stíll II sé austrænn. Ekki var hann nú alveg viss um að svo hafi verið en þegar 

hann skrifaði þessi orð árið 1924 fannst honum vanta gripi til að styðja þá skoðun.163 Kristján 

Eldjárn var hins vegar þeirrar skoðunar að einnig að þessir tveir stílar hafa verið samtíða að 

hluta til en fyrri stíllinn hafi verið eitthvað eldri164. 

Einkenni stíls II/B eru þau að geómetrísk mynstur fóru að taka á sig dýramyndir, en 

ekki þó lífrænna dýra. Abstrakt form voru enn til staðar en voru oft samfléttuð á ýmsa vegu. 

Skrautið sjálft var frekar flatt, það er að segja ekki mjög upphleypt, með frekar taktföstum 

hreyfingum og sjálfar dýramyndirnar voru dregnar fram skýrt og ákveðnar að mati Johannes 

Brøndsted.165 Dýrin eru með borðalaga líkama sem fléttast saman þar sem þau líta aftur fyrir 

sig. Sjást hausar þeirra á hlið og hafa oddmjóa höku og frekar stór augu. Gróp augans endar í 

                                                 
161 Sama heimild, bls. 37. 
162 Sama heimild, bls. 31. 
163 Brønsted, Johannes, 1924, bls. 163. 
164 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 431. 
165 Brøndsted. Johannes, 1924, bls. 163. 
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þríhyrningslaga flipa. Munnur dýrsins er annað lokaður og þá í lögun eins og goggur eða þá 

opinn með langar og beittar tennur. Minnir hausinn þó nokkuð á hausinn á nælunni frá 

Gummersmark. Búkurinn er gerður úr tveimur samsíða línum en slíkir líkamar áttu eftir að 

bergmála víðar um álfuna næstu aldir. Það mótar þó fyrir mjöðmum með perulagi. Fót-

leggirnir eru þríhyrningslaga með framfætur sem minna svolítið á plöntuskreyti en að aftan 

má sjá hringaðar tær.166 

 

Stíll C 

Ole Klindt-Jensen finnst augljóst að þessi stíll hafi þróast út frá Stíl II/B. Nýjungar hafi hins 

vegar átt sér stað og líklegt ný myndefni hafi verið fengin að láni frá Bretlandseyjum og V-

Evrópu. Sum ákveðin einkenni fyrri stíls sameinuðust og dýrin hafa ákveðna eiginleika. Þau 

eru stór með þríhyrningslaga líkama sem nú horfa fram á við. Stundum eru dýrin snákar með 

hausa sem sjást á hlið. Goggar sjást stundum enn en einnig eru til staðar meira náttúrulegri 

munnar. 

Stundum líkjast dýrin hestum þar sem borðamynstur bylgjast í kringum þá. Hefur 

sterkar útlínur og næstum því perulaga mjaðmir. Líkaminn er holdmikill og hefur sterkan 

háls. Þessi ferfættu dýr eru sýnd í margs konar líkamsstöðum; stundum eru þeir með útrétta 

fætur, eins og á hlaupi, standandi eða þá í liggjandi stöðu.167  

 

Stíll D 

Þessi stíll finnst víða á gripum í Suður-Skandinavíu og finnst gjarnan með gripum skreyttum í 

Stíl B. Ole Klindt-Jensen bendir á að Greta Arwidsson taldi að þar væri að finna upphaf þessa 

stíls. Hann bendir þó jafnframt á að fyrrnefndi stíllinn finnst nokkuð víða um alla Skandinavíu 

og hafi lifað nokkuð lengi. Stílinn finnst gjarnan í Upplandi í ríkum kumlum með gripum sem 

bera Stíl C og E, svo sem í Valsgårde og Vendel. Þessir stílar virðast því að minnsta kosti hafa 

verið samtíða að einhverju leyti. Stíll D hefur líka fundist á gripum í Borgundarhólmi. 

Hér eru dýr með borðalaga líkama og samsíða útlínur sem jafnvel samanstanda af 

þremur eða fleiri línum. Bolurinn á milli útlínanna er skreyttur með strikum, litlum hringum 

eða tíglum. Fótleggir eru frekar ónáttúrulegir og oftast tveir að tölu. Hausinn getur verið 

mismunandi að lögun en augun eru næstum því möndlulaga. Munnurinn getur verið margs 

konar. Spíralar fyrirfinnast gjarnan í þessum stíl. 

                                                 
166 Wilson, David M. og Ole Klindt-Jensen, 1980, bls. 32. 
167 Sama heimild, bls. 32-33. 
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Það sem er mest einkennandi við þennan stíl, að mati Klindt-Jensen, er samhverfan í 

myndefninu. Tvö borðalagadýr mynda oft 8-laga mynstur en samhverfa í skreytistílum var 

mjög vinsælt í víkingaaldarstílum.168 

 

Stíll III/E 

Stíll III eða Stíll E kom líklega fram á 8. öld og var hann lengi í notkun fram á víkingaöld. 

Sést hann gjarnan á nælum frá víkingaöld sem afmarkað skreyti allt fram á 9. öld.169 Kristján 

Eldjárn nefnir að þessi stíll hafi verið samnorrænn og að hann hafi tekið við að Stíl I og Stíl II 

og jafnvel hafi þróast af síðari stílnum.170 Ole Klindt-Jensen telur hins vegar vel hugsanlegt að 

þessi stíll eigi upptök sín í Gotlandi en listamenn hennar voru mjög hugmyndaaugaðir. Samt 

sem áður var þessi stíll mjög vinsæll um gervalla Skandinavíu.171 

Borðalagadýr eru mjög áberandi í þessum stíl og hafa lengst til muna. Stundum má 

greina fugla þar á ferð en hér hafa dýrin orðið meira ónáttúrulegri en ella. Sprotar eru farnir að 

vaxa úr líkama þeirra sem minna helst á gripþræði sem vilja vefjast utan um dýrið. Hausar eru 

litlir sem sjást á hlið, með stór perulaga augu og útlimir eru samofnir sem leysast upp við 

liðamót upp í opnar lykkjur með gripþráðum. Eins og í Stíl D, eru oft tvö dýr saman á fleti, þá 

annaðhvort samanfléttuð eða speglast á móti hvort öðru.172 

 

Gripdýr (Stíll E) 

Gripdýr eru myndefni sem komu fram fyrst í stíl E, líklega á síðasta hluta 8. aldar samkvæmt 

Else Roesdahl. Stíllinn átti miklu fylgi að gegna í Skandinavíu á þessum tíma og var vinsæll í 

langan tíma.173 Gripdýr voru mjög vinsæl á tímum Ásubergsstílsins en síðustu leifar þeirra 

finnast í Borróstíl en ekki í hreinum Jalangursstíl. Gripdýrin voru mjög vinsælt mótíf og má 

finna þau á gripum víðsvegar um heim frá víkingaöld.174 Austrænir straumar höfðu ef til vill 

eitthvað að segja um komu þessa stíls en dýr frá Frankaveldi gætu líka hafa haft áhrif. Sophus 

Müller var fyrstur manna til að skýra þetta myndefni að sögn Johannes Brønsted.175  

 Helstu einkenni þessa stíls eru fjórfætt dýr skorið með hárisi (e. relief). Það stendur oft 

á afturlöppum og horfir fram á við út úr fletinum. Hausinn er kringlótt í lögun, sem og augu 

þess eða sporöskjulaga, nefið kúlulaga og munnurinn oft glottandi uppávið eða niðurávið í 
                                                 
168 Wilson, David M. og Ole Klindt-Jensen, 1980, bls. 33-35. 
169 Roesdahl, Else, 1998, bls. 171. 
170 Kristján Eldjárn, 2000, bls.431. 
171 Wilson, David M. og Ole Klindt-Jensen, 1980, bls. 37, 
172 Roesdahl, Else, 1998, bls. 171.; Wilson, David M. og Ole Klindt-Jensen, 1980, bls. 37.  
173 Roesdahl, Else, 1998, bls. 172. 
174 Graham-Campbell, James og Dafydd Kidd, 1980, bls. 155. 
175 Brøndsted, Johannes, 1924, bls. 162. 
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grettu. Flipar eru oft á hálsi eða ofan á hausi dýrsins. Líkami gripdýra eru mjóslegnir sem oft 

vindur upp á sig og getur verið settur skásettum eða þversettum rákum eða jafnvel með 

krossmynstri. Hann er oft líflegur og sterklegur með vöðvamiklar axlir. Útlimir dýrsins enda í 

griphöndum og –loppum sem grípa í sjálfa sig, önnur dýr í nágrenni eða jafnvel í ramma sem 

eru oft utan um dýrin. Þessir rammar eru oft í stíl III. 176 

Tveir fundir hafa aðallega verið nefndir í sambandi við gripdýrastíl en það eru 

grafirnar í Bróa á Gotlandi177 og í Ásubergi í Noregi.178 Í þeim fyrri fundust 22 beislisbeitir og 

á nokkrum þeirra fundust gripdýr. Hér eru þau reyndar í tvívíðu formi og frekar lífvana miðað 

við seinni tíma gripdýr. Tvö önnur fleiri mótíf hafa fundust á þessum beitum og hafa þessi 

þrjú mótíf verið kölluð saman Bróastíll. Á Ásubergsskipinu eru þau mun kraftlegri að gerð. 

Þau eru upphleypt í útskurði enda er líklegt að skrautið á skipinu hafi verið skorið seinna en 

beitin í Bróa eða þá að munurinn sé landlægur. 

Hérlendis hafa gripdýr fundist á kringlóttum nælum, kúptum nælum og þríblaða-

nælum. Misjafnt er þó hversu mikill hluti af gripdýrum birtist á nælunum og í hvaða formi. Á 

kringlóttu nælunum eru aðeins hausarnir sjáanlegir; á meðan á kúptu nælum finnast oft bæði 

hausar sem og gripfætur, sem og grannir bandlaga búkar. Sama má segja um þríblaðanælurnar 

nema þá að sjálft formið sem þau mynda er öðruvísi.  

 

Bandfellingar og hnútamótíf 

Á Vendeltíma kom fram nýr germanskur stíll sem samanstendur af dýrahausum og 

bandfellingum (e. band-plaits) og er líklega ættaður frá Langbörðum í Ítalíu. Bandfellingar 

samanstanda af breiðum böndum með stórum línum sem eru dregnar eru upp á flötum fletum 

með dýrum sem eru mjög skýr. Útlimir þeirra eru á sama plani þar sem fæturnir minna helst á 

laufblöð. Fæturnir verða þar með ónáttúrulegri að lögun og verða líka lengri. Dýrin sjálf eru 

S-laga eða 8-laga. Hausar þeirra eru stórir í byrjun en, eins og minnst hefur verið á, minnka 

þeir með tímanum og verða meira hluti af sjálfu skrautinu. Þeir minna æ meira á kattarhausa 

þar sem langir kjákar, augnbrúnir og haka minnka og verða rúnnarðri að lögun. Aftan á 

hnakka myndast flipi (e. lappet) sem þróast síðar á víkingaöld. Skreytingar minna þó nokkuð 

á akantusskreytingar Franka sem líklega hafa veitt innblástur.179 

Hnútamótif fóru að koma fram á miðri 7. öld og fór að blanda bandamynstri í þó 

nokkru jafnvægi við hvert annað. Þetta mótíf kemur líklega frá stöðum nálægt Rín og S-

                                                 
176 Gräslund, Anne-Sofie, 2000, bls. 63; Graham-Campbell, James, 2001, bls. 132 
177 Gräslund, Anne-Sofie, 2000, bls. 64. 
178 Wilson, David M. og Ole Klindt-Jensen, 1980, bls. 49. 
179 Shetelig, Haakon, 1949, bls. 87, 91, 94-96. 
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Þýskalands. Það var mjög vinsælt meðal Langbarða í Ítalíu og suður-germanskra íbúa en 

gripir skreyttir með þéttu hnútamótífi hefur fundist meðal annars í Svíþjóð. Áhrif á skreytistíla 

bárust líka frá Rínarlöndum og S-Þýskalandi á skandinavíska list á Vendeltíma, sem og frá 

Eystrasaltseyjunum Gotlandi, Ölandi og Borgundarhólmi. 

 

3.2 Skrautstílar á víkingaöld 

 

Ásubergsstíll 

 

Þessi stíll er nefndur eftir fornleifafundi í Oseberg í Vestfold í Noregi þar sem vel varveist 

skip fannst og margir gripir um borð, sem og líkamsleifar tveggja kvenna, en þessi fundur 

fannst árið 1904 og var Haakon Shetelig í fararbroddi uppgraftrar. Þessir gripir eru frá fyrri 

helmingi 9. aldar en viður úr greftrunarklefa hefur verið notaður í trjáhringagreiningu og kom 

í ljós að klefinn hafi verið byggður 834 e. Kr. Skipið sjálft var hins vegar byggt fyrr, á árunum 

milli 815-820.180 Talið er að hér hafi Ása drottning verið grafin ásamt ambátt hennar. Skipið, 

sem og aðrir munir úr tré, eru listilega útskornir og hefur sá útskurðastíll sem á þessum gripur 

er verið nefndur Ásubergsstíll á íslensku. Erfitt er að aldursgreina þennan stíl en talið er að 

hann hafi verið vinsælastur á enda 8. aldar og á fyrri hluta 9. aldar. Meðal gripa sem fundust í 

Ásubergsgröfinni voru tvær kúptar nælur með steinasörva á milli sín.181 

 Ásubergsstílinn einkenna dýrmyndir sem eru langt frá því að vera náttúruleg að gerð. 

Þau fléttast gjarnan saman svo að erfitt getur verið að greina eitt dýr frá öðru. Hausar þessara 

dýra minna helst á fugla sem hafa afskræmda vængi og fætur og líkami þeirra hlykkjast um. 

Krossskurður er notaður á búka dýranna. Kristján Eldjárn taldi fyrir víst að hér væri ekki um 

engar nýjungar að ræða; hér væri greinileg tengsl við stíl III eða yngri Vendelstíl eins og hann 

kallaði hann líka. Hann taldi einnig að gripdýrastíllinn kæmi hér inn sem nýtt mótíf182 en það 

er þó frekar ólíklegt enda talið að hann hafi komið fram á síðasta hluta 8. aldar. Talið er að 

skreytið á þeim gripum sem fundust í Ásubergsfundinum hafi sótt innblástur í list Frankaríkis 

og Býsans.183  

Nælur í Ásubergsstíl bera oft gripdýr en Jan Petersen hefur flokkað kúptar nælur 

skreyttar með Ásubergsstíl í fjóra hópa: Hópur A-D. Þó svo að þær séu skreyttar þessum stíl 

                                                 
180 Graham-Campbell, James og Dafydd Kidd, 1980, bls. 155; Roesdahl, Else, 1998, bls. 172.  
181 Arwill-Nordbladh 1998, bls. 94-99. 
182 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 433. 
183 Shetelig, Haakon, 1949, bls.110. 
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eru þær ekki allar svo til eins í hverjum hóp fyrir sig. Ein næla hefur fundist á Íslandi í 

síðastnefnda hópnum en nælur í þessum fjórum flokkum eru kallaðar, af Jan Petersen, Berdals 

gerð.184 

 

Borróstíll  

 

Þegar liðið var á seinni helming 9. aldar kom upp nýr stíll sem heitir Borróstíll en hann hélt að 

vera áfram í tísku fram undir lok 10. aldar.185 Talið er að hann hafi verið samtíma 

Jalangursstíl að mestu leyti.186 Stíllinn ber heiti sitt af gröf sem fannst í Borró í Vestfold í 

Noregi. Þessi stíll hefur einnig fundust á gripum úr Gokstad gröfinni rétt hjá en hún hefur 

verið aldursgreind rétt fyrir ca. 905.187 Borre gröfin var nú ekki eins ríkuleg eins og 

Ásubergsgröfin en í henni mátti þó finna aktygi skreytt með gylltum bronsbeitum en skrautið 

sem fannst á þeim er mjög týpískt fyrir þennan stíl.  

Talið hefur verið að Borróstíllinn hafi þróast út frá gripdýrum samkvæmt Anne-Sofie 

Gräslund.188 Aðaleinkenni Borróstílsins er þétt samsetning af borðum og dýraformum, en 

geómetrísk form eru líka algeng, sem og víravirkisskreyti (perluvír) og kornamynstur en þau 

eru helst að finna á gripum úr gulli og silfri. Oft var þó skorið í kanta gripa til þess að líkja 

eftir perluvír eða eftirmyndun á skrautinu var steypt í formi.189 

Gripdýrin voru áfram mótíf í Borróstílnum nema að hausar þeirra voru frekar notaðir 

heldur en allur líkaminn. Eru hausarnir gjarnan séðir ofan frá , það er að segja að horft er ofan 

á hvirfilinn, og eru þeir þríhyrningslaga í lögun. Hafa þeir stór eyru og hafa í kímni gjarnan 

verið líkt Mikkar músar eyru. Augnbrúnir eru líka stórar og áberandi. Ef að líkaminn var líka 

notaður þá birtist hann í hefðbundinni mynd; með borðlegan líkama sem sveigist undir 

hausnum og með loppur sem grípa í sinn eigin líkama og ramman sem umlykur dýrið.190  

Annað mótíf fyrirfinnst líka í Borróstíl en það eru dýr sem horfa aftur á bak. Þau eru 

ekki mjög algeng í þessum stíl en þau eru stílfærð eins og venjulega. Þau fyrirfinnast þó á 

beitum frá Gokstad skipsgröfinni. Nýtt mótíf leit líka dagsins ljós en það er svokölluð 

„hringakeðja“ (e. ring-chain) en hún samanstendur af samanvöfðu mynstri úr tvöföldum 

borða sem eru bundnir saman af hringjum og umlyktir af holum tíglum. Innan í 

                                                 
184 Petersen, Jan, 1928, bls. 14-16. 
185 Graham-Campbell, James og Dafydd Kidd, 1980, bls. 158, 162. 
186 Hicks, Caroline, 1993, bls. 201. 
187 Roesdahl, Else, 1998, bls.173. 
188 Gräslund, Anne-Sofie, 2000, bls. 64. 
189 Roesdahl, Else, 1998, bls. 173. 
190 Graham-Campbell, James og Dafydd Kidd, 1980, bls. 158. 
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hringakeðjunum gátu einnig verið tiglar. Gripdýrahausar voru oft við endann á slíkum 

keðjum. Þessi mótíf eru líklega undir áhrifum frá Bretlandseyjum en hringakeðjur má finna 

þar á steinkrossum þó í öðru formi. Til dæmis hafa fundist slíkir krossar á Mön eftir mann 

sem hét Gautur Björnsson. Hringakeðjur voru líka mjög vinsælar á Írlandi.191 Einnig finnast í 

Borróstíl samanþjöppuð, hálf-náttúruleg dýr.192 Bandfléttur finnast víða í Borróstíl, sem og 

hnútamynstur og plöntumótíf. Beitar með þríblaðaformi og tunguformi frá hinu karólínska 

Frankaveldi eru taldar hafa haft áhrif á notkun plöntuskreytis á nælur kvenna.193  

 Borróstíllinn var mjög vinsæll um gervalla Skandinavíu og hefur jafnvel fundist á 

gripum í Rússlandi.194 Hann var mikið notaður í skandinavískum nýlendum og málmsmiðir í 

Austur-Anglíu, Jórvík og Dublin notuðu hann.195 Hér á Íslandi hefur fundist þó nokkuð af 

nælum með Borrómynstri. Hausar af gripdýrum sjást helst á kringlóttum nælum og á 

þríblaðanælum en Borróstíll hefur einnig fundist á kúptum nælum hérlendis. Að minnsta kosti 

níu kringlóttar nælur með Borrómynstri hafa fundist á hérlendis, fimm kúptar og sjö 

þríblaðanælur, að hluta til eða í heilu lagi. 

 

Jalangursstíll 

 

Jalangursstíllinn er kenndur við konungsgarð sem fannst í Jalangur á Jótlandi í Danmörku. 

Talið er að þar hafi verið heygð Gormur gamli konungur og Þyri, drottning hans.196 Talið er 

að Jalangursstíllinn hafi að mestu leyti verið samhliða Borróstílnum (en þó yngri heldur en 

Borróstíllinn) en sá fyrrnefndi var vinsæll frá síðasta hluta 9. aldar þar til síðari hluta 10. aldar 

og notkun hafi alveg verið alveg hætt fyrir 1000.197 Hann virðist þó ekki hafa verið eins 

vinsæll og Borróstíllinn.198 Borróstíllinn virðist líka hafa verið samhliða Mammenstíl að 

einhverju leyti.199 Um uppruna Jalangursstílsins hefur verið deilt um; hugsanlega er hann 

skandinavísk uppgötvun, þá frá Danmörku,200 eða þá að hann hafi orðið til fyrir áhrifum frá S-

laga dýrum frá Englandi.201 Möguleiki sé einnig að austrænna áhrifa sé þar líka að gæta, sem 

                                                 
191 Sama heimild, bls. 158. 
192 Roesdahl, Else, 1998, bls. 173. 
193 Fuglesang, Signe Horn, 1992, bls. 177-178. 
194 Graham-Campbell, James og Dafydd Kidd, 1980, bls. 158. 
195 Wilson, David M., 1976, bls. 509. 
196 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 441. 
197 Roesdahl, Else. 1998, bls. 174. 
198 Gräslund, Anne-Sofie, 2000, bls. 64. 
199 Fuglesang, Signe Horn, 2000, bls. 178. 
200 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 441. 
201 Fuglesang, Signe Horn, 2000, bls. 178. 
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og frá V-Evrópu, eins og til dæmis frá Frakklandi eða jafnvel frá Írlandi.202 Konungsgrafirnar 

í Jalangur sýnir að greinilega voru tengsl við Frankaríki eða Bretlandseyjar á þessu tímabili.203 

Heiti stílsins dregst að litlum silfurbikar sem fannst í gröfinni í Jalangur204 Á honum 

eru tvö dýr sem samfléttast utan um hvert annað og hafa samhverfa speglun um lóðrétta 

miðlínu milli hausann tveggja.205 Þau hafa mjög skýrar tvöfaldar útlínur. Þau hafa borðalaga 

S-laga líkama206 sem hafa þverstrikaðan búk, sem helst líkist perluvír. Haus þeirra er séður á 

hlið og er með kringlótt augu og opinn skolt. Efri vör er með upprúllaðan flipa og aftan á 

hnakka er langur flipi sem á ensku er gjarnan kallaður lappet á ensku og samfléttast hann 

líkama dýranna. Aðeins tveir útlimir eru sjáanlegir; fremri löpp og afturlöpp.207 

Aðaleinkenni Jalangursstílsins eru því löng S-laga dýr þar sem horft er á þau út frá 

hlið. Þau líkjast meira frekar bandfléttum heldur en dýrum.208  Hausar með kringlótt augu og 

opna munna og á efri vör er upprúllaður flipi. Gripþræðir eru á hálsi og líkamar eru skreyttir 

með skástrikum og tvöföldum útlínum. Opnir spírallar eru á liðamótum mjaðma og axla sem 

auðveldar að finna útlimi á skreyti.209 Þessi dýr eru gjarnan kölluð Jalangursdýr eða jafnvel 

„Stóra dýrið“ sem virðist hafa komið fram í upphafi 10. aldar.210 Önnur mótif eru blöðkur og 

blaðlíki sem eru notuð sem uppfyllingarefni milli dýramyndanna. Oft enda útlimir dýranna og 

flipar á blöðkuskrauti.211 

Fundist hafa gripir skreytta með báðum stílunum í einu á sitthvorum fletinum212 en 

einnig hefur fundist til dæmis Jalangursdýr með griplöppum.213 Englendingar kynntust 

Jalangursstílnum af norrænum innflytjendum og engilsaxneskir listamenn aðlöguðu þetta nýja 

stílform inn í sína list.214 Í Rússlandi hafa til dæmis fundist gripir með Jalangursstíl.215  

Jalangursstíll á nælum er skorinn út aðallega í tvívíðu formi, það er að segja að hann er ekki 

upphleyptur, eða þá frekar lítið upphleyptur. Sést það að minnsta kosti á fjórum nælum sem 

hafa fundist hérlendis, þar af eru tvær kringlóttar og tvær kúptar. Kringlóttu nælunnar fundust 

í Hofsstöðum í Garðabæ og Miklaholti í Árnessýslu en kúptu nælurnar fundust báðar í 

                                                 
202 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 442. 
203 Jørgensen, Lars, 2000, bls. 79. 
204 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 441. 
205 Roesdahl, Else, 1998, bls. 174. 
206 Graham-Campbell, James og Dafydd Kidd, 1980, bls. 162. 
207 Sama heimild, bls. 162. 
208 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 442. 
209 Gräslund, Anne-Sofie, 2000, bls. 64. 
210 Sama heimild, bls. 65. 
211 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 442. 
212 Graham-Campbell, James og Dafydd Kidd, 1980, bls. 162. 
213 Gräslund, Anne-Sofie, 2000, bls. 65. 
214 Graham-Campbell, James og Dafydd Kidd, 1980, bls. 163. 
215 Roesdahl, Else. 1998, bls. 174. 
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Snæhvammi í S-Múlasýslu. Víravirki og kornamynstur er þó líka notuð til skreytingar eða þá 

steyptar eftirlíkingar af slíku skrauti.216 

                                                 
216 Sama heimild, bls. 174. 
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4. Kringlóttar nælur 

 

Hérlendis hafa fundist alls 15 kringlóttar nælur en tvær hafa tapast og ein er á erlendu safni. 

Þar af leiðandi eru 13 eftir til greiningar (með nælunni sem er erlendis). Allar eru þær úr 

bronsblöndu nema ein; hún er úr silfri. Hugsanlega var þó ein önnur næla úr sama málmi en 

sú hefur tapast og því ekki hægt að vita fyrir víst. Þrjár þeirra eru lausafundir, sjö úr einstaka 

kumlum, fjórar fundust í kumlateigum (þar af tvær í sama kumlateignum) og ein fannst við 

fornleifarannsókn á Hofsstöðum í Garðabæ. 

Ekki hefur verið unnið mikið að flokkun kringlóttra næla í gegnum tíðina. Jan 

Petersen er meðal fræðimanna sem hefur reynt að flokka þær og  helst þá eftir stærð: stórar 

nælur og litlar nælur. Frekari flokkun fannst honum erfið þar sem kringlóttar nælur, að hans 

mati, „er av meget forskjellig karakter og en høist uensartet gruppe.“217 Afstæðan aldur þeirra 

væri helst að finna ef að nælurnar fundust með nælum af annari gerð, þá helst með kúptum 

nælum.218 

Lítið er hægt að segja um uppruna þessara næla en það virðist svo að þær hafi komið 

fyrst fram á í fyrsta lagi á síðari hluta 9. aldar þar sem elsta stílbragðið á þeim er Borróstíll. 

Nælur með Ásubergsstíl virðast ekki hafa komið við hérlendis. Stílgerð kringlótta nælanna 

hérlendis virðast því ýmist vera Borróstíll eða Jalangursstíll og mun ég leitast helst við að 

flokka nælurnar eftir þessum stíltegundum, sem og eftir Smykker gerðum. Engar Rygh gerðir 

eru til fyrir þessar nælur. 

 

4.1 Borróstíll 

 

Alls teljast níu af fimmtán kringlóttum nælum til Borróstíls; þar af þrjár til Smykker 126 og 

fjórar til Smykker 128.  

 

Smykker 126 

 

Í þessum flokki eru fjórar nælur en eru þær frá Gautlöndum í S-Þingeyjarsýslu, Vaði í S-

Múlasýslu, Ytri-Tjörnum í Eyjafjarðasýslu og Kálfafelli í V-Skaftafellssýslu. Flokkun þessi á 

helst við fyrstu tvær nælurnar en ekki er fyrir víst að síðustu tvær nælurnar falli undir þennan 

                                                 
217 Petersen, Jan, 1928, bls. 114. 
218 Sama heimild, bls. 115. 
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flokk en þær fá samt að fljóta með hér. Myndir eru af nælum frá Gautlöndum og Vaði í 

Vikingetidens smykker sem 126a og 126b219 en Jan Petersen virðist ekki hafa þekkt önnur 

eintök af þessum nælum þegar það rit var skrifað.  

 

1. Gautlönd, Skútustaðahreppur, S-Þingeyjarsýsla 

Þessi bronsnæla (mynd 4.1, mynd 3 í viðauka I) barst 

Þjóðminjasafni Íslands árið 1912 sem lausafundur en hún 

fannst rétt hjá bænum Gautlöndum sem liggur suðvestur 

af Mývatni í Mývatnssveit. Þar hafði áður fundist kuml 

árið 1855 með mannabeinum ásamt hnífi og brýni og bein 

af stórum hundi.220 Möguleiki væri því fyrir hendi að 

þessi næla gæti verið úr sama kumli. 

Hún er óvenjuleg að gerð miðað við aðrar 

kringlóttar nælur sem hafa fundist hérlendis. Er hún helst 

líkust nælunni frá Vaði sem fjallað verður um hér að 

neðan. Gautlandanælan samanstendur af kringlóttri nælu 

og tvöfaldri keðju sem hengur neðan úr henni. Kringlótti 

hlutinn er strýtulaga og er hún 3,1 cm í þvermál en 1 cm 

að hæð. Krosslaga form er í miðjunni með 

þríhyrningslaga form á enda hvers arms en á milli arma 

og umhverfis krossinn er geómetrískt mynstur. Jarðar 

hennar er síðan skreytt með mynstri sem minnir helst á stíl III. Á innanverðri nælunni eru 

leifar af nálarfestu en þorninn, sem hefur verið úr járni, er horfinn, líklega fyrir löngu síðan. 

Tvöfalda keðjan hengur niður úr lykkju sem er áföst á bakhlið nælunnar. Hefst keðjan 

á einum hlekki en skiptist svo í tvennt fyrir neðan þar sem tveir hlekkir hanga í ofangreindum 

hlekk. Hins vegar hefur keðjan ekki varðveist í heilu lagi heldur hefur hún gengið í sundur í 

báðum megin. Er því heildarlengd hennar í dag um 13 cm. Hún sameinast hins vegar að 

neðanverðu með tvöföldum krók en möguleiki er að hann hafi verið festur við eitthvert annað 

skart eða eitthvað álíka. Einnig er möguleiki er að eitthvert millistykki hafi verið þar sem 

keðjan er í sundur, samanber næluna frá Vaði sem fjallað er um hér að neðan. 221 

 

                                                 
219 Petersen, Jan, 1928, bls. 121. 
220 Kålund, Kristian, 1882b, bls. 70. 
221 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 368. 

Mynd 4.1 Teikning af kringlóttri 
nælu frá Gautlöndum i S-
Þingeyjarsýslu. Borróstíll, Smykker 
126a. 
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2. Vað, Fljótdalshérað, S-Múlasýsla 

Árið 1894 fannst uppblásið kuml rétt hjá bænum Vaði (mynd 4.2, mynd 4 í viðauka I) . Kom 

þar í ljós mannabein næstum óhreyfð og svo kringlótt næla úr bronsi nálægt hálsi 

beinagrindarinnar. Er þessi næla gífurlega vel varðveitt og lítið sem ekkert hefur horfið af 

gyllingu hennar. Lítil bronsþynna fannst einnig í kumlinu. Hugsanlegt er að fyrir þann tíma 

hafi fundist sverð og einhverjir undarlegir hnappar en þeir gripir hafa ekki varðveist og er því 

óvíst hvort að þeir hafi nokkurn tíman verið til. 222 En ef svo er, má ef til vill álíta svo að þetta 

kuml hafa verið af karlmanni. Á sama stað fannst annað kuml árið 1986 og er því ljóst að 

þarna hafi að minnsta kosti verið tvíkuml á ferð. Var það af karlmanni, samkvæmt greiningu 

mannabeina, en gripir sem fundust í því kumli voru einungis brýni og járnnagli.223 

 

Nælan samanstendur af kringlóttri nælu, keðjum og bronsþynnum. Lögun nælunnar er eins og 

kúla sem skorin hefur verið í tvennt en upp úr henni miðri stendur tyttur. Hún er 3,5 cm í 

þvermál en 0,5 cm breiður flötur umlykur næluna. Jón Jakobsson, sem fjallaði um næluna í 

Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1899, lýsir skreyti hennar svo: „Alt [svo] er nistið að ofan 

krotað langstrikum og þverstrikum, er skifta því í 8 reiti með smágötum milli reitanna, nema 

efst, þar er krossmynduð slétt bunga…“224 Þetta krosslaga form liggur nokkuð skáhallt á 

yfirborðinu. Milli armana liggur skraut í formi tvöfaldra þykkra lína sem mynda ferhyrn-

                                                 
222 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 232-234. 
223 Guðrún Kristinsdóttir, 1988, bls. 89-95; Kristján Eldján, 2000, bls. 235. 
224 Jón Jakobsson, 1899, bls. 37. 

Mynd 4.2 (til vinstri)Teikning 
af kringlóttri nælu frá Vaði í 
S-Múlasýslu. Borróstíll, 
Smykker 126b (til hægri) 
Nærmynd af skreyti á 
miðplötunni. 
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ingslaga form sem liggja lóðrétt í fletinum. Eru þau mjóst efst við krossformin en neðst við 

kantinn eru þau breiðust.  

Undir nælunni hefur verið fest bronsþynna. Nálarfestan er á þessari plötu og hefur 

varðveist heil. Á plötuna hefur einnig verð fest á eyra nokkuð sem tvöföld keðja liggur í. 

Gengur keðjan niður úr nælunni og festist við bronsþynnu í sitt hvort hornið. Er hún líka úr 

bronsi og leifar af gyllingu er einnig til staðar. Á bronsþynnunni er skraut í Borróstíl eins og á 

sjálfri nælunni en myndefnið er þó annað. Á þessu stykki er dýrahöfuð gripdýrs225 með stór 

kringlótt augu. Liggur mjór líkaminn lóðrétt niður á við en vefst síðan fyrir aftan ramma 

þynnunnar; fyrst vinstra megin og síðan hægra megin. Endar líkaminn í hægri horni að neðan. 

Vinstri handleggur dýrsins sést hægra megin teygja sig í kringum rammann og heldur síðan í 

neðri hluti hans. Út frá bronsþynnunni liggur hins vegar þrjár keðjur þar sem í enda þeirra 

hanga ferhyrndar bronsplötur. Eru þær ílangar og eru breiðari að neðan en að ofan. Allt í allt, 

þá er nælan 18,7 cm að lengd.226 

Rætt hefur verið um uppruna þessarar nælu sökum þess hversu öðruvísi að gerð 

hennar eru heldur en aðrar kringlóttar nælur sem hafa fundist á Íslandi. Vilhjálmur Örn 

Vilhjálmsson vill meina að þessi næla sé ættuð „frá austurhluta Skandinavíu og löndum við 

botn Eystrasalts […]“227 Einnig bendir hann á greinileg áhrif frá baltneskum löndum eða 

Rússlandi. Svipar nælur og Vaðsnælan hafi fundist í Finnlandi og N-Noregi en þeir gripir sem 

hafa fundist í síðarnefnda landinu segir Vilhjálmur að þeir hafa gjarnan verið tengdir búsetu 

Sama. Samar hafi stundað verslun fyrir utan sína menningu og kannski ekki því ólíklegt að 

Vaðsnælan, svo og sem aðrar nælur sem flokkaðar eru hér undir Smykker 126, hafi komið frá 

Sömum. Einnig er þó hugsanlegt að þessar nælur hafi verið framleiddar undir áhrifum Sama 

eða þá að nælurnar hafi verið í eigu fólks af samískum ættum.228  

 

3. Ytri-Tjarnir, Öngulstaðahreppur, Eyjafjarðarsýsla 

Bronsnæla sem fannst í kumli rétt hjá bænum Ytri-Tjörnum (mynd 4.3, mynd 5 í viðauka I) 

árin 1925-1926 en einnig fannst í kumlinu sverð. Hugsanlega er því hér um að ræða karlkuml. 

Barst hún Þjóðminjasafni Íslands árið 1950 og líklega að Smykker 126 gerð. Þvermál hennar 

er 2,6-2,8 cm og þykktin 0,2 cm.  

Nælan er strýtulaga en þó flatari en hinar tvær. Ekki fundust keðjur með þessari nælu 

eins og með hinum tveimur ofangreindu en skrautverkið á nælunni frekar líkt. Möguleiki er 

                                                 
225 Jón Jakobsson stakk upp á bjarndýrshöfði. Jón Jakobsson, 1889, bls. 37. 
226 Sarpur, Þjms. 4340 
227 Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 1994, bls. 78. 
228 Sama heimild, bls. 78-79. 
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að hún hafi haft keðju þar sem krókur er aftur á nælunni. Skrautverk nælunnar er nokkuð 

heillegt með leifar af gyllingu. Hún er heil að mestu leyti nema að skarð er í ysta kanti og 

nálinn hefur ekki varðveist. 

Myndefni er geómetrískt með bandfléttum sem mynda tígla, hringi og ferninga. Er 

mynstrið fjórskipt eins og á öðrum nælum í þessum flokki. Grunnurinn samanstendur af 

fjórum hálfhringum sem liggja við kant nælunnar en innan í hverjum þeirra eru tiglar með 

fjórum minni tíglum. Milli stærri tíglanna liggja tvöföld bein bönd sem tengir þá alla saman 

en böndin liggja ofan á hringjunum.229 

 

 

4. Kálfafell, Skaftárhreppur, V-Skaftafellssýsla 

Þessi næla barst Þjóðminjasafni Íslands árið 1915 (mynd 4.4, mynd 6 í viðauka I) en hvort að 

hún sé úr látúni eða bronsi eru heimildir ekki sammála um. Í Sarpi stendur að hún sé úr látúni 

en Kristján Eldjárn segir hins vegar að hún sé úr bronsi. Nælan fannst í gömlum bæjarrofum 

sem kallast Smátorfur á Kálfafellsheiði sem liggur fyrir ofan bæinn Kálfafell á Fljótsheiði. 

Nælan er frekar heilleg, fyrir utan að það vantar hluta af yfirborðsskreytinu og er það 

frekar máð, en einnig vantar af ytri kanti. Þvermál hennar er 3,5 cm og er 1,2 cm á hæð. Hún 

er strýtulaga með áberandi hnúð í topppunkti. Nálarútbúnaður hefur ekki varðveist að öllu þar 

sem þorninn og þolinmóðurinn hafa tapast en hann hafði verið festur á flata kringlu neðan á 

hana. Á henni var greinilega eitthvað eyra sem dottið hefur af. Leifar af fóðri fannst undir 

nælunni. 

Hugsanlegt er að þessi næla falli hér undir Smykker 126 gerð en skrautverkið á henni 

er frekar líkt því sem er á Vaðsnælunni, fyrir utan að hér er enginn kross í miðjunni. Annars er 

skrautið upphleypt, með samhverft skraut á fjórum flötum þar sem myndefni er geómetrískt 

með bandskreyti. Um miðbik nælunnar liggur tvöfaldur hringur en á tveimur stöðum liggur 

                                                 
229 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 188-189; Sarpur, Þjms. 14317. 

Mynd 4.3 Teikning af kringlóttri nælu frá 
Ytri-Tjörnum, Eyfjafjarðarsýslu. Borróstíll, 
Smykker 126. 

Mynd 4.4 Teikning af kringlóttri nælu frá 
Kálfafelli, V-Skaftafellssýslu. Borróstíll, 
Smykker 126. 
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tvöfaldur beinn borði yfir hringinn og endar við ytri kant. Tígulmynstur liggur hins vegar í 

sjálfri miðjunni. Kantur nælunnar virðist vera tvöfaldur eða jafnvel en erfitt er að sjá það 

sökum þess að kanturinn hefur varðveist svo illa. Innsti kanturinn er með snúið mynstur til að 

líkja eftir víravirki. Mögulegt er að keðja eða keðjur hafi hangið í horfna eyranu eins og er á 

nælunum frá Vaði og Gautlöndum. Kálfafellsnæla líkist myndum nr. 578 og 583 í Svenska 

fornsaker.230 

 

Smykker 128 

 

Þessi gerð af nælum er frekar algeng hér á landi en fjórar slíkar hafa fundist. Einkennast þær 

að hausum í Borróstíl, þar sem þeir koma líklega helst af gripdýrum, en þeir eru 

þríhyrningslaga með stór augu. Þrír slíkir hausar prýða hverja nælu og snúa trýnum saman í 

átt að miðju nælunnar. Lýsingar á þessu myndefni hafa verið mismunandi í gegnum tíðina. 

Hefur þeim verið lýst svo að þau væru „…líkust bjarndýrahöfðum…“231 eða jafnvel sem 

fantasíu.232 

Á milli þeirra er skrautverk með plöntumótífi eða eins konar hnútaskraut. Kantur er 

síðan á sumum nælum sem minnir helst á snúru en er eflaust tilraun til þess að herma eftir 

víravirkisskrauti.  

 

5. Afréttarskarð, Borgarfjarðarhreppur, N-Múlasýsla. 

Þessi næla er úr bronsi og er með gullhúð á yfirborði (mynd 7 í viðauka I). Hún fannst í kumli 

skammt austan Afréttarskarðs, rétt hjá Vestdalsvatni á Austurlandi árið 2004. Fannst kumlið í 

skúta nokkrum upp til fjalla og hefur því verið kölluð „Fjallkonan“. Svo virðist sem að efri 

helmingur beinagrindarinnar hafi eingöngu varðveist, enda sá hluti inni í skútanum sem og að 

hellur lágu yfir henni. Nælan sjálf fannst svo á milli upphandleggsbeina, líklega á miðri 

bringu eða við háls. Fleiri nælur fundust einnig: tvær kúptar nælur og ein þríblaðanæla og 

verður betur fjallað um þær síðar. Auk mannabeina, fundust einnig glerperlur og hringprjónn. 

Þykja nælurnar hafa varðveist vel og vera einnig vel vandaðar að gerð.233 

 Skrautverkið er týpískt fyrir þessa gerð (Smykker 128) og fyllir það yfirborð nælunnar 

algjörlega. Ysti kantur nælunnar er sléttur. Hnútamynstrið er vel sýnilegt, sem og annað 

skreyti hennar. 

                                                 
230 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 368.; Montelius, Oscar, 1972; Sarpur, Þjms. 6976. 
231 Sigurður Guðmundsson, 1874, bls. 132. 
232 Kålund, Kristian, 1882b, bls. 70. 
233 Sigurður Bergsteinsson, 2005, bls. 32-35. 
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6-7. Kálfborgará, Bárðdælahreppur, S-Þingeyjarsýsla  

Kumlateigur fannst árið 1869 rétt hjá bænum Kálfborgará og innihélt alls fimm kuml. Lágu 

þau í röð frá norðri til suðurs og var lega líkanna í austur-vestur stefnu. Í kumli nr. 2, sem var 

næstsyðsta kumlið,234 fundust meðal annars tvær kringlóttar nælur úr bronsi, önnur þeirra heil 

og skreytt með Borróstíl (mynd 8 í viðauka I) en hin var alveg óskreytt en samt með 

næluútbúnaði aftan á. Aðrir fundir í þessu kumli voru fjórar sörvistölur og hringprjónn úr 

bronsi. Nælurnar fundust við efri hluta líkamans.235 Sigurður Guðmundsson segir svo frá um 

seinni næluna:  

 

Krínglótt plata undan öðru nisti, sem líklega hefir verið eins að gjörð og hitt og 
samkynja; því platan er úr sama efni og jafnstór, með gati að neðan, og tveimur 
eyrum á, með götium [svo] fyrir nálar-þólinmóðinn, sem hefir verið úr járni, og 
hulstri fyrir nálarendann, eins og á brjóstnál; til hliðar við nálina hefir verið eins og 
hnappfótur, eða auga til að sauma í (nistíng), eða til að sauma nistið fast á möttulinn 
til frekari fullvissu um að ei týndist….236 

 

Kristján Eldjárn var hins vegar ekki eins sannfærður um þessa skoðun og taldi ólíklegt að 

þessi næla væri undir skreyttu efra borði.237 Tvöfaldar nælur hafa hins vegar fundist í öðrum 

löndum og því vel hugsanlegt að þessi óskreytta næla hafi verið eitt sinn tvöföld. 

 Í hinum kumlunum fjórum, fundust mannabein í þremur þeirra en hrossabein í því 

fjórða. Talið er að hrossakumlið hafi fylgt þriðja kumlinu þar sem einnig fannst spjót.238 

Kristian Kålund bendir á að í kumlateignum væri mögulegt að hér hafi verið heygður 

húsbóndinn, hans frú og þeirra þjónustufólk.239 Skortur á haugféi í hinum kumlunum gæti 

bent til þess. 

 Skreytta nælan er eins og hinar í þessum flokki. Þvermál hennar er 2,6 cm og þykkt 

0,3 cm. Nælan er mjög heilleg fyrir utan að ysti kantur hennar er nokkuð brotinn. Hefur hún 

verið gullhúðuð þar sem enn sjást nokkrar leifar af gyllingunni. Á henni eru þrjú dýrahöfuð 

sem snúa trýnum saman með hnútamynstri á milli. Þorninn í næluumbúnaði er úr járni en er 

nú hálfryðgaður í burtu.240 

 

 

                                                 
234 Kålund, Kristian, 1882a, bls. 153-154. 
235 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 195-196. 
236 Sigurður Guðmundsson, 1874, bls. 132. 
237 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 195-196. 
238 Sama heimild, bls. 195-196. 
239 Kålund, Kristian, 1882a, 154. 
240 Sarpur, Þjms. 740. 
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8. Þorljótsstaðir, Lýtingsstaðahreppur, Skagafjarðarsýsla 

Þorljótsstaðir var bær sem staðsettur var fremst í Skagafjarðardölum241 (hann var kominn í 

eyði fyrir 1956) í Vesturdal og fannst þar kumlateigur einhvern tíman fyrir 1869. Fundust þá 

sex hauskúpur, hringprjónn úr bronsi og lítil silfurnæla sem nú er töpuð og ekkert meira vitað 

um. Árið 1948 rannsakaði Kristján Eldjárn þennan stað nánar og fann hann fleiri mannabein, 

hundsbein og hrossabein. Einnig fann hann þar haugfé nokkurt sem samanstóð af brot úr 

járnkatli, svipt af ól, sprotaenda, tré- og járnleifar. Frá þessum stað barst síðan Þjóðminjasafni 

Íslands kringlótt næla (mynd 4.5) árið 1948 sem hafði verið fundinn um aldamótin 1900 og er 

úr bronsi. Safnið fékk einnig eina sörvistölu.242 

Þvermál nælunnar er 2,5 cm og þykkt um 1 

cm.243 Hún er alveg heil, fyrir utan að þorninn vantar, 

en ysti kanturinn er frekar ójafn. Nælan hefur kant 

með snúnu víravirkismynstri sem skorið hefur verið í 

yfirborðið en fyrir innan er tvöfaldur innri kantur. 

Hugsanlegt er að slíkur víravirkiskantur hafi verið á 

nælunni frá Kálfborgará þar sem brotnað hefur 

greinilega af ysta kanti. Hins vegar er það augljóst að 

hið sama á ekki við næluna frá Afréttarskarði þar sem 

ekkert hefur brotnað þar af. 

 

Aðrar nælur í Borróstíl  

 

9. Húsey, Tunguhreppur, N-Múlasýsla 

Þessi næla er úr látúni (mynd 9 í viðauka I) en ekki bronsi eins og flestar fundnar nælur hér á 

landi. Er hún einnig með gyllingu á yfirborði. Hún fannst í kringum 1980 við bæinn Húsey í 

Hróarstungu við framkvæmdir á bænum.244 Er hún nú geymd í Minjasafni Austurlands.  

 Nælan er dálítið kúpt. Alls eru fjögur dýr á nælunni en ekki þrjú, eins og nælur af gerð 

Smykker 128 hafa. Hausar eru týpískir gripdýrahausar af Borrógerð og liggja þeir við ytri 

kant nælunnar, en andstætt Smykker 128, snúa trýni þeirra út á við en hausarnir ná ekki inn að 

miðju. Hausarnir eru því frekar litlir miðað við heildarstærð nælunnar. Líkamar gripdýranna  

liggja fyrir aftan hvern haus og líkjast borðum sem vefjast utan um hvern annan. 

                                                 
241 Sigurður Guðmundsson, 1874, bls. 130. 
242 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 136-137. 
243 Sarpur, Þjms. 14034. 
244 Steinunn Kristjánsdóttir, 1996, bls. 64. 

Mynd 4.5 Teikning af kringlóttri nælu frá 
Þorljótsstað, Skagafjarðasýslu. Borróstíll, 
Smykker 128. 
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Steinunn Kristjánsdóttir segir að þessi næla sé af sömu gerð og nælan sem fannst á 

Hofsstöðum.245 Það er ekki rétt. Sú næla er skreytt með Jalangursstíl og verður fjallað betur 

um hér að neðan. 

 

10. Stóra-Sandfell, Fljótdalshérað, S-Múlasýsla  

Þessi næla hefur nokkra sérstöðu, miðað við aðrar fundnar nælur sem fjallað er hér um, þar 

sem hún er úr silfri (mynd 4.6, mynd 10 í Viðauka I). Hún var fundin árið 1982 við vegagerð. 

Engin mannabein fundust en á staðnum fundust einnig sörvistölur, járnmel með hringum, 

járnbrot, viðarleifar og gjarðarhringja í hestkumli. Er því ljóst að þarna hefur líklega verið 

kuml kvenmans ásamt kumli hests. Skreytið á nælunni er líklega af Borrógerð. 

 Nælan er 2,9 cm að þvermáli, 0,9 cm að þykkt 

og gerð úr einföldum skild sem er kúptur.246 Þessi 

gerð af nælu hefur ekki fundist áður hérlendis og leit 

af sambærilegum nælum hefur ekki borið árangur að 

hálfu höfundar. Skreytið er grófgert en líklega á það 

að líkja eftir víravirkisskreyti og/eða kornamynstri. Í 

miðjunni er upphleypt sexhyrnt form. Utan um 

miðjuna liggur hringur með tvöfaldri útlínu og 

perlumynstri í miðjunni. 

Undir og yfir hringinn liggja síðan fimm hálfhringlaga form með perlumynstur í 

útlínum en sléttum flötum að innan. Fjögur þessara forma virðast hafa fuglshöfuð sem snúa á 

hlið; með sexhyrnd augu og hárbeittan gogg í geómetrísku formi. Erfitt er hins vegar átta sig 

almennilega á myndforminu. Kanturinn á nælunni er síðan með tvöfaldri rönd; það er að segja 

að innri röndin er eins og perlumynstur en ytri röndin er slétt. Þorninn í nálinni hefur 

varðveist en brotnaði hins vegar við vegavinnuna.247 

 

 

 

 

                                                 
245 Steinunn Kristjánsdóttir, 1996, bls. 65. 
246 Sarpur, Þjms. B: 1982-52. 
247 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 230-231. 

Mynd 4.6 Teikning af kringlóttri nælu frá 
Stóra-Sandfelli, S-Múlasýsla. Borróstíll,  
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4.2 Jalangursstíll 

 

11. Hofsstaðir, Garðahreppur, Gullbringusýslu 

Árið 1994 fór fram fornleifarannsókn í Garðabæ á Hofsstöðum. Við rannsókn þar á skála frá 

landnámsöld248 fannst bronsnæla með hreinu Jalangursskreyti en hér sést vel hið svokallaða 

Jalangursdýr (mynd 11 í viðauka I). 

Nælan er 3,1 cm í þvermál.249 Hún er gegnumskorin og gerð úr einum skildi. Aftan á 

hefur flatur málmskjöldur verið festur við næluna en á henni sjást ummerki um nálarútbúnað 

en hann hefur dottið af. Annars er nælan nokkuð heilleg fyrir utan að það hefur brotnað aðeins 

af þessum fyrrnefnda málmskildi sem og aðeins úr ysta kanti nælunnar. 

Skreytið er þó nokkuð máð en greinilega má þó sjá að útlínur dýraskreytis eru 

tvöfaldar eins og gjarnan er á skreyti í Jalangursstíl. Oft eru þverrákir innan þeirra en svo 

virðist sem að það sé ekki í þessu tilfelli. Möguleiki er þó fyrir hendi að þær hafi mást af. 

Erfitt er að segja til um fjölda dýra á nælunni en búkar þeirra samanfléttast í bugðum um 

yfirborð nælunnar. Ysti kantur nælunnar er tvöfaldur og sléttur.  

 

12. Miklaholt, Biskupstungnahreppur, Árnessýsla 

Langt er nú síðan að þessi bronsnæla fannst en hún fannst árið 1840 af bóndanum á 

Miklaholti (mynd 12 í viðauka I). Ári seinna var hún send til Museet for nordiske Oldsager í 

Kaupmannahöfn. Hún fannst í kumlateig sem samanstóð af fjórum til fimm kumlum en í 

þessum kumlum fundust einnig tvær kúptar nælur og þríblaðanæla (sem fjallað verður betur 

um síðar meir) en einnig fundust steinasörvi, járnmel af hesti og ýmis konar járnbrot.250 

 Nælan er úr bronsi og með gegnheilu Jalangursskreyti. Leifar af gyllingu er á nælunni. 

Myndefnið er dýr sem er hringað upp um sjálft sig. Útlínur eru greinilega tvöfaldar og er 

kanturinn á nælunni það einnig. 

 

 

 

 

                                                 
248 Heimasíða Garðabæjar, Minjar af Hofsstöðum; Þjms. 1995-375-50 
249 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 368. 
250 Sama heimild, bls. 86-87. 
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4.3 Aðrar kringlóttar nælur 

 

Í þessum flokki eru fimm nælur sem ekki hefur tekist enn að greina til ákveðins víkingastíls 

eða gerðar. Þrjár þeirra koma úr Múlasýslunum tveimur, ein úr Skagafjarðasýslu og sú síðasta 

úr Gullbringusýslu.  

 

13. Hóll, Hjaltastaðahreppur, N-Múlasýsla 

Halldór Ásgrímsson, þáverandi kaupfélagsstjóri á Bakkafirði, fékk í hendurnar 5 gripi á milli 

áranna 1920-1930. Voru það fjórar kúptar nælur (fjallað frekar um í kafla um kúptar nælur) 

og ein kringlótt næla; allar úr bronsi. Kristján Eldjárn taldi að þessir gripir hljóti að hafa 

komið úr að minnsta kosti úr tveimur kvennakumlum. 

Ekki hafa varðveist miklar upplýsingar um kringlóttu næluna þar sem ekki er vitað 

hvar hún (og hinar fjórar) eru niðurkomnar í dag. Vitað er þó að hún var svipuð að stærð og 

kringlótta Valþjófsstaðanælan, hér að neðan, skreytt með einhverju „kroti.“251 

 

14. Valþjófsstaðir, Fljótdalshreppur, N-Múlasýsla 

Hið forna prestsetur Valþjófsstaðir liggur rétt hjá Lagarfljóti og hafa þaðan komið margar 

merkar fornminjar,252 til dæmis hin fræga kirkjuhurð með útskornu skreyti. Séra Vigfús 

Ormsson gegndi þar embætti í kringum aldamótin 1800 og fann hann rétt hjá setrinu 

uppblásið kuml. Í því voru leifar af beinagrind í krepptri hliðlægri stöðu, sörvistölur og þrjár 

nælur: ein kringlótt næla og tvær kúptar en nánar verður fjallað síðar um kútpu nælurnar. 

Kringlótta nælan fannst á brjóstkassanum (mynd 13 í viðauka I). Voru þessir gripir sendir úr 

landi 1822 og eru í dag varðveittar í Nationalmuseet í Kaupmannahöfn. Vigfús skrifaði 

skýrslu um fundinn árið 1821253 og lýsti hann lögun nælunnar sem „lítinn ferhyrndan 

koparskjöld“254 en Kristján Eldjárn segir að „hið upphleypta verk, sem á henni er, gengur á 

fjórum stöðum út fyrir kringlubrúnina, og veldur það orðalagi prests.“255  

Þvermál nælunnar er 4,5 cm og er í sama stíl og Montelius 578 samkvæmt Ingvald 

Undset.256 Jan Petersen nefnir ekki þessa gerð. Hún er alveg flöt fyrir utan topp sem gengur 

                                                 
251 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 226. 
252 Kålund, Krisitan, 1882b, bls. 71-72. 
253 Bruun, Daniel, 1903, bls. 25; Sami höfundur, 1928, bls. 65. 
254 Vigfús Ormsson, 1983, bls.  37. Upphafleg fornleifaskýrsla skrifuð 20. september 1821, nr. 158 
255 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 225. 
256 Undset, Ingvald, 1878, bls. 53, no. DCLX. 
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upp úr henni miðri og minnir nokkuð á þá toppa sem eru á sumum nælunum af Smykker 126. 

Skreytið er frekar máð og erfitt að sjá myndefni.  

 

15. Þorljótsstaðir, Lýtingsstaðahreppur, Skagafjarðarsýsla 

Lítið silfurnæla sem fannst einhvern tíman fyrir árið 1869 í kumli fyrir norðan eyðibýlið 

Þorljótsstaði en hefur nú tapast. Önnur næla fannst líka skreytt með Borróstíl og að gerð 

Smykker 128 sem fjallað var um hér að framan.257 Ef til vill var þessi silfurnæla eitthvað lík 

nælunni sem fannst við Stóra-Sandfell. 

 

                                                 
257 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 136-137. 



53 

5. Kúptar nælur 

 

Hérlendis hafa fundist alls 48 kúptar nælur. Þar af er tvær skreyttar af svokallaðri Berdalsgerð 

sem teljast vera af Smykker 24 gerð og skreyttar með Ásubergsstíl. Nælur með skreyti í 

hreinræktuðum Borróstíl, sem hafa fundist hérlendis, eru sex. 31 næla er af Rygh 652 og 654 

gerð, þar af eru 26 af Smykker 26, þrjár nælur eru af Rygh 655 gerð og tvær nælur af Rygh 

656 gerð. Hins vegar hafa aðeins tvær nælur fundist í Jalangursstíl. Aðrar nælur sem ekki 

hefur verið hægt að flokka eru tvær; ein þeirra vegna þess að hún hefur týnst  og önnur vegna 

þess að ekki hefur varðveist nægilega mikið af henni til greiningar. 

Það sem einkenndi flestar nælur frá víkingaöld var að hversu staðlaðar þær voru að 

gerð og á það sérstaklega við kúptu nælurnar.258 Kúptar nælur finnast víðar en á Íslandi; allt 

frá Írlandi í vestri og í austri til Dnepr og Volgu í Rússlandi. Í Svíþjóð þekkjast um 1.500 

nælur, í Noregi um sami fjöldi, þar af 50 frá Kaupangri í Vestfold, 160 í Rússlandi, 120 í 

Danmörku, Bretlandseyjum 76 og frá Heiðabæ um 50 nælur. Smykker 51 er langalgengasta 

tegundin og greinilegt er að þær hafa verið fjöldaframleiddar. Önnur gerð, Smykker 37, var 

líka meðal algengustu kúptra næla en slíkar nælur hafa ekki fundist hérlendis.259  

Skrautverk nælanna getur verið þó nokkuð mismunandi hvað varðar stílgerð. Oftast er 

það samhverft um einn ás eða fleiri en stundum getur verið smámunur á myndefni milli flata. 

Oftast má finna ramma sem afmarkar yfirborð nælanna og hjá langflestum sem hafa fundist 

hérlendis eru þeir 8-laga þar sem tveir ferhyrndir tíglar liggja eftir langásinum með 

topphornin andstæð hvort öðru; þeir mynda það er að segja svokallað rammaverk. Aðrar 

nælur hafa flóknari rammaverk og kannski ekki eins áberandi en aðrar eru alveg lausar við 

slíkt skreyti.260 

Kunnungt er um að kúptar nælur eru annað hvort úr einum skildi eða tveimur. Þróun 

þeirra virðist hafa byrjað á því að nælur hafa verið úr einum skildi en þróast síðar meir í tvo 

skildi og eru þá gjarnan sagðar vera tvöfaldar að gerð. Efri skjöldurinn var því gegnumskorinn 

með skreyti sem fyllti allt yfirborðið. Vel sést í neðri skjöldinn en efri skjöldurinn var alltaf 

minni en sá neðri. Kantur neðri skjaldarins situr því fyrir neðan og oft er hann líka skreyttur. 

Síðar meir urðu þó nælur aftur einfaldar að gerð, það er að segja úr einum skildi.261

                                                 
258 Jansson, Ingmar, 1985, bls. 9. 
259 Sama heimild, bls. 12. 
260 Sama heimild, bls. 13, 
261 Petersen, Jan, 1928. 
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Flestar nælur hafa einhvers konar hnappa og á algengustu nælunum eru alltaf níu samtals 

þegar þær voru framleiddar. Rísa þeir upp úr nælunni og mynda þrívítt form. Lögun 

hnappanna getur verið mismunandi og einnig er mismunandi hvort að hnapparnir séu fastir á 

yfirborði nælunnar eða hafa verið festir á með viðloðunarefni eða nöglum eftir að steypun 

sjálfra nælanna hafði verið lokið. Fjöldi fastra og fjöldri lausa hnappa á nælum hefur verið 

notað í formgerðargreiningu en nánar verður fjallað um það hér að neðan. 

 

5.1 Ásubergsstíll (Berdalsgerð) 

 

Jan Petersen flokkaði kúptar nælur með Ásubergsstíl í flokk sem hann kallaði Berdalsgerð en 

næla frá Berdal fannst honum besta eintakið. Nælur af þessari gerð hafa gjarnan breitt 

miðband, sem líkist hinum forna miðhrygg, en er hér skipt upp í fleiri fleti. Rammaverk á 

Rygh 652 og 654 gerðum kúptra næla hefur líklega þróast út frá þessu miðbandi. Stærðir næla 

af Berdalsgerð geta verið mismunandi en einnig geta þær oft verið þungar og gegnheilar.262 

Gripdýr, sem finnast í Ásubergsstíl, eru helsta myndefnið á nælum af Berdalsgerð og 

eru þau oft hring- eða perulaga. Sumar þeirra hafa einnig myndefni í Stíl III með 

Ásubergsstílnum. Annars eru nælurnar í þessum flokki mjög sundurleitar að útliti og hefur 

Petersen skipt Berdalsflokknum að þeim sökum í fjóra undirflokka: A, B, C og D. Aðeins 

hafa fundist nælur í síðastnefnda flokknum hérlendis og þá aðeins tvær nælur af Smykker 24 

gerð, en Petersen hefur notað þær sem einkennisgripi í sinni greiningu. Nælur í þessum flokki 

eru þær sundurleitustu að hans mati.263 

Berdalsnælurnar eru frá 9. öld en það er þó misjafnt frá hvaða tímabili innan þeirrar 

aldar þær eru frá. Smykker 24, samkvæmt Jan Petersen, hafi í fyrsta lagi komið fram á fyrri 

helmingi 9. aldar, eða séu alla vega ekki mikið yngri en það. Telur hann hins vegar að 

nælurnar frá Íslandi hafi ekki verið grafnar fyrr en á síðasta fjórðungi 9. aldar.264 Kristjáni 

Eldjárn þótti það hins vegar ólíklegt og vildi meina að þær hafi verið mun yngri enda fannst 

honum að þær bera ekki þess merki að hafa verið mjög gamlar þegar hætt var að nota þær. 

Fannst honum líklegra að nælur af Berdalsgerð hafi verið enn í notkun þegar landnám hófst á 

Íslandi.265  

                                                 
262 Petersen, Jan, 1928, 14. 
263 Petersen, Jan, 1928, bls. 12-14, 16, 21, 23 
264 Petersen, Jan, 1928, bls. 21. 
265 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 357. 
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Sumir telja að þessi stíll hafi ekki verið sá fyrsti til þess að berast til Íslands, heldur hafi 

Borróstíllinn verið sá fyrsti.266 Að mínu mati er þetta ekki rétt. Tvær nælur hafa fundist 

hérlendis sem eru skreyttar með Ásubergsstíl sem sanna það. Kristján Eldjárn taldi að þessar 

nælu gætu verið „meðal hinna elstu, ef ekki elstar, víkingaaldarmuna sem fundist hafa á 

Íslandi.“267 

 

 

Smykker 24 

 

Mynd 5.1 (til vinstri)Teikning af annari kúptri nælu af tveimur frá Skógum í Flókadal af Berdals-gerð. 

Smykker 24 (til hægri: Teikning af Smykker 23/24 gerð Ingimar Janssonar. Næla úr Bj 550 gröf í 

Bjarkey, Svíþjóð. 

 

1-2. Skógar, Borgarfjarðarsveit, Borgarfjarðarsýsla 

Tvær kúptar nælur úr bronsi sem bárust Þjóðminjasafni Íslands árið 1903 (mynd 5.1, mynd 14 

í viðauka I) sem komu frá Skógum í Flókadal. Er áætlað að þær hafi fundist úr örfoka kumli. 

Þessar nælur eru eins og líklega steyptar úr sama móti. Ekki sjást nein ummerki um gyllingu 

eða annað slíkt skreyti en möguleiki er að það hafi verið fari af enda nælurnar frekar eyddar. 

Skreytið er að sögn Kristján Eldjárns stórgert að gerð.268 

                                                 
266 Sjá til dæmis Steinunn Kristjánsdóttir, 1996. 
267 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 357. 
268 Sama heimild, bls. 100 
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Nælurnar samanstanda aðeins af einni skel en brotnað hefur úr annari langhliðinni á annarri 

þeirra. Eru þær um 9 cm að lengd, 6 cm að breidd og 4 cm að þvermáli.269 Hnapparnir eru í 

lögun eins og ferfætt dýr sem standa upprétt á yfirborðinu. Breið bönd liggja um næluna 

skreytt með geómetrísku skreyti, líklega í Stíl E. Í miðjunni mynda þau form sem er svipað í 

laginu og stundarglas en liggja síðan áfram niður eftir hliðum og fram og aftur. Skreytið á 

flötunum á milli rammaverksins eru illa farið og ekki mikið hægt að sjá hvers lags skreytið er 

en greinilega upphleypt. Fyrir utan skreytið liggur síðan kantur sem er skreyttur með samsíða 

rákum og má segja að nælan „standi“ á þessum kanti. Yst er síðan þunnur óskreyttur kantur 

og liggur hann slétt á yfirborðinu sé horft á næluna ofan frá. 

Ingmar Jansson fjallar um svipaða nælu í sinni ritgerð sem er af Berdalsgerð í D-

flokki. Fannst hún í gröf Bj 550 í Bjarkey og vill hann flokka hana sem Smykker 23/24 (mynd 

mynd 5.1, mynd 1 í viðauka I) enda er hún hvorki alveg eins og Smykker 23 né Smykker 

24.270 Nælan úr Bjarkey er einnig miklu betri gerð en þær frá Skógum; á Birku nælunni má 

finna silfur og níello. Eiga þessar nælur það sameiginlegt að hafa „hnappadýr“ sem standa á 

fjórum fótum upp úr fletinum en lögun þeirra er ekki eins. Rammaverk er þó mjög svipað sem 

og skreytið á rammaverkinu. Rammaverkið á Bj 550 endar þó í nokkurs konar griplöppum á 

langhliðum nælunnar en svo virðist sem að það sé ekki að finna á nælunum frá Skógum. 

Sökum þess hversu líkar nælurnar eru má kannski gera sér það í hugalund að skreytið 

á nælunum frá Skógum hafi verið svipað og á nælunni frá Bjarkey. Eins og sést á mynd 5.1 

(til hægri) eru gripdýr þar allsráðandi, eitt til tvö á hverjum fleti. Við miðflöt á langhlið eru til 

dæmis tvö dýr sem liggja eiginlega í hálfhring. Hausarnir eru þó nokkuð stílfærðir miðað við 

önnur gripdýr í Ásubergsstíl; þríhyrningar sem mynda eyru og augu og band þar á milli sem 

líklega á að vera augnabrúnir. Búkarnir eru þverrákóttir en lega þeirra frekar ónáttúruleg. Flest 

þeirra hafa fjóra fætur sem grípa í rammaverkið og kant en sum hafa aðeins tvo.  

Ef til vill hefur skreytið á íslensku nælunum þó ekki verið alveg eins en gæti þess 

vegna svipað til þess að einhverju leyti. Það lítur samt helst út fyrir það að nælan í Bjarkey 

gæti hafa verið enn eitt afbrigði af Bergdals nælum sem mætti flokka undir flokk D og hafi 

þess vegna verið samtíma ofangreindum tveimur Smykker gerðum. Hugsanlegt er þó einnig 

Smykker 24 nælur hafi þróast út frá Smykker 24. 

 

 

                                                 
269 Sarpur, Þjms. 5030-a og 5030-b. 
270 Jansson, Ingmar, 1985, bls. ; Petersen, Jan, 1928, bls. 20, 23, mynd nr. 23, 24. 
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5.2 Borróstíll 

 

Nælur með Borróskrauti byrja að koma fram á upphafi 10. aldar eða í kringum 900. Hér eru 

nælurnar tvöfaldar að gerð; það er að segja að þær hafi bæði yfir- og undirskjöld. Yfir-

skjöldurinn ber meginskrautið en undirskjöldurinn kemur oft fram fyrir neðan yfirskjöldinn 

og stundum eru neðri hluti hans skreyttir með útlínumyndum. Myndefnið á yfirskjöldunum 

sýnir stílfærð dýr og er skreytið mjög upphleypt. Dýrin sjást oft heil eða bara hausar sem 

minna á gripdýrahausa en alltaf er séð ofan á hausanna. Vangamyndir af hausum sjást aldrei 

eins og varð vinsælt í Jalangursstíl. Skrautverkið á yfirskjöldunum er oft gegnumskorið svo að 

það sést í undirskjöldinn.271 

Jan Petersen vill flokka slíkar nælur niður í tvo hópa eftir aldri. Smykker 47 á víst að 

tilheyra eldri hópnum en næla af slíkri gerð hefur ekki fundist hérlendis. Hins vegar tilheyrir 

Smykker 48 yngri hópinum en sú gerð hefur fundist hérlendis, svo og sem Smykker 49 og 50. 

Telur hann enn fremur að Borrónælurnar hafi þróast út frá Berdalsnælunum.272 Gæti verið 

eitthvað til í því þar sem myndefnið er svipað að gerð. 

Ingmar Jansson vill kalla þessar nælur borrótýpur á meðan að Jan Petersen kallaði þær 

Borróstílstýpu. Sá fyrrnefndi segir að borrótýpur hafi tvöfaldan skjöld en þær nælur sem séu 

með einfaldan skjöld í Borróstíl séu hins vegar eftirlíkingar af hinum eiginlegu borrótýpum. 

Ingmar Jansson er sammála Jan Petersen um að hinar venjulegu Smykker 47 nælur eru 

formfræðilega eldri en hann vill meina að Smykker 48 sé það líka en seinni gerðin líkist á 

vissan hátt Berdalsmynstri á neðri skildi. Nælur af Smykker 49 og 50 séu hins vegar 

óvenjuleg afbrigði af Smykker 48. Nælur af Smykker 48 hafa fundist einnig í Heiðabæ, 

Danmörku; í Noregi, Svíþjóð, Lettlandi og Rússlandi.273 

 

Smykker 48 

 

3-4. Mjóidalur, Norðurárdalshreppur, Mýrasýsla 

Í botni Mjóadals fundust tvær kúptar nælur (mynd 15 í viðauka I) skreyttar með Borróstíl árið 

1837. Þær fundust líklega í kumli ásamt mannstönnum, klæðisbút, sörvistölur og tveimur 

kúfískum silfurpeningum. Fyrri silfurpeningurinn er frá árunum 917-18 en sá seinni frá 

árunum 926-927. Ári seinna fannst síðan fleiri mannabein og hugsanlegt sverð eða stór hnífur. 

                                                 
271 Petersen, Jan, 1928, bls. 54. 
272 Sama heimild, bls. 54-57. 
273 Jansson, Ingmar, 1985, bls. 34, 37; Petersen, Jan, 1928, bls. 56. 
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Einnig fannst á sama stað þríblaðanæla árið 1837 en betur verður fjallað um hana síðar. Þessar 

þrjár nælur voru síðan sendar út í Nationalmuseet í Danmörku.274  

 Þessar tvær nælur eru alveg eins og sjá má leifar af gyllingu á báðum þeirra. Báðar eru 

þær úr bronsi. Brotnað hefur úr kantinum á báðum þeirra, á langhlið annrar en af enda hinnar, 

og er skrautið nokkuð máð. Í miðju nælanna má sjá fjögur gripdýrahöfuð þar sem tvö þeirra 

snúa trýnum saman en hin tvö snúa frá hvort öðru. Tvo hausa má sjá í viðbót við efri og neðri 

helming nælanna þar sem þeir snúa einnig frá hvorir öðrum. Samtals eru því alls sex hausar á 

nælunum. Gripfætur og búkar gripdýra með þverrákum liggja einnig í fletinum. Á neðri kanti 

efri skjaldarins er síðan hnútamynstur á milli gripdýranna. Á barði neðri skjaldar er 

gluggamynstur með útlínamyndum og einhvers konar hnútamynstri en mynstur er líka á 

flötunum á milli glugganna.  

 

5. Kalastaðir, Hvalfjararstrandahreppur, Borgarfjarðarsýsla 

Fannst sem lausafundur rétt hjá bænum Kalastöðum í Hvalfirði (mynd 5.2) og barst hún 

Þjóðminjasafni Íslands árið 1919 þar sem Matthías Þórðarson sá um skráningu hennar. Eins 

og flestar aðrar kúptar nælur er hún úr bronsi. Hún er 10,1 cm að lengd, 7,9 cm að lengd og 

2,8 cm á hæð. Hún er tvöföld að gerð og skreytt í hreinræktuðum Borróstíl. Eins og á 

nælunum frá Mjóadal eru sex hausar í skrautinu. Þorninn í nælunni var úr járni og hafði borist 

heill safninu en dottið síðar af fyrir slysni. Segir Matthías Þórðarson að hún sé lík þeirri nælu 

sem mynd er af í bókinni Åsebergsfundet III 275 

                                                 
274 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 102-104. 
275 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 355; Sarpur: A:7931. 

Mynd 5.2 Teikning af kúptri nælu 
frá Kalastöðum, Borgarfjarðasýslu 
Borróstíll, Smykker 48 
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Sjálf nælan er mjög heilleg nema að það vantar aðeins úr barði neðri skjaldar annarrar 

langhliðar. Greinilegt er að nælan hefur verið gullhúðuð en aðeins ber enn vott af gyllingu. 

Skreytið virðist vera í góðu ástandi. Skraut er á neðri skildinum sem virðist vera svipað og á 

nælunum frá Mjóadal. Engin ummerki eru um spanskgrænu og hefur nælan verið forvarin.  

 

Smykker 49 

 

6-7. Knafahólar, Rangárvallahreppur, Rangárvallasýsla 

Tvær bronsnælur fundust um 1720 nálægt Knafahólum (einnig kallaðir Knæfhólar)276 en getið 

er fyrst um fund þeirra í ferðabók Eggert Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. Fengu þeir þá 

nælurnar í hendurnar 1752 eða 1753 en þær komu úr kumli nokkru. Eitthvað virðast þeir hafa 

verið eitthvað óvísir um hlutverk þeirra og eru þær kallaðar hlutaskálar. Eggert Ólafsson segir 

svo frá: 

 

Hlutaskálar voru notaðar á Norðurlöndum í heiðni. Í þeim voru litlar goðamyndir, og 
leituðust eigendurnir við að spá eftir þeim eða vita um ókomna hluti. Tvær slíkar 
skálar, önnur þá sködduð, fundust við Knafahóla á Rangárvöllum, skammt frá 
prestsetrinu, fyrir nálægt 30 árum, og eru þær nú í okkar eigu. Þær voru úr mjög 
gylltu látúni, tvöfaldar með hnúðum og víravirki. Á skálarfóðrinu, sem var steypt, 
sáust skýr för eftir fíngert léreft, og í botninum var lóðaður breiður hringur, sem 
vafalaust var til þess ætlaður að draga í gegnum hann band.277 

 

Kristian Kålund segir enn fremur frá því að við Knafahóla hafi fundist uppblásnar leifar af 

tvíkumli og í því hafi fundist mannabein og nautgripabein. Hann nefnir Eggert Ólafsson og 

Bjarna Pálsson en Kristian virðist gera sér grein fyrir því að þessir gripir væru í raun kúptar 

nælur, sem áður fyrr höfðu tilheyrt kvenmanni, en ekki hlutaskálar.278 

Því miður hafa þessar nælur ekki varðveist en þær töpuðust árið 1768 þegar bát 

Eggerts hvolfdi á Breiðafirði. Voru nælurnar um borð, ásamt fleiri gripum, og hurfu ofan í 

sæinn við slysið. Eggert, og kona hans, létu bæði lífið í þessari för.279 Þó svo að nælurnar hafi 

tapast skilur Eggert eftir sig ofangreinda lýsingu á þeim. Sé lýsing á þeim bornar saman við 

þær nælur sem Jan Petersen birti í Vikingetidens smykker er möguleiki að Knafahóls nælurnar 

                                                 
276 Vigfús Guðmundsson, 1952, bls. 96. 
277 Eggert Ólafsson, 1981, bls. 262. Tilvísun tekin upp úr íslenskri þýðingu. Skáletrun hans. 
278 Kålund, Kristian, 1812, bls. 63-64. 
279 Daði Níelsson, 1921-23, bls. 182-183, 187. 
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hafi verið af gerð Smykker 49.280 Sú gerð hefur á öðrum endanum lykkju í formi dýrahöfuðs. 

Hefur þessi lykkja verið notuð til þess að hengja eitthvað annað skreyti, ef til vill sörva.  

Mynd 5.3 sýnir nælu af gerð Smykker 49, sem fannst í Noregi, en fundarstaður hennar 

er óþekktur. Hugsanlega hafa Knafahólanælurnar verið eins. Á norsku nælunni eru sex 

dýrahöfuð eins og á Smykker 48, og hafa þau sömu staðsetningu og legu. Hnútamynstur er 

einnig til staðar við kant efri skjaldar en víravirkiskeðja umkringur síðan skrautverkið. 

Skrautverk er á neðri skildinum með geómetrísku mynstri. Á ysta kantinum á nælunni er 

síðan einig geómetrískt skraut sem gert hefur verið einhvers konar stimpiláhaldi. Á nælunni er 

líka eyra sem líklega hefur verið til að hengja skraut í en, eins og kom fram í frásögn Eggerts 

Pálssonar, var á Knafahólanælunum hringur á botninum.281 

 

 

Smykker 50 

 

8. Mælifell, Skagafjörður, Skagafjarðarsýsla 

Þessi bronsnæla (mynd 5.4, mynd 16 í viðauka I) fannst sem lausafundur, annaðhvort hjá 

Reykjavöllum eða Mælifelli.282 Getið er um hana í Skýrslu um forngripasafn en hún hafði 

borist safninu 1865. Óljóst er hversu löngu fyrir þann tíma þessi næla fannst, sem og hvar og 

                                                 
280 Petersen, Jan, 1928, bls. 55. 
281 Sama heimild, bls. 55, 57. 
282 Kristjárn Eldjárn, 2000, bls. 355. 

Mynd 5.3 Mynd af kúptri norskri 
nælu af Smykker 49 gerð. Borróstíll 
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hvernig.283 Það er því ómögulegt að segja hvort að hún hafi fundist úr kumli eða einhvers 

staðar á víðavangi. 

Nælan er úr bronsblöndu og með mikilli gyllingu. Lengd hennar er 11,3 cm, breidd 7,3 

cm og 3,5 cm í þvermál. Hún er vel varðveitt og greinilegt er að efri og neðri skjöldur voru 

negldir saman með fjórum bronsnöglum. Skreyting hennar er mjög svipuð og á nælum af 

Smykker 48 gerð en er öðruvísi að því leyti að á ysta kanti neðri skjaldar eru grímur, með eitt 

horn eða tvö, samtals sex grímur. Grímurnar sem hafa tvö horn liggja á miðjum langkantinum 

en þær sem hafa eitt horn liggja á fjórum hornum kantsins. 

 

 

5.3 Rygh 652 og 654 

 

Þessi flokkur er nefndur eftir flokkun Oluf Rygh en Jan Petersen notaði hana og geri ég það 

líka hér með. Sá síðarnefndi flokkaði þær síðan frekar niður í undirhópa. Þessi gerð af nælum 

er sú algengasta sem hefur fundist í Noregi og flestar nælur á Íslandi eru einnig af þessari 

gerð. Þær einkennast af tvöföldum skjöldum, hafa níu hnappa en þeir eru að hluta til allir 

fastir við yfirborðið eða þá fimm fastir og fjórir lausir. Myndefni þeirra eru margvísleg: 

gripdýr, fuglar, upphringaðir snákar eða ormar og annað dýraskreyti, ýmis konar grímur og 

andlitsmyndir og bandfléttur. Einnig má sjá glitta í eldri stíl III.284 Fjöldi næla sem hafa 

fundist af Rygh 652 og 654 gerð eru 31. 

                                                 
283 Sigurður Guðmundsson, 1868, bls. 111-112. 
284 Petersen, Jan, 1928, bls. 33, 44, 59. Hann segir myndefni nælna af Rygh 652 og 654 vera hið sama og á 
nælum af gerð Rygh 647 og 657 en þessar tvær tegundir hafa ekki fundist á Íslandi. 

Mynd 5.4 Teikning af kúptri nælu 
frá Mælifelli, Skagafjarðarsýslu. 
Borróstíll. Smykker 50. 
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Talið er að þessar nælur hafi verið í notkun frá síðasta hluta 9. aldar til loka 10. aldar og hafi 

þar með verið í tísku í nær 100 ár. Þær voru greinilega mjög vinsælar; árið 1928 voru þekktar 

469 stykki einungis í Noregi.285 Þær voru fjöldaframleiddar í stórum stíl og oft voru mót gerð 

af þeim nælum sem voru til staðar. Svo virðist sem að oft var síðan önnur næla gerð af annari 

fjöldaframleiddri nælu og svo koll af kolli. Var þá hætta á að mynstrið yrði ekki eins 

upphleypt og ekki eins skýrt. 

Rygh 652 og 654 nælur urðu því í bók Jan Petersen að Smykker 51.286 Það sem 

einkennir helst nælur af Smykker 51 er að yfirskjöldurinn hefur rammavirki sem mynda 8-

laga rammaverk og eru stuttir stólpar milli horn tiglanna og kanta yfirskjaldarins. Stólparnir 

eru annað hvort sléttir eða skreyttir með ristingum287 sem eiga að líkja eftir víravirki en 

silfurvírar lágu stundum á þessum stólpum. Neðri kantur undirskjaldar eru oft skreyttir með 

sex eða átta gluggamyndum. Yfirskjöldurinn er festur við neðri skjöldinn með nöglum eða 

hnoðum. Ysti kantur neðri skjaldar nælanna getur stundum verið skreyttur með flipum í formi 

dýrhausa- eða mannagríma.288 

Undirgerðir af 51 nælum eru táknaðar með bókstöfunum a-l hjá Jan Petersen þar sem 

mynstur á milli undirgerða er ólíkt og einnig er mismunandi hversu margir hnappar eru lausir 

eða fastir.289 Hérlendis hafa fundist nælur úr 51 A-51 E, 51 G og 51 K. Nánari lýsing á 

hverjum undirflokk fyrir sig má sjá fyrir hverja undirgerð hér að neðan.  

Ingmar Jansson bjó síðan til nýja flokkun fyrir 51 a-g undirgerðir sem urðu að 

afbrigðum A-G, þar sem til dæmis A, B, og C er það sama og a, b og c hjá Petersen. 

Afbrigðin A og B fengu númerin A1-2 og B1-2 en C fékk flokkunina C1-4 en D, E, F og G 

fengu engin númer. Byggir hann flokkunina á því hvernig skreyti er á mismunandi flötum 

sem hann kallar R, S og H en þessir fletir eru á efri skildi þessara næla. R notar Jansson fyrir 

það skreyti sem er staðsett fyrir ofan og neðan miðhnapp, S fyrir það skreyti sem er hægra og 

vinstra megin við sama hnapp og H fyrir það skreyti sem er í hornunum fjórum við efsta og 

neðsta hnappinn. 

Innan A, B og C (51 A, 51 B og 51 C) eru skreytishlutar R, S og H mismunandi að 

gerð; tveir innan A og B en fjórir innan C, eða það er að segja að til eru tvær mismunandi 

tegundir af 51 A og svo framvegis. Til að aðgreina milli tegunda notast Jansson á við tölurnar 

                                                 
285 Petersen, Jan, 1928, bls. 59. 
286 Sama heimild, bls. 60. 
287 Jansson, Ingmar, 1985, bls. 67. 
288 Sama heimild, bls. 67, 104. 
289 Petersen, Jan, 1928, bls. 60-67. 
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1-4, til dæmis 51 B 2. Mismunandi R; S og H tegundir eru aðgreindir með litlum bókstaf, svo 

sem Ra1, Sb og svo framvegis (mynd 17 í viðauka I). 

Ingmar Jansson hefur líka flokkað mismunandi gerðir skreytis á neðri skildi Smykker 

51 næla í Bd a-k. (mynd 18 í viðauka I). Einnig hefur hann flokkað mynstur á ysta kantinum á 

neðri skildi (samanber Mælifellsnæluna) í Kta-Ktl flokka (mynd 19 í viðauka I). Nota ég 

þessar rannsóknir hans til að greina þær nælur sem hafa fundist hérlendis af Smykker 51 gerð. 

 

Smykker 51 A 

 

Nælur af gerð Smykker 51A einkennast af fimm föstum hnöppum og fjórum lausum 

hnöppum. Á miðfleti eru oft myndir af fuglum en mannamyndir finnast ekki í þessari gerð. 

Litlir flatir hnappar eru í miðjunni. Innan í tígulmynduðu köntum nælunnar í miðfletir eru 

fjórir spíralar þar sem þeir speglast um hvern annan.290 

 

9-10. Álaugarey, Nesjahreppur, A-Skaftafellssýsla 

Álaugarey er lítil eyja fyrir austan Höfn í Hornafirði en þar fannst kuml árið 1934 norðarlega 

á eynni. Var það rannsakað af Matthías Þórðarsyni og fann hann þar mannabein af miðaldra 

konu. Kumlið hafði verið hreyft og lágu því beinin hvorki ekki í upphaflegri stöðu, 

négripirnir.291 Meðal haugfjár voru tvær kúptar bronsnælur (mynd 5.5, mynd 20 í viðauka I) af 

Smykker 51 A gerð. Aðrir gripir voru steikarteinn, armbaugur, kambur, skæri, hnífur, hringar 

úr járni, járnbrot og fataleifar. Engin lýsing hefur varðveist um afstöðu gripa í kumlinu.292 

                                                 
290 Petersen, Jan, 1928, bls. 60. 
291 Matthías Þórðarson, 1936, bls. 32-33. 
292 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 240-241. 

Mynd 5.5 Teikning af kúptri nælu 
frá Álaugarey, A-Skaftafellssýslu. 
Rygh 652 og 654, Smykker 51 A. 
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Fundnu nælurnar eru báðar eins; 10,9 cm að lengd og 6,8 cm að breidd. Leifar af klæðnaði 

fannst innan í þeim.293 Á efri skildi líkist R flötur Ra1 en miðflöturinn er heill og tígullaga en 

liggur aðeins fyrir neðan meginflötinn með skornum útlínum. Hugsanlegt er að eitthvað 

skreyti hafi verið þarna sem síðar hefur dottið af. S líkist Sa1 en H líkist helst Ha. Á neðri 

skildi er Bd a1 mynstur. Erfitt er að greina þessi mynstur þar sem greinilegt er að nælan hefur 

tærst mjög. Sést það á mikilli spanskgrænu sem og að það vantar í mynstur á sumum stöðum 

og götin á milli myndefna eru orðin nokkuð stór og rúnnuð. Það lítur út fyrir að grófir séu í 

rammaverkinu, en ef svo er, þá er möguleiki að víravirki úr silfri hafi verið ofan í því. Ytri 

kanturinn er sléttur. Alls eru níu hnappar; fimm fastir og fjórir lausir. Mikil spanskgræna er á 

yfirborði.  

 

Smykker 51 B 

 

Smykker 51 B hefur einnig fimm fasta hnappa en á þessum nælum eru fuglamyndir sitt hvoru 

meginn við miðflötinn (S). Á toppflötum er einfalt samhverfa skraut.294 

 

 

11. Daðastaðir, Öxafjarðarhreppur, N-Þingeyjarsýsla 

Hjá bænum Daðastöðum í Núpasveit fannst kúpt bronsnæla (mynd 5.6, mynd 21 (vinstra 

megin) í viðauka I) í kumli af gerð 51 B árið 1956. Áður hafði ungur drengur fundið efri 

skjöld af kúptri nælu að gerð Smykker 51 D á víðavangi og líklega hefur sú næla einnig verið 

í fyrrgreindu kumli. Verður fjallað um hana síðar. Að auki fannst í sama kumli þríblaðanæla 

sem líka verður fjallað nánar um síðar.295 

                                                 
293 Matthías Þórðarson, 1936, bls. 34. 
294 Petersen, Jan, 1928, bls. 60-61. 
295 Kristján Eldjárn, 1958, bls. 134-135. 

Mynd 5.6 Teikning af kúptri nælu 
frá Daðastöðum, N-Þingeyjarsýslu. 
Rygh 652 og 654. Smykker 51 B. 
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Kristján Eldjárn fór á staðinn og fann hann þar leifar af tvíkumli á uppblásnum melum. Annað 

þeirra var mjög uppblásið en í því höfðu áður fundust bein af manni, hrossi og beislishringar. 

Nælurnar fundust þó ekki í þessu kumli heldur í kumli sem lá rétt hjá. Gífurlegt magn 

haugfjár fannst í þessu kumli en beinaleifar voru litlar. Með nælunum eru alls skráðir 20 

fundir en í hverjum fundi er þó stundum fleiri en einn gripur. Meðal annarra gripa sem 

fundust eru steinasörvi, hringprjónn, armbaugur, beltisspöng, kambsbrot, skæri, járnhnífur, 

snældusnúðar, sigð og járntogkambur.296 Samkvæmt Kristjáni Eldjárn tilheyrði þetta kuml 

miðaldra konu. Kynið var ákvarðað eftir haugfénu en aldur af framtönnum sem fundust í 

kumlinu. Taldi hann að kona þessi hafi verið mikil hannyrðakona.297 

Nælan er 10,7 cm að lengd og 6,8 cm að lengd.298 Lá hún á hvolfi í jarðveginum þegar 

hún fannst. Hún hefur eflaust þess vegna varðveist mjög vel fyrir utan að það vantar smá 

stykki úr kantinum á annarri langhliðinni og er hún vel gyllt. Mynstur er vel varðveitt en samt 

hefur eitthvað tærst innan úr því. Með nælunni varðveittist leifar af vaðmáli og snúnum 

böndum.299 

Á efra skildinum líkist S annað hvort Sa1 eða Sa2. R virðist vera líkt Ra1 og Rb1 þar 

sem spíralarnir snúa í áttina að miðju, eins og Ra1 og Rb1 en einnig er form í miðjunni sem 

líkist grímuformi Rb1. Kannski er hér um að ræða blendingsform eða þá að smáatriðin hafa 

máðst af. H líkist Hb. Á neðri skildi er Bd mynstur a1 og ytri kanturinn er flatur. 

 

12. Dalvík (Brimnes)300, Svarfaðardalshreppur, Eyjafjarðarsýsla 

Forn kumlateigur með 13 kumlum fannst í Dalvíkurþorpi við bæinn Brimnes árið 1908. Var 

það rannsakað ári síðar af Daniel Bruun og Finni Jónssyni. 14. kumlið fannst síðan árið 1942. 

Í 5. kumlinu fannst kúpt bronsnæla af Smykker 51b (mynd 22 í viðauka I)  sem lá alveg upp 

við hauskúpu en lega nælunnar var þvert á legu líksins. Lítið fannst að sjálfri beinagrindinni. 

Annað haugfé sem fannst var hnífur, járnbútar og brot af steinkatli. Var þetta kuml rétt hjá lá 

hrosskuml en meðal annarra kumla var bátskuml.301 

 Nælan er 11 cm löng, 6 cm á breidd og 3 cm að þykkt. Þorninn á nælunni hefur varð-

veist, sem og leifar að tvenns konar vefnaði (fínn og grófur) og fléttuðum böndum. Þegar 

nælan fannst var á henni gylling en er í dag að mestu horfin. Matthías Þórðarson taldi að í 

upphafi hefði verið á nælunni einhvers konar silfurbúnaður en dottið af síðar meir. Þessa 

                                                 
296 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 211-214. 
297 Sami höfundur, 1961, bls. 20. 
298 Sarpur, Þjms. 15691-b. 
299 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 212. 
300 Í Kuml og haugfé er þetta kuml nefnt svo til aðgreiningar frá öðru kumli. 
301 Bruun, Daniel og Finnur Jónsson, 1910, bls. 81-82; Kristján Eldjárn, 2000, bls. 163-170. 
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ályktun dró hann út frá því að í Svíþjóð og Noregi höfðu fundist margar nælur af þessari gerð 

og að þessar nælur hafi haft silfurbúnað.302 Hugsanlega hefur Matthías rétt fyrir sér þar sem 

grófir eru í rammaverki. 

S á efri skildi líkist Sa2, R líkist Rb1 og H virðist líkja Hb en erfitt að segja til um hið 

síðastnefnda. Bd a1 mynstur er á neðri skildi og er ysti kantur flatur og óskreyttur. Fimm 

hnappar eru eftir á nælunni. Miðað við hvar nælan var fundin má ef til vill ætla að hún hafi 

verið notuð til þess að næla saman yfirflík.303 

 

13-14. Flaga, Skaftárhreppur, V-Skaftafellsýsla 

Árið 1829 fundust tvær bronsnælur við Flögu (mynd 23 í viðauka I), líklega úr uppblásnu 

kumli, sem og sörvistölur sem nú eru tapaðar. Eru nælurnar í slæmu ásigkomulagi, þá 

sérstaklega önnur þeirra. Er mynstrið á þeim báðum mjög illa farið og frekar erfitt að greina 

það. Það vantar líka hluta úr þeim. Með annarri þeirra fannst einnig klæðisbútur. Voru þær 

síðan sendar út til Museet for nordiske Oldsager í Kaupmannahöfn til varðveislu árið 1832.304 

 Þessar nælur eru alveg eins en greinilegt er á efri skjöldum þeirra að Sa tegund er til 

staðar á hliðarskreytingu en erfitt er að flokka það eitthvað frekar. R er líklega Rb2 þar em 

lappirnar snúa að miðju flatarins. Hægt er að greina för grímu. H er líklega Hb en erfitt er að 

greina það. Möguleiki er að hér sé líka myndefni sem Ingmar Jansson hefur ekki greint. Tvær 

samsíða rákir eru greinilegar á rammverki en ólíklegt er að silfurvírar hafi legið þar í þar sem 

ekki eru göt á endunum. 

 Enn erfiðara er að sjá skreyti á neðri skjöldum þar sem þeir eru svo illa farnir. 

Greinilegir eru þó fjórir gluggar á hvorri hlið, líklega er þar um ræða Bd mynstur af a1 gerð. 

Ysti kantur þeirra hefur verið flatur og óskreyttur. 

 

15. Miðhóp, Þorkelshólshreppur, V-Húnavatnssýsla 

Þjóðminjasafni Íslands barst bronsnæla árið 1955 en hún kom úr kumli nokkru sem fannst 

vegna vegagerðar árið 1941. Kristján Eldjárn fór síðan að leita að fleiri minjum þar 1958 en 

treysti sér ekki til þess að grafa frekar vegna umróts vinnuvéla á svæðinu.305 

Nælan er að 10,4 cm að lengd og ca. 7 cm að breidd og hefur varðveist frekar vel. 

Lausu hnapparnir eru horfnir en föstu hnapparnir eru enn til staðar. Það standa endar af 

bronsnöglum upp úr holunum þar sem lausu hnapparnir voru en þeir voru notaðir til þessa að 

                                                 
302 Matthías Þórðarson, 1911, bls. 76. 
303 Bruun, Daniel og Finnur Jónsson, 1910, bls. 81-82, 95. 
304 Krisján Eldjárn, 2000, bls. 248-249; Kålund, Kristian, 1882, bls. 77. 
305 Kristján Eldjárn, 1966, bls. 11-12. 



67 

festa þá við efri skjöldinn. Nælan er með leifum af gyllingu og smágert léreft hafði varðveist 

innan í henni.306 Nálarþorninn hefur ekki varðveist en svo virðist að annar nálarútbúnaður sé 

til staðar að mestu leyti. 

Mynstrið á efri skildinum er ekki alveg heilt og er að hluta til máð. Það virðist svo 

vera að S flötur sé af Sa2 gerð, R af Rb1 gerð og H af Hb gerð. Bd mynstur á neðri skildi er 

ekki alveg eins á langhliðum. Fjórir gluggar eru báðum megin en öðrum megin virðist Bd a1 

mynstur. Hinum megin er það mun stirðlegar að gerð og einnig dýpra skorið. Gæti verið að 

þarna sé um að ræða tilraun til að gera samskonar mynstur en hafi ekki heppnast sem skildi. 

Ef til vill er það ekki eftir sama manninn en þó frekar ólíklegt. Ysti kanturinn er óskreyttur.307 

 

16. Norðurárdalur, Norðurárdalshreppur, Mýrasýsla 

Árið 1856 barst Forngripasafninu yfirskjöldur af kúptri bronsnælu (mynd 5.7). Ekki er vitað 

hvenær hann fannst en fundarstaðurinn var á fjalli nálægt Norðurárdal. Lengd yfirskjaldar er 

8,8 cm en augljóst er þó að sjálf nælan hefur upphaflega verið lengri, 308 líklega meira en 10 

cm.  

 Skreyti þessarar er nokkuð frábrugðið því skreyti sem er á þeim nælum sem fjallað 

hefur verið um hér að ofan af Smykker 51. S er hér af Sb gerð, R af Rc2 gerð og H að Hc 

gerð. Hvernig neðri skjöldurinn var skreyttur er ekki vitað um.309 

 

 

                                                 
306 Kristján Eldjárn, 1956, bls. 295; Sami höfundur, 2000, bls. 123. Nælan var skráð sem lausafundur í 1. útg. en 
sem kumlfundur í 2. útg. 
307 Þjms. 15560. 
308 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 355; Sigurður Guðmundsson, 1868, bls. 126.  
309 Þjms. 290. 

Mynd 5.7 Teikning af efri skildi kúptrar 
nælu frá Norðurárdal, Mýrasýslu.Rygh 
652 og 654. Smykker 51 B. 
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17. Valþjófsstaðir, Fljótdalshreppur, N-Múlasýsla 

Áður hefur verið greint frá fundi kringlóttar nælu á þessum stað hér fyrir framan. Í þessu 

kumli fundust einnig tvær kúptar bronsnælur en önnur þeirra var af gerð Smykker 51 B. Hin 

nælan er af gerð Smykker 51 K (mynd 24 í viðauka I) og er fjallað um hana hér að neðan. 

 Smykker 51 B nælan, sem og hinar nælurnar sem fundust í kumlinu, er því virðist, á 

belti sem hægt var að krækja að sér. Leifar af vaðmáli var fast undir nælunni. Nælan, ásamt 

hinum gripunum, var send út til Nationalmuseet í Kaupmannahöfn.310 

 Mynd af nælunni birtist í Árbók 1903. Samkvæmt henni er hægt að sjá að fimm fastir 

hnappar eru eftir á nælunni en brotnað hefur upp úr miðhnappnum. Brotnað hefur einnig úr 

ysta kanti nælunnar. Á efri skildi má sjá mynstur í Rb1, S er líklega Sa1 eða Sa2 og H er 

líklega Hb. Erfitt er að greina skreytið á neðri skildinum til Bd gerða en það lítur út fyrir að 

hér séu fjögur gluggamynstur. Það má sjá votta fyrir stóra auga á annari hliðinni og því 

hugsanlegt að hér sé Bd a1 mynstur á ferð.311 

 

18. Þórarinsstaðir, Hrunamannahreppur, Árnessýsla 

Staðið var að fornleifauppgrefti um miðjan áratug síðustu aldar að Þórarinsstöðum, sem þá 

var fornt eyðibýli. Eftir að uppgreftri var lokið fann húsfreyja frá nálægum bæ brot af kúptri 

bronsnælu í uppmokstrinum og færði Kristjáni Eldjárni árið 1949. Brotið er ekki nema 3,8 cm 

að lengd og kemur úr hlið nælu. Þótt að brotið sé smátt virðist það koma af gerð Smykker 51 

B samkvæmt Kristjáni Eldjárn.312 

 Mynd af brotinu (mynd 5.8) birtist á Árbók 1949-1950 og sjá má að brotið kemur af S 

fleti og á því er einn hnappur. Við brún brotsins er dæld þar sem annar hnappur hefur verið til 

staðar en hefur dottið af. Vinstra megin við hnappinn má sjá spíralform sem tengist 

gripfæti.313 

                                                 
310 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 224-225. 
311 Bruun, Daniel, 1903, bls. myndir V, 2, vinstri mynd. 
312 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 354. 

Mynd 5.8 Teikning af hluta kúptrar 
nælu frá Þórarinsstöðum, 
Árnessýslu. Rygh 652 og 654. 
Smykker 51 B. 
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Smykker 51 C 

 

Skrautið á milli rammaverksins fyllir flötinn betur út á nælum af Smykker 51 C gerð heldur 

en af nælum af Smykker 51 B gerð en annars eru þeir svipaðar. Skrautið beggja megin við 

föstu hnappanna er líka oft flóknara og meira að segja finnast stundum fuglahöfuð. Föstu 

hnapparnir eru hér fimm samtals en fjórir lausir.  

 

19-20. Afréttarskarð, Borgarfjarðarhreppur, N-Múlasýsla 

Hér fundust alls fjórar nælur í hugsanlegu kumli: ein kringlótt, tvær kúptar og ein 

þríblaðanæla. Í kaflanum um kringlóttu nælurnar hefur þegar verið fjallað um Afréttar-

skarðsnæluna og fundaraðstæður. Kúptu bronsnælurnar fundust í sitt hvoru lagi en komu þó 

líklega báðar frá sama stað upphaflega. Önnur þeirra fannst fyrir neðan kumlið en hin fannst á 

brjóstkassa kumlsbúans. 

Víravirkisþræðir úr silfri hafa varðveist á nælunni og liggja þeir þrír saman í 

rammaverkinu (mynd 25 í viðauka I). Önnur vitneskja er ekki til staðar um næluna að hálfu 

höfundar en nælan er varðveitt hjá Þjóðminjasafni Íslands. 

 

 

Mynd 5.9 Teikning af kúptu nælunum frá Gamla-Berjanesi, 

Rangárvallasýslu. Rygh 652 og 654. Smykker 51 C. 

 

21-22. Gamla-Berjanes, V-Landeyjahreppur, Rangárvallasýsla 

Þjóðminjasafni Íslands bárust þessar tvær bronsnælur árið 1912 (mynd 5.9) sem viðbót í 

safnið en þær höfuð fundist þegar blés ofan af þeim í Landeyjum. Matthías Þórðarson skrifar 

um þær í Árbók 1914. Segir hann að þær hafi verið mjög skemmdar við komu og mjög tærðar 

af spanskgrænu. Af annarri þeirra vantar til dæmis hluta af köntunum og hluta af annarri 
                                                                                                                                                         
313 Kristján Eldjárn, 1951, bls. 132. 
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langhliðinni en á hinni vantar til dæmis hluta af yfirskildinum. Þornin af báðum þeirra vantar 

alveg sem og silfurböndin ef að þau hafi verið til staðar. Varðveist hefur leifar af klæðnaði 

undir nælunni. 

Stærð beggja nælanna er sú sama; lengd 11 cm, breidd 7,5 cm og hæð 3,6 cm.314 Þær 

eru báðar mjög þungar og greinilegt er að bronsið í nælunum hefur eitthvað skolast til. Mjög 

augljós skil eru á milli efri og neðri skjalda hjá þeim báðum þar sem þeir virðast hafa verið 

farnir að losna í sundur. Brotnað hefur úr ysta kanti hjá þeim báðum, þá sérstaklega á annari. 

Leifar af gyllingu eru á nælunum og einnig er spanskgræna til staðar. Önnur þeirra virðist 

hafa legið á hliðinni ofan í jarðveginum en hinn verið nær yfirborði þar sem annar 

helmingurinn er með spanskgrænu en hin helmingurinn með gullhúðarleifar. 

Skreyti er eins á báðum nælum að undantöldu ristu skreyti sem er á milli gluggamynda 

á annarri nælunni en ekki á hinni. Annars er skreytið á mörgum stöðum mjög skýrt en á 

sumum stöðum hefur það horfið vegna tilfærslu uppleystra efna og hafa þessi efni jafnvel 

hrúgast upp yfir skreytið. Hnapparnir hafa heldur ekki nærri allir varðveist (það er að segja 

föstu hnapparnir); á annarri nælunni er einn heill hnappur og tveir brotnir en á hinni hafa þó 

varðveist allir fimm hnapparnir. 

Á efri skildi hjá báðum nælunum má sjá Sb mynstur og á R flötum er Rc2 mynstur, 

þar sem hnútamynstur er bæði fyrir ofan og neðan grímu. H fletir er skreyttur með Hc 

mynstri. Á neðri skjöldunum er gluggamynstur með fjórum gluggum af Bd b gerð. Skreytið 

sem er á milli glugganna á annarri nælunni lítur út eins og T á hvolfi.315 

 

23. Hrísar, Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsýsla 

Nælan kom úr konukumli (mynd 26 í viðauka I) sem fannst rétt hjá Dalvík árið 1916 en 

kumlið var staðsett á hól sem heitir Álfhóll. Fleiri gripir komu úr kumlinu en það voru 

hringprjónn úr bronsi, snældusnúður og járnbútar, hugsanlega leifar af skærum.  

 Nælan er frekar heilleg og er hún 11,5 cm að lengd, 7,8 cm að lengd og 4 cm að hæð. 

Hún er með gyllingu og heilan járnþorn að innan. Hafa lausu hnapparnir dottið af og eru föstu 

hnapparnir enn heilir. Við þorninn hefur varðveist klæðisbútar úr ulli. Spanskgræna er 

sjáanleg á neðra yfirborði en hana var líka að finna á beinum konunnar, það er að segja á neðri 

kjálka, herðablaðsbroti og viðbeini. Nælan hefur því greinilega legið þar og verið upphaflega 

notuð efst á brjóstkassa.316 

                                                 
314 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 49; Matthías Þórðarson, 1914, bls. 75-76 
315 Sarpur, Þjms. 6411-a og 6411-b. 
316 Kristján Eldjárn, 2000, bls. bls. 148-149; Sarpur, Þjms. 7346 
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Skreytið er vel greinilegt á báðum skjöldum. Á efri skildi er S flöturinn með Sa3 gerð, R 

flötur með Rc1 og H með Hb. Á rammaverki eru tvöfaldar samsíða línur með skástrikum á 

milli sem herma eftir víravirki. Bd skreyti á neðri skyldi virðist vera af b gerð en ysti 

kanturinn er skreyttur með grímum og er hann af svokallaðri Kt f1 gerð samkvæmt Ingmar 

Jansson.317 

 

24-25. Miklaholt, Biskupstungnahreppur, Árnessýsla 

Árið 1840 fann bóndi nokkur við bæinn Miklaholt kumlateig með fjórum til fimm kumlum. 

Fann hann þær tvær nælur af gerð Smykker 51 C (mynd 27 í viðauka I), ásamt kringlóttri 

nælu, þríblaðanælu, ellefu sörvistölur, járnmel og járnbrot. Voru þessir gripir síðan sendir til 

Museet for nordiske Oldsager ári síðar.318 Kristian Kålund nefnir fund þessara næla 

stuttarlega í Beskrivelse af Island319 og í grein sinni Islands fortidslævninger í Aarbøger for 

nordisk oldkyndighed og historie.320 Daniel Bruun fjallaði einnig um þær í Árbók árið 1903321 

og Fortidsminder og Nutidshjem.322 Ingvald Undset fjallar líka um þær í Norske oldsager i 

fremmede museer árið 1878 og nefnir hann þar að þær eru 10,5 cm að lengd og 7,5 cm að 

breidd. Segir hann að þær séu eins og þær nælur sem Oscar Montelius birti mynd af nr. 

551.323 

 Nælurnar eru ekki sérstaklega vel varðveittar. Á báðum þeirra hefur brotnað upp úr 

köntum þeirra og á annarri þeirra vantar úr yfirskildinum að minnsta kosti á tveimur stöðum. 

Daniel Bruun segir um stærð þeirra að önnur þeirra sé 9,5 cm að lengd og hin sé 0,5 cm 

lengri.324 Báðar eru þær hins vegar 6 cm að breidd. Hann og Ingvald Undset eru því ekki 

alveg samsaga um stærð þeirra og spurningin er hvoru maður á að trúa. Mælingar Ingvald 

Undset eru reyndar eldri og er mögulegt að kvarnast hafði af nælunum eftir hans mælingar og 

því orðnar minni þegar Daniel Bruun mældi þær. Einnig gæti verið að mæliaðferðir þeirra 

hafi ekki verið eins. 

 Skreytið virðist ekki vera mjög máð en gylling hefur varðveist á annarri nælunni en 

hin hefur spanskgrænu. Hefur hún þó líklega líka verið gyllt þar sem nælurnar tvær koma úr 

sama kumlinu. Grófir virðast liggja í rammaverkinu sem liggja frá miðhnappnum og líklegt er 

að víravirki hafi legið þar en hafi tapast síðar meir. Göt eru á enda ramma við hnappa sem 
                                                 
317 Þjms. 7346. 
318 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 86-87. 
319 Kålund, Kristian, 1882a, bls. 408. 
320 Sami höfundur, 1882b, 62. 
321 Bruun, Daniel, 1903. 
322 Sami höfundur, 1928, bls. 66. 
323 Undset, Ingvald, 1878, bls. 53-56. 
324 Bruun, Daniel, 1928, bls. 67. 
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styðja þá tilgátu. Gyllta nælan hefur varðveist verr heldur en sú með spanskgrænunna; það 

vantar úr skreytingu á efri skildi og er ysti kantur hennar að mestu leyti horfinn. Það sama á 

svo sem við um hina næluna líka en þó í mun minna magni. 

Ef skoðaðar eru efri skildir þessara næla kemur í ljós að S skreyti er af Sa3 gerð en R 

líkist helst Rc1. H flöturinn virðist vera af Hb gerð. Erfitt er að sjá hvaða gerð af Bd er á neðri 

skjöldum þessara næla þar sem það er svo mikið horfið af þeim. Það lítur þó helst út fyrir að 

skreytið tilheyrir Bd b gerð. 

 

 

Mynd 5.10 Teikning af tveimur kúptum nælum frá Þjórsárdal, 

Árnessýslu. Rygh 652 og 654. Smykker 51 C. 

 

26-27. Þjórsárdalur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Árnessýsla 

Í Þjórsárdal ca. 1840 fundust tvær bronsnælur af gerð Smykker 51 C (mynd 5.10) og einnig 

hringnæla úr bronsi en sú næla glataðist seinna meir. Kúptu nælurnar bárust Þjóðminjasafni 

Íslands árið 1864 og meðfylgjandi var skýrsla Finns Magnússonar sem nú er týnd.325 

Sigurður Guðmundsson skrifaði um fund þessara næla í Þjóðólfi sama ár og kallar 

hann nælurnar þar „spennur eða mötulsskildi“326 eða getað notað þær í staðinn fyrir 

feldardálk. Talar hann einnig um 16 göt sem hafa verið boruð í röndina svo að hægt væri að 

sauma næluna á klæði. Finnst mér það ólíklegt og líklegra er að hér hafi verið skreyti úr silfri 

eða eitthvað álíka. Frekari lýsingar hans á nælunum felast aðallega í skrautverki þar sem hann 

talar um að á þeim séu drekamyndir og mannshöfuð. Segir hann enn fremur að „[á] hliðunum 

eru 8 ferhyrningar silfraðir, og þar á milli drekamyndir gylltar, og nokkur drekahöfuð silfruð 

eru neðst á röndinni.“327 Undirskjöldurinn hafi verið gylltur segir Sigurður Guðmundsson328 

                                                 
325 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 81. 
326 Sigurður Guðmundsson, 1864, bls. 155. 
327 Sama heimild, bls. 155. 
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og sést það greinilega í dag þar sem á annarri nælunni vantar hluta af yfirskildinum. Brotið er 

einnig úr hliðum nælanna og hefur sums staðar brotnað af alveg hluti af neðri skildinum.  

Nælurnar eru jafnstórar; 10,2 cm að lengd og 8,9 cm að breidd. Þegar þær fundust var 

innan í þeim leifar af grænum klæðnaði.329 Á efri skjöldum er Sa3, Rc1 og Hb. Frekar torvelt 

er að segja til um Bd skreyti annarrar nælunnar sökum þess að það vantar úr barðinu. Hug-

sanlega er það þó af af Bd a1 gerð sé litið á gluggann lengst til vinstri. Á hinni nælunni er Bd 

líklega Bd a1. Ysti kanturinn er af Kt f1 gerð. 

 

Smykker 51 D 

 

Nælur af gerðinni Smykker 51 D hafa níu fasta hnappa en toppfletir (R) og miðfletir (S) eru 

eins og á nælum af gerð Smykker 51 B samkvæmt Jan Petersen.330 Hérlendis hefur eingöngu 

fundist ein næla af þessari gerð. 

 

28. Daðastaðir, Presthólahreppur, N-Þingeyjarsýsla 

Fundaratvikum þessarrar nælu hefur þegar lýst hjá 

annarri Daðastaðanælu af Smykker 51 B gerð (mynd 

5.11, mynd 21 í viðauka I, hægra megin). Lengd 

Smykker 51 D nælunnar er 10,7 cm og er hún 6,8 cm 

að breidd. Hún hefur níu áfasta hnappa. Leifar af 

klæðnaði fannst fastar við þorn hennar en meðal 

þeirra leifa voru snúin og fléttuð bönd.331 Nælan 

virðist hafa kramist aðeins um langveginn.  

 Efri skjöldurinn virðist hafa á S flötum 

einhvers konar Sa skreyti, Rb1 skreyti á R flötum og á 

H flötum er líklega skreyti af Hb gerð. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
328 Sigurður Guðmundsson , 1864, bls. 155. Sams konar lýsingu á þessum nælum finnst eftir sama höfund í 
Skýrsla um forngripasafn I. (Sigurður Guðmundsson, 1868, bls. 75-76). Kristian Kålund nefnir fund Þjórsárnæla 
í Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1882. (Kålund, Kristian, 1882, bls. 73) 
329 Sarpur, Þjms. 96-a og 96-b. 
330 Petersen, Jan, 1928, bls. 62. 
331 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 211-214. 

Mynd 5.11 Teikning af kúptri nælu frá 
Daðastöðum, N-Þingeyjarsýslu. Rygh 652 
og 654. Smykker 51 D. 
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Smykker 51 E 

 

Á nælum af gerð Smykker 51 E eru grímufígúrur á miðjufletinum S332 en hérlendis hefur 

aðeins ein slík næla fundist.  

 

29. Reykjasel, Fljótdalshérað, N-Múlasýsla 

Aðeins eitt eintak hefur fundist af þessari gerð kúptra nælna en hún fannst árið 1901 (mynd 28 

í viðauka I). Daniel Bruun gróf upp tvíkuml rétt hjá bæ nokkrum sem hét Brú en á móti 

honum var örnefnið Reykjasel. Þetta svæði var þá mjög örfoka og áður höfðu fundist 

einhverjir gripir sem þá voru tapaðir og eru enn. Kúpta bronsnælan fannst í fyrra kumlinu 

ásamt mannabeinum, leifum af klæðnaði, steinasörvi, gjarðarhringju og mörgum járnbrotum. 

Leifar af klæðum var einnig að finnan innan í sjálfri nælunni í formi ullarbanda og jafnvel 

sem leifar af kyrtli.333 Tvöföld snúra úr brúnni ull var utan um hinn látna og haldið saman 

með þunnum grænum þráð. Þessi græni þráður hefur síðan gengið í gegnum næluna á annarri 

hliðinni og svo utan um þorninn. Daniel Bruun taldi að einhvers konar dúskur hefði hangið 

niður frá þessum þráði. 

Nælan er 10,8 cm að lengd, 6,9 cm að breidd og 2,5 cm á hæð. Neðri skjöldur hefur 

brotnað af að hluta til við annan endann334 en annars er nælan þó nokkuð heilleg. Leifar af 

gyllingu eru á nælunni. Á efri skildinum eru S fletir með Sc skreyti, R fletir eru með Rb2 

skreyti en H fletir með Hb skreyti. Skreytið á neðri skildi samanstendur af hugsanlegu Bd a1 

skreyti á gluggunum og af skornu skreyti sem er á milli þeirra.335 

 

Smykker 51 G 

 

Fuglamótíf sem finnst einnig hjá nælum af gerð Smykker 51 G nema að undir grímunum eru 

fígúrur að hluta til. Þessi gerð hefur níu fasta hnappa.336 Hérlendis hefur ein næla fundist af 

slíkri gerð. 

 

 

 

                                                 
332 Petersen, Jan, 1928, bls. 62 
333 Bruun, Daniel, 1903, bls. 17-19. 
334 Sami höfundur, 1928, bls. 57-59. 
335 Þjms. 4872. 
336 Petersen, Jan, 1928, bls. 62. 
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30. Hof, Áshreppur, A-Húnavatnssýsla 

Um 1850 eða fyrr fundust tvær kúptar nælur í Vatnsdal, líklega í kumli. Önnur þeirra tapaðist 

síðan eða var gefin en alla vega eru örlög hennar óþekkt. Barst sú sem eftir var til 

Forngripasafnsins árið 1867. Sigurður Guðmundsson nefnir að á nælunni, sem eftir var, séu 

myndir af drekum ogleifar eru af gyllingu.337 Brotnað hefur þó nokkuð úr köntum nælunnar 

en ysti kanturinn er óskreyttur. Allir hnapparnir hafa varðveist enda allir steyptir með nælunni 

en enginn þeirra hefur verið negldur á (mynd 5.12, mynd 29 í viðauka I). 

 Á efri skildi nælunnar má greina á S flötum Se gerð, á R flötum Rb3 og á H flötum 

virðist verða Hc skreyti. Hermt er eftir víravirkisskreyti á rammaverki. Á neðri skildinum er 

hins vegar erfiðra að greina skreytisgerð þar sem vantar úr miðju barðinu báðum megin. Ystu 

gluggarnir hafa bjargast en ekki er hægt að segja til með vissu af hvaða gerð það er. Það glittir 

þó í auga. Skorið skreyti virðist vera milli glugganna; á einum stað er það í formi Λ en á 

endum nælunnar er X á milli glugga. 

 

 

Smykker 51 K 

 

Síðasta gerðin af þeim nælum sem fundist hafa hérlendis af Smykker 51 er Smykker 51 K en 

hún hefur sjö fasta hnappa. Miðflötur og toppflötur er eins og hjá Smykker 51 B og á nælum 

af þessari gerð eru mannsandlit, þó misgreinileg.338 Til þessrar gerðar teljast tvær nælur sem 

fundist hafa á Íslandi; önnur frá Tjaldbrekku í Mýrasýslu en hin frá Valþjófsstöðum í N-

Múlasýslu. 

                                                 
337 Sigurður Guðmundsson, 1874, bls. 8-9. 
338 Petersen, Jan, 1928, bls. 60-62. 

Mynd 5.12 Teikning af kúptri nælu 
frá Hofi í A-Húnavatnssýslu. Rygh 
652 og 654. Smykker 51 G. 
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31. Tjaldbrekka, Hraunahreppur, Mýrasýsla 

Þessi næla fannst sem lausafundur (mynd 5.13) Hún er 10,7 cm á lengd. Er með sjö ásteyptum 

hnöppum en þar sem hinir tveir eiga að vera vantar í yfirskjöldinn hálfhringlaga form.339 Hún 

hefur ekki varðveist öll heldur hefur brotnað úr öðrum endanum svo að það vantar hluta af 

báðum skjöldum þvert yfir næluna. Bláendinn hefur þó varðveist. Smávegis hefur einnig 

brotnað á ysta kanti nælunnar sem er alveg sléttur og með engu skreyti. 

Skreytið á nælunni er ekki mjög greinilegt í alla staði. R fletirnir líkjast helst Rb1 en 

ekki er hægt að sjá gerð skreytis á S og H flötum. Á neðri skildinum líkist gluggamynstrið 

helst Bd a1 en hnútamynstur er meðal myndefna á nælunni á þessum stað.  

 

 

32. Valþjófsstaðir, Fljótdalshreppur, N-Múlasýsla 

Hér er fjallað um seinni kúptu næluna sem fannst nærri Valþjófsstað en fjallað var um þá fyrri 

undir Smykker 51 B. Einnig hefur fundist hér kringlótt næla sem var fjallað í kaflanum hér á 

undan. Þessi næla, sem og hinar tvær, var send á safn í Kaupmannahöfn.340 

 Nælan er mjög máð og erfitt er að sjá út mynstur á henni, helst skýrast á neðri skild-

inum. Út frá lögun skreytisins á efri nælunni er kannski hægt að geta sér um gerð skreytis á 

mismunandi flötum hennar. Ef svo er kemur í ljós að S fletirnir hafa líklega Sa skraut að 

einhverju tagi og R fletir hafi Rb1 skraut. Erfiðast er þó að geta til um H fletina en svo virðist 

sem að lögun þeirra passi ekki við þá þrjá flokka sem Ingmar Jansson hefur sett fram. 

 

 

 

                                                 
339 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 355. 
340 Sami höfundur, bls. 224-225.  

Mynd 5.13 Teikning af kúptri nælu 
frá Tjaldbrekku, Mýrasýslu. Rygh 
652 og 654. Smykker 51 K. 
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Aðrar kúptar nælur af Rygh 652 og 654 gerð 

 

33-36. Hóll, Hjaltastaðahreppur, N-Múlasýsla 

Þessar fjórar nælur fundust á milli 1920 og 1930 en hafa tapast. Kristján Eldjárn byggir 

frásögn sína á vitnisburði Halldórs Ásgrímssonar. Gefur hún til kynna að nælurnar séu af 

Rygh 652 og 654 en samkvæmt Kristjáni er ekki þó hægt að flokka þær frekar niður í 

Smykker gerðir. Telur hann jafnframt að nælurnar fjórar hafi verið hluti að minnsta kosti 

tveimur kvenkumlum.341  

 

37. Sauðanes, Torfalækjahreppur, A-Húnavatnssýsla 

Hér er um að ræða mjög gyllta bronsnælu sem fannst árið 1834 við bæinn Sauðanes rétt hjá 

Laxárvatni (mynd 30 í viðauka I). Einnig fundust leifar mannabeinum svo að augljóst er að 

nælan voru í kumli. Var hún síðar send út í Museet for nordiske oldsager í Kaupmannahöfn342 

árið 1835. Samkvæmt Ingvald Undset er þessi næla 11 cm að lengd og 7 cm á breidd. Bendir 

hann á að þessi næla er eins og Montelius 551.343 Ekki leikur vafi á því að hún falli undir 

Rygh 652 og 654.344  

Fimm hnappar eru ásteyptir en hinir fjórir hafa eitt sinn verið festir á en hafa nú tapast 

eins og gjarnan vill verða. Þorn hennar hefur ryðgað í burtu345 en að öðru leyti hefur nælan 

varðveist frekar vel fyrir utan að það vantar smá í skreytið og skarð hefur komið í ysta 

kantinn. Á efri skildinum er yfirborð hans skreytt með Sa2, Rb1 og líklega Hb. Á 

rammaverkinu er rist skreyti af víravirki. Neðri skjöldurinn er með skreyti sem líkist helst Bd 

a1. Það vantar gyllingu á rammaverkinu og á grímunum sem eru á R svæði. Hugsanlega hafa 

þessi svæði verið silfurhúðuð þegar nælan var framleidd en flagnað síðan af siðar meir. 

 

38. Kirkjustaður, Djúpavogshreppur, S-Múlasýsla 

Árið 1953 fundust nokkur brot af kúptri nælu á þessum stað en Kirkjustaður var þá fornt 

eyðibýli. Fundist brotin í könnunarholu sem gerð var í rústir þess en einnig fannst sörvistala. 

Hægt er að greina nælubrotin til Rygh 652 og 654 en ekki frekar niður í Smykker, en hægt þer 

                                                 
341 Kristján Eldjárn, 2000, 226. 
342 Kålund, Kristian, 1882, bls. 68. 
343 Undset, Ingvald, 1878, bls. 54. Gripur nr. 3419. 
344 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 127. 
345 Sama heimild, bls. 127. 
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þó að sjá að hún var með fimm föstum hnöppum. Brotin er orðin mjög tærð, mörg þeirra mjög 

smá og mjög mikil spanskgræna er til staðar.346 

 

39. Rútsstaðir, Dalabyggð, Dalasýsla 

Gögn eru missaga um það hvort bronsnælan sem um hér ræðir hafi fundist við Hrútsstaði eða 

Rútsstaði.347 Hún samanstendur af neðri hluta kúptrar nælu sem barst Þjóðminjasafni Íslands 

árið 1938 en hún fannst sem lausafundur rétt hjá hofrúst og áður hafði þar fundist hrossabein. 

Taldi Kristján Eldjárn að þarna hafi líklega verið kuml. Er þessi hluti nælunnar mjög illa 

farinn, bæði af spanskgrænu og vegna skemmda þar sem ysti kanturinn hefur að mestu leyti 

brotnað af.  

 Í dag er nælan 9,6 cm að lengd, 5,6 cm að breidd og 3 cm að hæð. Skreytið sem hefur 

varðveist er einn gluggi sem hefur verið lengst til hægri á annarri langhliðinni. Líkist 

myndefnið Bd a1 samkvæmt greiningaraðferð Ingmars Jansson sem leiðir til þess að það er 

vel hugsanlegt að þessi næla tilheyri Rygh 652 og 654 eins og Kristján Eldjárn taldi. Um 

frekari Smykker gerð er hins vegar erfitt að segja um. Tvö göt eru á enda nælunnar þar sem 

efri kantur neðri skjaldarins hefur mætt neðri kanti efri skjaldar og má því ætla að þar hafi 

verið víravirki.348 

 

5.4 Rygh 655 

 

Oscar Montelius telur að Rygh 655 gerðin hafi tekið við af Rygh 652 og 654 og tekur Jan 

Petersen í sama streng. Kom sú gerð líklega fram á síðari helmingi 10. aldar eftir að Rygh 652 

og 654 týpan hafði dvínað í vinsældum á fyrri helmingi sömu aldar. 349 Á Íslandi hafa fundist 

tvær Smykker gerðir af Rygh 655 af þremur eða Smykker 52 og 53. Smykker 54 hefur ekki 

fundist hérlendis svo vitað sé. Þessar nælur hafa ekki hnappa, sem eru eins og ferfætt dýr, eins 

og Rygh 652 og 654, heldur hafa þær nokkurs konar fjóra fasta brodda kringum miðjuna sem 

eru í raun dýrahausar. Líklega eru þetta fuglshausar sem snúa andlitinu út á við upp úr 

                                                 
346 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 356.; Þjms. 15324. 
347 Sarpur segir Hrútsstaðir en á gripaboxi stendur Rútsstaðir sem og í Kuml og haugfé. Kristján Eldjárn, 2000, 
bls. 108. Sarpur, 12454. 
348 Þjms. 13454. 
349 Petersen, Jan, 1928, bls. 67. 
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yfirborðinu. Í miðjunni er síðan meira eiginlegur skrauthnappur. Fleiri hnappar eða broddar 

hafa síðan verið á þessum nælum en hafa verið lausir.350 

 

Smykker 52 

 

40-41. Litlu-Ketilsstaðir, Fljótdalshérað, N-Múlasýsla 

Árið 1938 fannst kuml fullorðinnar konu við þetta eyðibýli sem liggur rétt hjá Ketilsstöðum 

en var ekki grafið upp fyrr en fjórum árum síðar. Tvær kúptar bronsnælur af gerð Rygh 655, 

Smykker 52 (mynd 5.14, mynd 31 í viðauka I) fundust en þetta eru einu nælurnar af þessari 

gerð sem hafa fundist á Íslandi. Þær eru báðar tvöfaldar að gerð. Einnig fundust í kumlinu 

þríblaðanæla, steinasörvi, vaðmáls-leifar, snældusnúður, leifar af kambi, tvö brýni og skæri.351 

 

 

Fyrri nælan er 12 cm að lengd, 7,2 cm að breidd og 4,6 cm að hæð. Hin hefur sömu mál nema 

að á hana vantar miðjuhnappinn. Annars eru þær eins nema að það vantar næluna á aðra 

þeirra. Leifar af klæðnaði hafa varðveist vel með báðum nælunum.352 Nælurnar eru vel 

grænar af spanskgrænu og brotnað hefur nokkuð af köntum þeirra beggja. Er mynstur þeirra 

frekar máð. 

Erfitt er að átta sig nákvæmlega á skreyti þessara næla en greinilegt er að gripdýr eru 

þarna á ferli að einhverju leyti. Broddarnir liggja í ferningi á efri skildinum og liggja á 

ferhyrndu rammaverki. Hnappur er síðan í miðjunni en hefur hann nokkurs konar krosslaga 

                                                 
350 Petersen, Jan, 1928, bls. 69-70. 
351 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 228-229. 
352 Sarpur, Þjms. 12435a-a og 12435-b. 

Mynd 5.14 Teikning af kúptri nælu frá 
Litlu-Ketlisstöðum, N-Múlasýslu. Rygh 
655. Smykker 52. 

Mynd 5.15 Mynd af norskri nælu af 
Smykker 52 gerð. 
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form sem rís hátt upp úr yfirborðinu. Á neðri skildi er þar sýnilegt skreyti á glugga-

myndunum, þrjár á hvorri hlið. Þó svo að þessir gripir falli ekki undir Smykker 51 er þó hægt 

að sjá samsvörun milli Bd skreytis Ingmars Janssonar, sérstaklega ef mynd af Smykker 52 hjá 

Jan Petersen353 (mynd 5.15) er borin við nælurnar frá Litlu-Ketilsstöðum. Kemur þá í ljós að 

skreytið gæti verið af Bd c1 gerð. 

 

Smykker 53 

 

42. Selárdalur, Vesturbyggð, V-Barðastrandasýsla 

Þessi næla fannst í kringum 1930 en barst Þjóðminjasafni Íslands árið 1967. Var fundarstaðar 

í fjörusandi rétt við mynni Selárdalsá í Arnarfirði.  

Nælan er 11,8 cm að lengd, 7,5 cm að breidd og 3,4 cm að hæð og er tvöföld að gerð. 

Hún hefur fjóra fuglshausa eins og Smykker 52 og skreytið á þeim sést mjög vel enda er þessi 

næla mjög vel varðveitt. Miðhnappur er einnig til staðar en er þó meira líkari Smykker 51 

gerðum. Þverskurðir eru þó í honum sem tíðkast ekki af fyrrnefndri gerð. 

Skreytið á yfirnælunni er meira í formi beinna lína sem og skásettra sem mynda 

geómetrískt mynstur. Minna fer fyrir spírölum eins og hefur verið áberandi í fyrri gerðum. 

Þeir eru þó á dýrahausunum og á skreyti neðri skjaldar. Neðri skjöldurinn hefur þrjú 

gluggamynstur á hvorri hlið. Ystu gluggarnir eru í formi fugla með stór kringlótt augu, opin 

gogg, samanfléttaðan líkama með strikum sem endar í spírala sem snúa í átt að miðjunni. 

Myndefnið er svipað í miðjuglugganum en þar eru tveir fuglar sem snúa bakinu í hvorn annan 

um samhverfuás. Ysti kantur nælunnar er ekki alveg sporöskjulaga heldur myndar hann 

rúnnaðan sexhyrning. Grafið hefur verið upp úr sléttum fleti kantsins þannig að sex langir 

fletir eru á honum sem liggja aðeins neðar en sjálft yfirborðið. 

Þessi næla hefur líklega verið skreytt með víravirkisþráðum úr silfri eða níelló. Göt 

eru á henni milli gluggamynstursins og ysta kants. Hugsanlegt er að slíkt skreyti hafi verið 

einnig þar sem efri og neðri skjöldur mætast enda eru þar líka göt.354 

 

 

 

                                                 
353 Petersen, Jan, 1928, bls. 68. 
354 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 355; Sarpur, Þjms. B: 1967-184. 
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5.5 Rygh 656 

 

Jan Petersen telur að enginn vafi leiki á því að þessi gerð sé arftaki af gerð Rygh 655. Þegar 

hann gaf út verk sitt höfðu einungis níu slíkar nælur fundist í Noregi en á Íslandi hafa fundist 

tvær. Miðað við smæð okkar lands má sannalega segja að hlutfallslegur fjöldi næla af þessari 

gerð hérlendis sé ansi hár. Mun fleiri nælur af þessari gerð hafa fundist í Svíþjóð heldur en í 

Noregi og má það vera vegna þess að heiðinn grafsiður hélst þar lengur við lýði. Telur Jan 

Petersen nælurnar vera frá upphafi 11. aldar (líklega), og ef svo er, þá höfum við hér kannski 

vísbendingu um það að fólk hérlendis hafi áfram verið grafið af heiðnum sið eftir kristintöku. 

Sá möguleiki er þó einnig fyrir hendi að alla vega önnur þeirra hafi aldrei verið hluti af kumli 

en hin hefur þó líklega lent í þeim kringumstæðum.  

Jan Petersen telur einnig að ákveðna afturför sé að finna í nælum af Rygh 656 gerð; 

þær eru bara úr einum skildi, en ekki tveimur, og skraut myndað einungis úr strikum. Skraut 

er heldur ekki gegnumskorið. Á miðhlutanum sjást krossmyndir af og til sem ekki finnast á 

Rygh 655.355 Myndskreyti þessara næla minna þó nokkuð á kringlóttu nælurnar af Smykker 

126 gerð í Borróstíl. 

 

Smykker 55 

 

 

43. Óþekktur fundarstaður 

Ekki er vitað hvar þessi bronsnæla fannst (mynd 5.16, mynd 32 í viðauka I) en talið er þó 

líklegt að hún fannst á Norðurlandi. Hún barst Þjóðminjasafni Íslands árið 1930 frá Old 

nordiske Museum en Jónas Hallgrímsson hafði gefið safninu næluna árið 1840.356 

                                                 
355 Petersen, Jan., 1928, bls. 71-73. 
356 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 356. 

Mynd 5.16 Mynd af kúptri nælu frá 
óþekktum fundarstað. Rygh 656, 
Smykker 55. 
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Hún er í mest 10,7 cm í þvermáli en minnst 7,4 cm og virðist ekki hafa verið gullhúðuð á 

sínum tíma. Hún hefur fjóra tinda eins og Smykker 52 sem mynda ferning á fleti nælunnar. 

Einnig eru fjögur frekar lítil göt á milli tindanna en þar gæti hafa verið aðrir hnappar. 

Hnappur er í miðjunni sem hefur krosslaga form. Skreytið á nælunni er frekar óvandað að 

gerð en það samanstendur af strikum sem myndar geómetrískt mynstur. Mynstur er á neðri 

hluta hennar, eins og er á neðri skildi tvöfaldra næla, en ekki var unnt að greina það frekar.357 

 

Smykker 56 

 

44. Syðri-Hofdalir, Skagafjörður, Skagafjarðahreppur 

Þessi bronsnæla (mynd 33 í viðauka I) fannst við vegagerð í kumli á mel nokkrum milli 

bæjanna Syðri-Hofdals og Ytri-Brekka árið 1951. Kristján Eldjárn fór sama ár að rannsaka 

staðinn en fann hann kumlið ekki. Gripir bárust þó úr því til Þjóðminjasafns Íslands: 

mannabein, járnhringur og svo þessi kúpta næla.358 

 Nælan er gerð úr einum skildi og er lengd hennar 11,3 cm, breidd 7,5 cm og hæð 4,5 

cm. Hún er mjög heilleg og vantar aðeins smá í kanta hennar sem og í annan endann. Hún er 

skreytt með strikum eins og Smykker 55 og hefur fjögur uppistandandi dýrahöfuð. Á 

hliðunum í miðfleti má sjá krosslaga form þar sem tveir misstórir krossar eru settir saman. 

Stærri krossinn er fyrir ofan og virðist sem að hnappur eða eitthvað annað hafi verið í honum 

miðjum. Minni krossinn kemur síðan fyrir neðan þann stóra.  

Nælan hefur einnig gluggaskraut, eins og nælan hér að ofan, á neðri hluta hennar. 

Fjórir gluggar eru til staðar þar sem miðjugluggarnir eru eins og innihalda strik sem virðast 

eiga helst líkjast hnútaskreyti. Skreytið á ystu gluggunum líkist hins vegar helst fuglamynstri 

og má þar meðal annars sjá bognar línur. Á milli glugga og efri hluta nælunnar er þverstrikuð 

þykk lína sem nær næstum um alla næluna og virðist helst eiga að líkja eftir víravirki. Innan í 

nælunni fundust leifar af klæðnaði og járnþorni.359 

 

 

 

                                                 
357 Sarpur, Þjms. 10912. 
358 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 142. 
359 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 142; Sarpur, Þjms. 14871. 
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5.6 Jalangursstíll 

 

Hérlendis hafa einungis fundist tvær kúptar nælur skreyttar með Jalangursstíl en þær fundust 

við Snæhvamm í S-Múlasýslu. Jan Petersen flokkar þær sem Smykker 57 og notaði hann 

íslensku nælurnar sem einkennisgrip í bók sinni. Slíkar nælur hafa þó fundist víðar en á 

Íslandi, svo sem í Danmörku og Svíþjóð. Samt sem áður hafa ekki margar fundist af þessari 

gerð.360 

 

Smykker 57 

 

45-46. Snæhvammur, Breiðadalshreppur, S-Múlasýsla 

Hér fundust tvær bronsnælur árið 1892 við framkvæmdavinnu en önnur þeirra hefur skemmst 

mikið (mynd 5.17, mynd 34 í viðauka I). Eru þær báðar skreyttar með hreinum Jalangursstíl 

og eru tvöfaldar að gerð. Þær hafa verið gullhúðaðar og sést enn smá leifar af gyllingunni á 

þeim.361 

 

 

Á þeirri nælu sem er betra varðveitt sjást greinilega þrjú dýr en höfuð þeirra er í miðju 

nælunnar og mynda sín á milli þríhyrning. Snúa hausarnir hér á hlið, það er að segja að 

vangamyndir eru hér notaðar, sem er svo einkennandi fyrir Jalangursstíl, í staðinn ofan frá 

eins og í Borróstíl. Hausarnar sjálfir eru kúlulaga með stór kringlótt augu, þeir hafa opinn 

munn þar sem brettist upp á efri vörina. Fyrir afan hnakkablað þeirra er síðan aflöng tota sem 

mjókkar eftir því sem fjær dregur.  

                                                 
360 Petersen, Jan, 1928, bls. 74, 77. 
361 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 238-239. 

Mynd 5.17 Teikning af kúptri nælu 
frá Snæhvammi, S-Múlasýslu. 
Jalangursstíll, Smykker 57. 
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Líkami dýranna er mjór og næstum allur jafnbreiður. Eru þeir myndaðir af samsíða línum sem 

mynda útlínur hans en fyrir innan eru tvöfaldar raðir af þverrákum. Beygist hann síðan niður í 

hálfhring, myndar síðan spíral (sem oft eru notuð til þess að mynda axlir og mjaðmir) og út 

frá honum spretta tveir útlimir. Annar þeirra er mun styttri og sveigist nær strax niður í kant 

nælunnar en hinn sveigist áfram í átt að miðju nælunnar áður en hann endar hinum megin í 

kanti hennar. Útlimurinn endar í fæti sem minnir á plöntuskreyti. 

Á neðri skildinum er gluggamynstur með fjórum gluggum. Innihalda þeir tvær láréttar 

raðir af stuttum samsíða strikum sem er eins og strikin sem eru á búkum Jalangursdýranna. 

Ysti kanturinn hefur uppbrettaða brún. 

 

5.7 Aðrar kúptar nælur 

 

Í þessum flokki eru tvær nælur sem ekki hefur verið hægt að flokka hvorki í Rygh né 

Smykker gerðir; í fyrra tilfellinu vegna þess að nælan hefur tapast en hin vegna þess að ekki 

er nógu mikið eftir af henni til greiningar. 

 

47. Hof, Áshreppur, A-Húnavatnssýsla 

Önnur þeirra næla sem fannst við Hof í Vatnsdal í kringum 1850 en sú fyrri var af Smykker 

51 G og hefur þegar verið fjallað um hér fyrir framan. Þessi hefur hins vegar tapast og ekkert 

neitt er vitað um hana frekar.362 

 

48. Viðey, Gullbringusýsla 

Lítið brot af neðri skildi sem fannst í fornleifauppgrefti í Viðey árið 1989. Það útilokar alla 

vega nælur af Berdalsgerð og gerð Rygh 656 þar sem þessar nælur hafa einn skjöld. Nælan 

hefur ekki verið greind frekar til tegundar.363 

 

                                                 
362 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 124-125. 
363 Sama heimild, bls. 356. 
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6. Tungu – og þríblaðanælur 

 

Tungunælur og þríblaðanælur eru hér flokkaðar saman af tveimur ástæðum. Sú fyrri er að fáir 

gripir eru til af sitt hvorri gerðinni en aðeins hafa tvær tungunælur fundist hérlends, báðar á 

sama stað, og þríblaðanælur eru tíu samtals. Seinni ástæðan er sú að það virðist sem að þessar 

nælur eiga uppruna sinn að rekja frá svipuðum slóðum. 

 Ræðum síðari ástæðuna aðeins frekar. Talið er að uppruni þessara tveggja gerða af 

nælum megi rekja til hið forna Frankaríkis. Akantusskreyti var mjög algengt myndefni hjá 

þeim og má finna það á margs konar beitum. Upphaflega voru þeir fluttar frá Frankaríki til 

heimaslóða víkinga364 og hefur meðal annars ein slík fundist hérlendis sem þríblaðanæla hjá 

Litlu-Ketilsstöðum í A-Húnavatnssýslu. Eru slíkar nælur algengar um allan norræna heim, þá 

sérstaklega í Svíþjóð samkvæmt Kristjáni Eldjárn.365 Um síðir fór þó skreyti nælanna að 

breytast. Norrænir og Eyjastílar366 skreytistílar fóru að prýða yfirborð þríblaðanælanna en 

lögun sjálfra nælanna hélst þó en hafi þó orðið eitthvað stærri með tímanum. 

Tungunælur virðast einnig eiga rætur sína að rekja til Frankaríkis. Forverar þeirra 

væru helst ólarsprotar að mati Kristjáns Eldjárns. Að hans sögn eru slíkar tungunælur frekar 

sjaldgæfar en samt sem áður hafa tvær fundist hérlendis í hreinum Jalangursstíl. Annars hafa 

þær einnig fundist með akantusskreyti og Borróstíl.367 

 

6.1 Tungunælur 

 

Jalangursstíll 

 

Smykker 137 

 

1-2. Kornsá, Áshreppur, A-Húnavatnssýsla 

Árið 1879 fundust þessar tvær tungunælur í kumli nokkur við ánna Kornsá í Vatnsdal (mynd 

6.1, mynd 35 í viðauka I). Í kumlinu fundust einnig leifar af mannsbeinum sem huldar voru af 

þó nokkuð stórum steinum. Meðal annarra funda voru leifar af járnkatli, járnskærum, 

járnbrotum, vefjarskeið, kambi, metaskál, bjöllu, steinasörva og bronstöng. Nælurnar fundust 
                                                 
364 Wilson, David M. og Ole Klindt-Jensen, 1980, bls. 83. 
365 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 364. 
366 Það er að segja stílar frá Bretlandseyjum. 
367 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 370. 
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hægra megin við líkið en ekki er getið um hvar nákvæmlega. Lágu þær í mittisstað og hafa 

kannski verið í pyngju?368 Eða lágu þær báðar í axlarstað? Þetta kuml var frekar ríkulegt 

miðað við mörg önnur kuml sem hafa fundist hérlendis.  

 Nælurnar eru úr látúni og eru alveg gylltar. Þær eru 6,4 cm að 

lengd og 3,4 cm að breidd og liggja alveg flatar á fleti.369 Þær virðast 

vera í tveimur hlutum, það er að segja að gegnumskorna skreytið er á 

yfirskildi en sjálfur næluumbúnaðurinn var síðan á baki þynnu sem 

síðan hefur verið felld inn í næluna að aftanverðu. Virðist hún hafa 

verið silfurhúðuð þar sem að það vottar fyrir silfurleifum á stökum 

stöðum. Er því flötur á bak við skrautið. Þessir gripir hafa varðveist 

gífurlega vel en þrátt fyrir það eru þær aðeins máðar að ofan og erfitt 

að lesa upplýsingar úr því á köflum. Gyllingin hefur ekki mást þar í 

burtu og ef til vill hafa nælurnar verið gylltar að nýju. Engar 

upplýsingar um slíkt er þó fyrir hendi og því erfitt að segja fyrir til 

um með vissu. Þorninn hefur varðveist á annarri þeirra og fundust 

leifar að klæðnaði undir henni.370 

 Kristján Eldjárn telur að Kornsárnælurnar séu alveg eins og á 

Smykker 137 en á hvaða máta nefnir hann ekki. Samkvæmt honum má 

þó sjá leifar af níelló á undirlagi nælanna.371 Skrautið, er eins og áður 

sagði, nokkuð máð og þar af leiðandi er erfitt á köflum að sjá hvort að 

skrautið þar sé eins en þrátt fyrir það má sjá að formin eru eins. Má því 

vel ætla að smáatriðin séu eins og á þeirri í Smykker 137. Hins vegar 

vantar bakið í næluna á þá nælu. 

 Greinilegt er að skrautið er í Jalangursstíl. Hið einkennandi Jalangursdýr prýðir 

nælurnar; tvö meira að segja á sitt hvorri nælunni! Líkami þeirra er langur og mjór en útlínur 

dýranna markast af tvöföldum línum og bolur og útlimir af þverstrikum. Hausar þeirra sjást 

við þvera miðlínuna og snúa þeir í prófíl. Þeir bera stór augu, oddhvass munnurinn er opinn 

og aftan úr hnakka gengur flipi. Bolurinn gengur í vinkil niður að kanti nælunnar þar sem 

tveir spíralar eru á mjöðmum en þeir tákna liðamót. Annar útlimurinn er löpp en hinn líklega 

hali en báðir teygjast þeir fram yfir haus. Perlumynstur er á kantinum á nælunum. Á efra kanti 

                                                 
368 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 125-127. 
369 Sarpur Þjms. 1780 
370 Sarpur Þjms. 1780 
371 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 370. 

Mynd 6.1 Teikning af 
tungunælunum frá 
Kornsá, A-
Húnavatnssýslu. 
Jalangursstíll. 
Smykker 137 
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liggur fyrir miðju, á báðu nælunum, lítill tyttur, þríhyrndur að lögun og hefur líklega verið 

krókur eða festi verið á milli nælanna.  

 

6.2 Þríblaðanælur 

 

Akantusskreyti 

 

1. Litlu-Ketilsstaðir, Fljótdalshérað, N-Múlasýsla 

Mesta breidd nælunnar (mynd 6.2, mynd 36 í viðauka I) 

er 3,6 cm en hún frekar lítil miðað við aðrar 

þríblaðanælur sem hafa fundist hérlendis og hefur 

gjarnan verið kölluð smáblaðanæla þess vegna. Hún er 

úr bronsi og leifar af gyllingu enn til staðar að einhverju 

leyti. Þorninn að aftan hefur varðveist, þó mjög tærður, 

sem og nálarfestan báðum megin. Vefnaðarleifar hafa 

hins vegar varðveist öðrum megin við festuna. Lykkja 

hefur áður verið fest neðan á næluna en hefur síðar 

brotnað af. Hugsanlegt er að eitthvað skraut hafi hangið í þessari lykkju.372 

Líkist helst Smykker 91 en nælan hér er þó nokkru betur gerð en sú. Þýðir það kannski 

að hér sé um eldri nælu að ræða en sú sem er í bók Jan Petersen þar sem nælur virðast hafa þá 

tilhneigingu að verða óvandaðri að gerð eftir því sem tíminn líður og fjöldaframleiðsla verður 

meira áberandi. 

 

Borróstíll  

 

Smykker 97 

 

Þríblaðanælur af þessari gerð hafa verið gjarnan kallaðar „norska gerðin“, fyrst líklega af Jan 

Petersen373 en einnig af Kristjáni Eldjárn374 og fleirum fornleifafræðingum. Þær eru skreyttar 

með Borróstíl. Í miðjunni eru þrjú gripdýrahöfuð sem snúa trýnum frá henni. Á milli þeirra 

                                                 
372 Þjms. 12436 
373 Petersen, Jan, 1928, bls. 104. 
374 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 365. 

Mynd 6.2 Teikning af þríblaðanælu frá 
Litlu-Ketilsstöðum, N-Múlasýsla. 
Akantusskreyti. 
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liggur nokkurs konar bandamynstur sem skiptist í þrjá flipa og á þeim er bönd sem halda þeim 

saman. Líkami þeirra stefnir síðan niður af hverjum haus fyrir sig og hringar sig síðan á 

flipum nælunnar. Þverstrik prýða bolinn, eins og einkennandi er fyrir Jalangursstílinn, en eru 

meira þríhyrningslaga í þrívíðri lögun. Afturlappir vísa upp og grípur dýrið síðan um þá sitt 

hvoru megin. Ysti kantur er síðan skreyttur með sömu tækni og hefur verið gert innan í 

líkama gripdýranna. Nælurnar eru frekar flatar á fleti fyrir utan að vera svolítið kúptar í 

miðjunni. 

 

2. Daðastaðir, Öxafjarðarhreppur N-Þingeyjarsýsla 

Eins og áður hefur komið fram fannst á þessum stað kuml 

árið 1956 í Núpasveit (mynd 6.3). Í kumlinu var mikið af 

haugfé. Fundust þar tvær kúptar nælur sem fjallað var um 

í kaflanum um kúptu nælurnar en einnig fannst þar 

þríblaðanæla sem fjallað verður um hér. 

 Nælan er mest 5,9 cm í þvermáli og fannst hún 

fyrir ofan steinasörva í kumlinu. Nálin hefur ekki 

varðveist en nálarfestan er brotin sem getur verið ástæða 

fyrir hvarfi hennar. Þegar hún fannst var þorninn enn til staðar og hefur greinilega tapast síðan 

þá.375 Nælan er hins vegar mjög vel varðveitt, og fyrir utan næluna, er ekkert brotið úr henni. 

Smá gylling hefur einnig varðveist. Skreytið hefur varðveist vel og er mjög vel gert. Það er 

mjög upphleypt miðað við skraut á öðrum nælum.  

 

3. Miklaholt, Biskupstunguhreppur, Árnessýsla 

Þessi næla (mynd 37 í viðauka I) fannst árið 1840 í kumlateigi ásamt einni kringlóttu nælu og 

tveimur kúptum nælum. Fjallað hefur verið um þær hér að framan svo og sem nánari lýsing 

gerð á fundaraðstæðum. Voru þessar nælur, ásamt öðrum haugfé, sendar til Museet for 

nordiske Oldsager í Kaupmannahöfn árið 1841.376 

 Þvermál nælunnar er 5,3 cm samkvæmt greinagerð Ingvald Undset og er úr bronsi.377 

Engin gylling hefur varðveist en líklega hefur hún einhvern tímann prýtt næluna, eins og aðrar 

nælur. Nælan hefur ekki varðveist eins vel og Daðastaðanælan. Skraut Miklaholtsnælunnar er 

máð að hluta til og er það ekki eins upphleypt og fyrrnefnd næla. Skrautið í miðjunni, milli 

                                                 
375 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 211-212. 
376 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 86-87.  
377 Undset, Ingvald, 1878, 55. Frekari heimildir: Kristian Kålund, 1882a, bls. 62; Sami höfundur, 1882b, bls. 
408. 

Mynd 6.3 Mynd af þríblaðanælu frá 
Daðastöðum, N-Þingeyjarsýslu. 
Borróstíll, Smykker 97. 
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hausanna, virðist ekki vera eins skýrt. Nælan öll virðist vera að minni gæðum en 

Daðastaðanælan. 

 

4. Mjóidalur, Norðurárdalshreppur, Mýrasýsla 

Hér er um að ræða þriðju þríblaðanæluna af norsku gerðinni (mynd 38 í viðauka I) og fannst 

hún árið 1837 ásamt tveimur kúptum nælum sem voru líka skreyttar með Borróstíl. Fundust 

gripirnir í kumli ásamt mannsbeinum, sörvistölum og tveimur kúfískum peningum.378 Ekkert 

er vitað um afstöðu gripa í kumlinu. Nælan er geymd í Nationalmuseet í Kaupmannahöfn. 

 Bronsnælan er 6 cm í þvermál. Hún er mjög vel varðveitt með leifum af gyllingum á 

flötu flötunum milli upphleypta skrautsins. Er hún mjög áþekk Daðastaðanælunni að útliti og 

er frekar vel varðveitt en það sést þó nokkuð á einni tungunni. Þar hefur mynstrið að 

einhverju leyti sorfist af og er ekki eins greinilegt og á hinum tveimur tungunni. Hugsanlegt er 

að það hafi gerst vegna veðrunar ef að skemmda tungan hafi staðið upp úr jörðinni eða legið á 

óheppilegum stað.  

 

5. Snæhvammur, Breiðadalshreppur, N-Múlasýsla 

Árið 1892 fannst þríblaðanæla úr bronsi (mynd 6.4, mynd 39 í viðauka I) við framkvæmdir á 

bóndabænum og kom líklega úr kumli. Ásamt öðrum gripum fundust tvær kúptar nælur 

skreyttar Jalangursskreyti.379 Gæti verið að þríblaðanælan hafi komið seinna í eigu 

kumlsbúans heldur en kúptu nælurnar. Hins vegar verður þó að taka tillit til þess að Borró- og 

Jalangursstíll voru nær samtíma sem leiðir til þeirrar mögulegrar niðurstöðu að þrátt fyrir 

ólíka stíla hafi þær verið notaðar á sama tíma. 

 

                                                 
378 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 102-103. 
379 Sama heimild, bls. 239-239. 

Mynd 6.4 Mynd af þríblaðanælu frá 
Snæhvammi, N-Múlasýslu. 
Borróstíll, Smykker 97. 
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Í Sarpi er gefið upp að lengd nælunnar er 3-3,2 cm en sú lengd hlýtur að miðast við lengd 

hvers blaðs eftir því endilöngu þar sem aðrar nælur í sömu gerð (Smykker 97) eru allar um 6 

cm langar. Þykkt hennar er hins vegar sögð vera 1,2 cm og ekki ástæða til að efast um þá 

mælingu.380 Af þeim fjórum nælum sem getið er um hér af þessari svokallaðri norsku gerð er 

Snæhvammsnælan eiginlega verst varðveitt. Á öllum blöðum hennar er spanskgræna að 

einhverju leyti en undir henni virðist svo að mynstur hafi verið frekar lítið eytt þegar eigandi 

hennar var heygður. Það væri helst að það skreyti sem stendur hæst upp úr fletinum hafi misst 

eitthvað af smáatriðum. Málmurinn í nælunni virðist hafa eitthvað skolast til þar sem á einu 

blaðinu stendur hnúður út á endanum. Gæti það gefið til kynna að vatn hafi leikið um kumlið 

sem hafi síðan ollið veðrun. Það hafi síðan streymt í burtu og tekið með sér af veðrunar-

afurðunum sem hafa síðan sest við endann á nælunni. 

Miðjuskreyti virðist vera eitthvað frábrugðið öðrum nælum af Smykker 97 gerð. Það 

virðist vera grófara að gerð heldur en á öðrum nælum. Nefin á gripdýrunum virðast vera 

stærri en ella en mögulegt er þó að það sé villandi þar sem kinnar dýrsins hafa horfið. 

 

Smykker 100 

 

6. Stóri-Núpur, Gnúpverjahreppur, Árnessýsla 

Fannst sem lausafundur árið 1956 í rétt hjá Mælifelli í rofabakka (mynd 6.5, mynd 40 í 

viðauka I). Er hún úr bronsi, eins og flestar aðrar nælur, og 6 cm í þvermál. Skrautið er áfram 

í Borróstíl en komið með þverrákir á búki eins og Jalangursdýrin. Alls eru níu dýr á nælunni: 

tvö eru á hverju blaði og á milli hvers blaðs liggur eitt dýr hvert. Í miðjunni liggja línur á milli 

dýranna og myndar því þríhyrning en slíkir þríhyrningar voru algengir á eldri þríblaðanælum. 

 

 

 

 

                                                 
380 Sarpur, Þjms. 3930. 

Mynd 6.5 Teikning af þríblaðanælu 
frá Stóra-Núpi, Árnessýslu. 
Borróstíll, Smykker 100. 
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Eins og á Smykker 97, snúa hausarnir trýnum frá miðju á blöðunum sjálfum en þeir sem eru á 

milli blaða snúa trýnum inn að henni. Hinir svokölluðu hártoppar liggja ofan á hausnum í 

þverrákáttu svæðu með uppsveigð horn. Seinna dýrið á blaðinu liggur alveg við neðri kantinn 

og sjálft nefið liggur ofan á kantinum. Erfitt er að segja til um líkami hvaða dýrs liggur á milli 

hausanna á blaðinu en það gæti verið neðra dýrið, efra dýrið eða bæði dýrin saman. Þarna 

virðist fætur vera ferð sem gripið er um. 

Svæðið í miðjunni er alveg skrautlaust, og í laginu eins og þríhyrningur, en út frá því 

liggur búkur undir þríhyrninginn, sem liggur utan um miðjuna, og yfir í hvert blað fyrir sig. 

Eru því allir þrír efri hausarnir á hverju blaði tengdir saman í gegnum miðjuna. Skörðótta 

brúnin, sem var svo einkennandi á Smykker 97, er hér horfin og í staðinn er brún með 

tvöfaldri útlínu. Jan Petersen segir að Smykker 100 sé sú gerð sem virðist vera líkust 

fyrrnefndri gerð.381 

 

Smykker 110 

 

7. Afréttarskarð, Borgarfjarðarhreppur, N-Múlasýsla 

Fundur þessa nælu á sér þá forsögu að hún fannst, ásamt kúptri nælu, á fjöllum norðan 

Vestdalsheiðar á Austurlandi árið 2004 (mynd 41 í viðauka I). Við nánari eftirgrennslan forn-

leifafræðingsins Sigurðs Bersteinssonar, og fleiri, fannst þar kuml rétt hjá Afréttarskarði í 

skúta nokkrum. Fannst þar að auki önnur kúpt næla og kringlótt næla en einnig fannst fullt af 

glerperlum og hringprjónn. Kúptu nælurnar voru af gerð Rygh 652 og 654, Smykker 51c. 

Kringlóttan nælan var hins vegar af Borrógerð.  

Sigurður segir í umfjöllum sinni um fundinn að þríblaðanælan sé í Borróstíl og er það 

rétt. Hann tiltekur þó ekki nánar af hvaða gerð hún er382 en hún virðist vera af Smykker 110. 

Miðjan er eins og hjá Smykker 100. Þríhyrningslaga kanturinn er meira áberandi og skrautið 

er öðruvísi á blöðunum. Á milli blaðanna eru dýrahausar á sama stað, eins og á nælunni hér 

að ofan, sem eru í Borróstíl en hér snúa trýnin frá miðjunni og liggja á kanti nælunnar. 

Dýrahausarnir á blöðunum eru orðnir að hóflegum þríhyrningum með þremur kúlum 

innan sem tákna augu og nef (eða munn). Efra andlitið snýr í átt að miðjunni en neðra andlitið 

í átt að neðra kanti. Á blöðunum eru líka myndir af tveimur fuglum á sitt hvorri hliðinni sem 

eru í Jalangursstíl. Hausarnir hafa kringlótt augu, opinn munn og vott af hnakkatotu. Sjást þeir 

á hlið og snýr munurinn upp á við en kollur þeirra liggur samsíða ytri köngum. Líkamar þeirra 

                                                 
381 Petersen, Jan, 1928, bls. 107. 
382 Sigurður Bergsteinsson, 2005, bls. 32-35. 
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hlykkjast um flötinn og útlimir grípa í neðri kant en einnig í þríhyrninginn sem er í miðjunni. 

Ysti kanturinn er tvöfaldur. 

 

Aðrar þríblaðanælur í Borróstíl  

 

8. Glerárskógur-Ljárskógur, Dalasýsla 

Af þessari nælu fannst aðeins eitt smábrot á förnum vegi 

einhvers staðar milli Glerárskógar og Ljárskógar (mynd 

6.6, mynd 42 í viðauka I). Það var komið til Forn-

gripasafnsins árið 1864.383 Það er um 5 cm langt í 

þvermáli384 og er mikið af holum í því. Gæti verið að 

holurnar hafi verið hluti af upphaflegu skrautinu eða þá 

að þau hafi myndast við tæringu. Þrjú naglagöt eru 

sýnileg og er eftir járnnagli í því þriðja. Sigurður 

Guðmundsson lýsir skrautinu á þessu nælubroti sem svo: „Nisti þetta er allt gagnskorið, með 

orma myndum er vinda saman sporðana á miðju nistinu, en fjórir ormahausar standa út af 

enda hvers blaðs á alla þrjá vegu.“385 Þessir „sporðar“ líkjast nú helst höndum gripdýra og 

hausarnir eru eins og dýrahausar í Borróstíl. Spíralar virðast vera nálægt miðjugatinu en slíkt 

mótíf táknar liðamót á dýrum. Greinilegt er að skrautið er í Borróstíl. Annars er frekar erfitt 

að greina myndefni þessa brots frekar þar sem það er ekki mjög vel varðveitt.386 

Deilt hefur verið um hlutverk þessa grips sem nælu en Haakon Shetelig telur að þetta 

brot sé ekki úr þríblaðanælu heldur sé það skreyti sem var inn í beislishringjum. Fundist hefur 

líka gripur sem er bronshringur með miðjuskrauti hjá Hálshólum í Vatnsfjarðasveit en 

Kristján Eldjárn segir að Haakon Shetelig segi sé einnig beislishringur. Þessu er Kristján 

Eldjárn ósammála að hluta til. Telur hann að sá fyrrnefndi hafi rétt fyrir sér hvað varðar 

gripinn frá Hálshólum en honum finnst það afar ólíklegt að brotið frá Dalasýslu hafi nokkurn 

tíman verið hluti af beislishring.  

Aðalástæðan hans fyrir þeim rökum er sá staðreynd að naglar eru á brotinu en 

beislishringir með skrauti hafi hins vegar verið heilsteyptir og þar af leiðandi sé ekki 

möguleiki að skrautið hafi verið neglt á. Hins vegar dregur hann í efa að þetta brot sé af 

þríblaðanælu en bendir á að Sigurður Guðmundsson taldi að þetta brot væri af yfirskel 

                                                 
383 Sigurður Guðmundsson, 1868, bls. 101. 
384 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 314. 
385 Sigurður Guðmundsson, 1868, bls. 101. 
386 Sarpur, Þjms. 190. 

Mynd 6.6 Teikning af 
þríblaðanælubroti sem fannst milli 
Glerárskóga og Ljárskóga. 
Borróstíll. 
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þríblaðanælu. Tvöfaldar þríblaðanælur væru afar sjaldgæfar og væri því vel hugsanlegt að, ef 

að þetta væri brot af slíkri nælu, hún hefði verið smíðuð af Íslandi og væri því séríslenskt 

afbrigði.387  

 

Keltneskur-norrænn stíll  

 

Heiti þetta er komið frá Kristjáni Eldjárn en hann er samkvæmt honum að finna á tveimur 

þríðblaðanælum sem hafa fundist hérlendi, það er að segja á Hafurbjarnastöðum í 

Gullbringusýslu og á Hóli í N-Múlasýslu. Taldi hann að skrautverk þessa tveggja næla sé 

megi rekja til myndefnis sem birtist fyrst á Mön á steinkrossum eftir Gaut Bjarnason en 

krossar þessir eru taldir vera frá tímabilinu 930-950. Þaðan hafi myndefnið borist víða um 

búsvæði víkinga við Írlandshaf.388 

 

9. Hafurbjarnastaðir, Miðneshreppur, Gullbringusýsla 

Árið 1947 grófu Jón Steffensen og Kristján Eldjárn upp kuml sem var hluti af fornum 

kumlateigi en fyrst hafði orðið vart við mannabein á þessum stað árið 1828 þegar verið var að 

færa bein í kirkjugarð. Fannst kumlateigurinn á Garðskaga. 40 árum seinna fóru kumlin að 

koma vel í ljós við uppblástur.389 Alls voru kumlin níu en þríblaðanælan (mynd 6.7, mynd 43 í 

viðauka I), sem hér um ræðir, fannst í fyrsta kumlinu ásamt hringprjóni, hnífi, kambi, tveimur 

einkennilegum steinum, þremur stórum kúskeljum og nokkrum járnmolum.390 Þríblaðanælan 

barst Þjóðminjasafni Íslands árið 1963.391  

Athygli vekur að engar kúptar nælur né aðrar týpur af nælum fundust í þessu kumli. 

Líkið lág á hægri hliðinni og lá nælan ofarlega á brjóstkassa. Samkvæmt rannsóknum Jón 

Steffensens er um að ræðu konu sem var á milli 30 og 40 ára, þó líklega nær fertugsaldrinum 

þegar hún þegar hún lést. Hæð hennar var 156,5 cm. Tannslit var lítið nema þá helst á jöxlum 

og ummerki voru um tannstein. Ummerki sáust einnig um gigt á hryggjarsúlu og í öxlum.392 

Rétt hjá konunni var barnskuml af átta mánaða gömlu barni en talið er að barnið hafi tilheyrt 

henni og líklega voru þau grafin á sama tíma.393 Þessi tvö kuml eru nú til sýnis á grunn-

                                                 
387 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 314-315. 
388 Sami höfundur, 2000, bls. 366-367. 
389 Kristján Eldjárn, 1949, bls. 108. 
390 Þetta kuml er til sýnis í grunnsýningu Þjóminjasafns Íslands sem heitir „Þjóð verður til“ að mestu óbreytt, 
fyrir utan að þríblaðanælan er í sér sýningarskáp og einnig kúpta nælan úr sama kumli. 
391 Þjms. Skg-965 
392 Jón Steffensen, 1949, bls. 123-124. 
393 Jón Steffensen, 1949, bls. 124; Kristján Eldjárn, 1949, bls. 108-109. 
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sýningu Þjóðminjasafns Íslands Þjóð verður til en sjálf þríblaðanælan er í sér sýningarskáp, 

sem og hringprjónninn.  

Þessi næla er úr bronsi og hefur hún mikla gyllingu. Hún er lítil, miðað við flestar 

aðrar þríblaðanælur (Litlu-Ketilsstaðanælan er aðeins stærri en Hafurbjarnastaðanælan), en 

lengd hennar er 2,6-2,8 cm og breidd er 4,9 cm. Nælan er einnig mjög þunn og flöt. Blöðin 

eru mun mjórri heldur en á, til dæmis, Borró þríblaðanælunum. Tvö göt eru á nælunni, annað 

er í miðjunni en hitt er næstum því á miðju eins blaðsins. Er það aðeins stærra og virðist það 

vera annað hvort eldra en hið minna eða þá að meira álag hafi legið á því. Á bakhliðinni má 

finna leifar af festingarumbúnaði í formi eyra sem stefna frá miðpunkti nælunnar. Járnnagli 

hefur varðveist í einu af þessum eyrum og með honum leifar af bandi og klæði. Ekki virðist 

vera neinar leifar af nálarbúnaði og því er líklegt að nælan hafi verið saumuð á þá flík sem 

hún var föst á.  

 

 

Engar dýramyndir er að finna á þessari nælu heldur er hún skreytt með bandskreyti og 

skrautið er ekki mjög upphleypt. Svokallaður þríhnútur liggur um miðja næluna en út frá 

honum liggur síðan mynstur út í hvert blaðið fyrir sig; uppundið og í buðningum. Mynstrið er 

ekki alveg eins á hverju blaði en svo virðist þó að það endar í einhvers konar spíral á 

endanum. Kristján Eldjárn segir svo um næluna í grein sinni um kumlateiginn í Árbók Hins 

íslenzka fornleifafélags 1943-1948: 

Á nælunni er skrautverk, sem þekur hana alla, grafið, en ekki upphleypt, eins og 
oft er á smárablaðsnælum. Skrautverkið er smekklegt og ekki þesslegt, að um 
uppleystan eða úrkynjaðan stíl sé að ræða, en því einkennilegra er, að ekki er 
unnt að draga það í dilk neins sérstaks víkingaaldarstíls, og samsvarandi næla 
mun trauðla finnast á Norðurlöndum, þó að lag nælunnar, smárablaðslagið, sé 
þar mætavel bekkt. Það mun því varla of djarft að álykta, að næla þessi beri vott 
um séríslenzka stílþróun, en þó vitanlega á grundvelli hins samnorræna arfs, 

Mynd 6.7 Teikningar af þríblaðanælu frá Hafurbjarnastöðum, Gullbringusýslu. 
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enda er yfirbragð skrautverksins ekki ólíkt Jalangursstíl að sumu leyti, t. d. 
uppundningarnir á blöðunum, og þá um leið minnir það á dýramyndirnar á 
neðra borði kúptu nælanna.394 

 

Í Kuml og haugfé virðist hann verða komin á þá skoðun að þetta mynstur megi líklega rekja til 

steinkrossa sem hafa verið reistir á eyjunni Mön395 en á þeim er svokallaða hringakeðju-

mynstur (e. ring-chain). Eftirfarandi lýsing birtist í Árbók 1999, skrifuð af Caroline Paterson: 

 
Þríblöðungurinn frá Hafurbjarnarstöðum er flatur, tveir armanna ámóta langir, en 
hinn þriðji sjónarmun lengri. Hann er skreyttur upphleyptum fléttuverkslínum á 
hverjum armi og tengjast þeir með þríhnút á hlutnum miðjum. Fléttuverkið á 
hverjum armi er lítillega frábrugðið hinum. Oddar tveggja styttri armanna eru báðir 
þaktir fyrirferðarmiklum uppvafning og endar hann í opi sem líkist dýrskjafti, en 
yfir því er minni vafningur, líkastur flipa. Stýfðu fléttuverksbrotin eru nokkuð 
köntuð og með hálfhringlaga skörð í hlíðar og þar komið fyrir vafningum og litlum 
skrautflötum til uppfyllingar. Skrautverkið á lengsta arminum einkennist af 
endanum á neðri vafningum, sem líkist hundslöpp. Umhverfis skrautverkið er 
upphækkuð brún, sem nú er mjög óheil. Gat er gegnum miðjan þríhnútinn og einnig 
er gat yst á lengsta arminum og er það síðar til komið. Á bakhlið hvers arms eru 
tveir steyptir flipar, á einum staðnum virðist heill teinn þversum milli þeirra. 
Áfastar þessum teini eru smávægilegar leifar af vefnaði, málmrunnar. Þessi þríblaða 
„næla“ fannst í konukumli, á brjósti konunnar og virðist hafa haldið saman flík.396 

 

10. Hóll, Hjaltastaðahreppur, N-Múlasýsla  

Þessi næla (mynd 6.8, mynd 44 í viðauka I) barst Þjóðminjasafni Íslands árið 1944 en hún er 

sögð fundin í Randarhól austan Hólsbæja, líklega úr kumli. Ekki er vitað hvort sé um að ræða 

sama Hól þar sem tvær kúptar nælur og kringlótt næla fundust. 

Þessi næla er úr bronsi og leifar af gyllingu er til staðar. Breidd nælunnar er eins og 

hjá nælunni hér að ofan eða 5 cm. Lengd hennar er 2,6-2,9 cm og þykkt er 0,1 cm. Virðist hún 

vera þykkari afsteypa af Hafurbjarnastaðanælunni.  

Mynstrið er eins og á nælunni frá Hafurbjarnastöðum og taldi Kristján Eldjárn jafnvel 

að þessar tvær nælur væru komnar úr sama móti. Tvö göt eru á nælunni, eins og á Hafur-

bjarnastaðanælunni, en gatið sem er á blaðinu er minna og lengra í burtu. Það virðist svo að 

klippt hafi verið eða skorið hefur verið úr gatinu eða nælan hafi verið búin til á þennan hátt.397 

 

 

 

                                                 
394 Kristján Eldjárn, 1949, bls. 110, 112þ 
395 Kristján Eldjárn, 2000. 
396 Paterson, Caroline, 2001, bls. 129-130. 
397 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 226; Sarpur, Þjms. 10696. 
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Næla eða beit? 

Umræða hefur verið í gangi um notkunarhlutverk nokkurra þríblaðanæla þar sem efast er um 

að þær hafi verið notaðar sem nælur, heldur hafi þær verið beitir. Einnig hefur verið rætt um 

hugsanlegan uppruna þessa gripa. Caroline Paterson er ein þeirra sem hefur látið í sér heyra 

varðandi þessa tilgátu. Upphaf gagnrýni hennar má rekja til fundar þriggja þríblaðanæla frá 

Hjaltlandi og Englandi sem líkjast tveimur þríblaðanælum sem hafa fundist hérlendis, það er 

að segja nælurnar frá Hafurbjarnastöðum í Gullbringusýslu og Hóli í N-Múlasýslu. 

 

 

Kristján Eldjárn taldi að þríblaðanælurnar frá Hafurbjarnastöðum og Hóli væru ættaðar frá 

Bretlandseyjum.398 Caroline Paterson skrifar í Árbók árið 1999 og bendir á að þessar nælur 

beri „mikinn svip af list Norðurlanda“399 og greinilegt er að henni finnst undarlegt að hann 

skildi komast að þessari niðurstöðu í ljósi þess að aðeins tvær nælur af þessari gerð höfðu 

fundist þegar hann gefur þá skoðun út árið 1956. Uppgröftur í Jarlshofi á Hjaltlandi leiddi í 

ljós þríblaðanælu af sömu gerð og á Englandi fundust einnig tvær nælur af svipaðri gerð. Þetta 

virðist þó, að hennar mati, styðja kenningu Kristjáns um uppruna nælanna. Hann nefndi þó 

þessar erlendu nælur í Kuml og haugfé en meira þó í sambandi við hugsanleg tengsl 

Bretlandseyja við vestrænar víkingabyggðir.400 

Paterson telur það ólíklegt að þessir gripir hafi upphaflega verið ætlaðir til notkunar 

sem nælur heldur hafi þeir verið ætlaðir til þess að tengja saman ólar, það er að segja að þessir 

gripir hafi verið beitir. Gæti það verið upphaflega ætlunarverk þeirra en hafa þarf í huga að 

gripurinn úr Hafurbjarnastaðakumlinu fannst á brjóstkassanum og þar af leiðandi líklega verið 

notuð sem næla. Paterson er því sammála. Hún telur enn fremur líklegt að nælan hafi verið 

eitt sitt notuð sem hengi. Þríblöðungar þessir hafa líklega þróast út frá þeim þríblöðungum 

                                                 
398 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 367. 
399 Paterson, Caroline, 2001, bls. 129. 
400 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 367. 

Mynd 6.8 Teikningar af þríblaðanælu frá Hóli, N-Múlasýslu. 
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sem voru á karólínskum sverðfeltum. Þeir gætu hafa verið notaðir í beislisbúnaði en samsettar 

þrískiptar ólafestingar eru meðal annars þekktar á Mön og í Skotlandi. 

Caroline Paterson telur að beitirnar sýni hér norræn stíláhrif að öllum líkindum. Lögun 

gripa, skrautverk og málmblanda bendir til þess. Hún telur þó að Kristján Eldjárn hafi haft rétt 

fyrir sér um gripirnir frá Hóli og Hafurbjarnastöðum séu ættaðir frá Bretlandseyjum. Beitirnar 

sem fundust á Englandi og á Hjaltlandeyjum styðja þá tilgátu enda hafa slíkir gripir ekki 

fundist á öðrum Norðurlöndum. Líklega eru þessir gripir séu gerðir úr sama móti eða runnir 

frá sama frummóti. Þríblaðaformið hefur því líklega borist til Bretlandseyja með víkingum 

sem hefur síðan haft leitt af sér framleiðslu þríblaðanælu að norrænni gerð.401 

                                                 
401 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 129-140. 
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7. Dreifing víkingaaldarnæla eftir sýslum 

 

Eins og áður hefur komið fram hafa fundist 75 nælur frá fyrri hluta víkingaaldar af fjórum 

gerðum: kringlóttar nælur, kúptar nælur, tungunælur og þríblaðanælur. Þar af eru 15 

kringlóttar, kúptar nælur eru 48, tungunælur eru tvær og þríblaðanælur eru 10 talsins. Augljóst 

er að kúptar nælur eru langflestar af þessum 75 nælum eða 64%. Kringlóttar nælur eru rétt 

rúmlega 20%, þríblaðanælur tæplega 14% og tungunælurnar tvær eru ekki rétt nema 3% af 

heildarfjölda. 

 Hins vegar hafa ekki allar nælurnar varðveist í gegnum árin og munu hafa tapast með 

einum hætti eða öðrum. Tapast hafa tvær kringlóttar nælur; sú fyrri frá Þorljótsstöðum í 

Skagafjarðasýslu en sú seinni frá Hóli í Norður-Múlasýslu. Fleiri hafa þó tapast af kúptum 

nælum eða samtals sjö nælur. Fjórar kúptar nælur frá Hóli í Norður-Múlasýslu týndust einnig, 

tvær frá Knafahólum í Rangárvallasýslu og ein frá Hofi í Austur-Húnavatnssýslu. Alls er því 

vitað um 66 nælur í dag. Sumar þeirra eru staðsettar í Nationalmuseet í Kaup-mannahöfn.  

Á mynd 7.1 á næstu blaðsíðu sést hvernig allar nælurnar dreifast um landið eftir 

sýslum. Langflestar þeirra hafa fundist í N-Múlasýsla eða um fjórðungur. Næst þar á eftir 

kemur Vestur-Húnavatnssýsla með rúmlega einn tíunda. Annars eru gripirnir frekar dreifðir 

um landið í þeim 17 sýslum sem víkingaaldanælur finnast í. Engar nælur frá víkingaöld hafa 

fundist í Vestmannaeyjum, Austur-Barðarstrandasýslu, Vestur- og Austur-Ísafjarðarsýslu, og 

Strandasýslu. Reyndar hafa engir gripir yfirhöfuð fundist í síðustu sýslunni. Ef hins vegar 

skoðuð er dreifingu einstakra tegunda af nælum kemur í ljós að hver tegund fyrirfinnst ekki í 

öllum ofangreindum sýslum. 

Eins og sést á mynd 7.1 hafa kúptar nælur fundist í öllum sýslum nema Dalasýslu og 

Suður-Þingeyjarsýslu. Bæði kringlóttar nælur og þríblaðanælur finnast Árnessýslu, Gull-

bringusýslu, Norður og Suður-Múlasýslu en að auki finnst fyrri tegundin í Eyjafjarðarsýslu, 

Skagafjarðarsýslu, Vestur-Skaftafellssýslu og Suður-Þingeyjarsýslu. Þríblaðanælur fundust 

einnig í Dalasýslu, Mýrarsýslu, og Norður-Þingeyjarsýslu. Tungunælurnar tvær fundust hins 

vegar í Austur-Húnavatnssýslu. 
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Skoðum Norður-Múlasýslu nánar. Eins og kom fram áðan fundust flestir gripirnir þar eða 

samtals 18 stykki, þar af ellefu kúptar nælur. Þessi landshluti sker sig áberandi úr öðrum 

landshlutum hvað heildarfjölda varðar. Annars er dreifing gripa nokkuð jöfn yfir landið. Ef 

skoðaður er heildarfjöldi allra kumla402 sem fundist hefur í sýslunni kemur í ljós að þau eru 

26. Langflest eru í Eyjafjarðasýslu eða 58 og næst kemur Barðastrandasýsla með 43 kuml og 

Rangárvallasýsla er með 38 kuml.403 Norður-Múlasýsla er því langt í frá því að vera með 

mesta kumlafjöldann.  

Séu fundaraðstæður nælanna sjálfra í Norður-Múlasýslu skoðaðar kemur hins vegar í 

ljós að nælurnar 18 koma frá sjö fundarstöðum; Afréttarskarði, Hóli, Húsey, Litlu-

Ketilsstöðum, Reykjaseli og Valþjófsstað. Ef við berum fjöldann saman við þá sýslu sem 

hafði næstmesta fjölda næla, það er að segja Árnessýslu, en þar fundust átta nælur á fjórum 

stöðum, kemur í ljós að hlutföll milli fjöldi fundarstaða og fjöldi næla eru ekki alveg í 

samræmi milli þessa tveggja sýsla, það er að segja að hlutfallslega séð finnast mun fleiri 

nælur í Norður-Múlasýslu miðað við eingögnu fundarstaði heldur en í Árnessýslu. 

Það sem hugsanlega skekkir hlutfallið er sú staðreynd að á þremur fundarstöðum 

fundust fleiri en ein næla. Langflestar þeirra fundust á Hóli í Hjaltastaðahreppi eða samtals 

fimm í allt. Þar af voru fjórar kúptar nælur og ein kringlótt næla en talið var að þær hefðu 

komin úr tveimur kumlum. Næst kemur fundurinn í Afréttarskarði með fjórar nælur og á 

Litlu-Ketilsstöðum og Valþjófsstað fundust þrjár nælur hvor. Í Reykjaseli og Húsey fundust 

aðeins ein næla og einnig fannst ein þríblaðanæla á Hóli í Fljótdalshéraði en það er frekar 

óljóst hvort um sé að ræða sama Hól og hér að ofan.404 

Líkast til hefur þetta þó eitthvað með staðsetningu búsetu að gera á Norðausturlandi. 

Ef litið er bæði á kumlfundi í Norður- og Suður-Múlasýslu kemur í ljós að samtals hafa þar 

fundist 37 kuml (með Afréttarskarðskumlinu).405 Mörg þeirra hafa fundist við Lagarfljót, 

Jökulsá á Dal, Jökulsdal á Brú, í Fljótsdal og rétt hjá Hallormsstaðarskógi. Greinilegt er að 

mikil búseta hefur verið á þessu svæði þar sem nóg er af vatni og nokkuð flatlent.  

Ef til vill hafa fundaraðstæður einnig eitthvað með málið að gera. Ef fundaratvik eru 

skoðuð nánar kemur í ljós að meginhluti nælanna er fundinn af tilviljun og þá helst sem 

lausafundir. Það vill einmitt oft verða svo að gripir finnist frekar fyrir tilviljun vegna 

uppblásturs eða framkvæmda, heldur en við einlægan ásetning fornleifafræðinga. 

                                                 
402 Miðað er við kumlatal í Kuml og haugfé í 2. útg. 
403 Kristján Eldjárn, 2000, bls. 255. 
404 Sama heimild, bls. 215, mynd 110. 
405 Sama heimild, bls. 255. 
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Ekki er getið um fundaraðstæður nælanna frá Hóli í Hjaltastaðahreppi en tilviljun ein virðist 

hafa ráð fundi þeirra. Nælan frá bænum Hóli sem einnig er sagður staðsettur á Fljótdalshéraði 

líkt og Hóll í Hjaltastaðahreppi, fannst hins vegar í móa en talið að þar hafi verið kuml, þá 

líklega uppblásið. Nælurnar í Afréttarskarði fundust einnig af tilviljun. Nælan frá Húsey 

fannst við framkvæmdavinnu og gripirnir frá Valþjófsstað fundust í uppblásnu kumli. 

Nælurnar frá Reykjaseli og Litlu-Ketilsstöðum virðast því vera þær einu sem hafa fundist við 

skipulagðan fornleifauppgröft. 
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Niðurstöður 

 

Við þessa rannsókn mína komst ég fyrst að því að ekki er mikið til af heimildum um 

rannsóknir á víkingaaldarnælum, hvorki um íslenskar né erlendar. Þær hafa verið afar lítið 

rannsakaðar miðað við hversu mikið er til af nælum víðast hvar í V-Evrópu og einnig 

hérlendis. Kúptar nælur voru langalgengastar skartgripa á víkingaöld en kringlóttar nælur og 

þríblaðanælur voru algengar sem aukanælur. Tungunælur voru sjaldgæfari. Fjöldi rannsókna á 

mismunandi tegundum næla fylgir í raun þessari tíðni. Hérlendis hafa fundist 75 víkinga-

aldarnælur af fjórum gerðum: kringlóttar nælur (15), kúptar nælur (48), tungunælur (2) og 

þríblaðanælur (10). 

 Allar þær nælur sem hafa fundist hérlendis eru greinilega fjöldaframleiddar, þar sem 

engar nælur úr eðalmálmum hafa fundist, eins og frumgerðirnar eru gerðar úr. Okkar nælur 

eru aðallega úr bronsi eða jafnvel látúni sem er miklu ódýrara hráefni. Þó hafa fundist að 

minnsta kosti tvær kringlóttar nælur úr silfri. Önnur þeirra hefur tapast og engar frekari 

upplýsingar eru til um hvernig hún var. Hin er frekar gróf að gerð og virkar ekki sérstaklega 

vandvirk. Líkur eru því á því að hún er eftirlíking eins og flest allar nælur sem hafa fundust 

hérlendis. 

Blaðgull var þá gjarnan sett á brons- og látúnsnælur til að þær líktust sem mest 

frumgerðunum. Grannir víravirkisþræðir voru oft settir utan um þær, sem og á rammaverk 

milli hnappa ákveðinna nælugerða. Á sumum nælum er ekki einu sinni þetta víravirki; hefur 

þá verið gripið til þess ráðs að skera þverskurðarmynstur ofan í yfirborðið til þess að líkja eftir 

víravirkinu. 

 Nælurnar voru skreyttar þeim skreytistíl sem voru vinsælir á hverjum tíma 

víkingaaldar. Myndefni var að mestu leyti dýraskreyti sem má rekja allt til 4. aldar e. Kr. 

Fuglar, ferfætt dýr og gripdýr voru algengustu myndefnin en stundum var skreytið 

geómetrískt eða í formi hringakeðja og hnútamynsturs. Plöntuskreyti er hins vegar afar 

sjaldgæft á nælum frá víkingaöld. 

Það kom ekki á óvart að flestar nælurnar sem hafa fundist hérlendis væru kúptar eða 

næstum því helmingur þeirra næla sem var skoðaðar. Eins og víða um heim, er ein ákveðin 

gerð algengari en aðrar, þ.e. Rygh 652 og 654 gerðir, þá sérstaklega Smykker 51. Tvær aðrar 

Rygh gerðir, 655 og 656, er minna til af hérlendis. Það vekur hins vegar athygli að ekki hafa 

fundist neinar nælur af gerðinni Smykker 37 sem er líka meðal algengustu tegundum erlendis. 
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Aðrar gerðir næla sem ekki hafa fundist hérlendis en hafa fundist víða erlendis eru 

svokallaðar jafnarma nælur. Engar skýringar hafa komið fram um ástæður þessa. 

Smykker 51 nælurnar eru aðallega flokkaðar eftir því hversu margir hnappar af allt að 

níu hnöppum sem eru fastir á nælunni. Algengast er að þeir séu fimm en hins vegar eru þá 

fjórir lausir. Svo virðist sem að þegar leið á víkingaöld hafi fjöldi fastra hnappa farið vaxandi. 

Ný myndefni fóru líka að koma fram. Það kom í ljós, að þó svo að gripir séu saman hópaðir í 

einhverja ákveðna Rygh eða Smykker gerð, þarf skreytið ekki alltaf vera endilega 

nákvæmlega eins á öllum þeirra. Er það sérstaklega áberandi hvað varðar undirgerðir 

Smykker 51. Samsetning myndefna á mismunandi flötum þeirra var ekki alltaf sú sama þó 

svo að myndefnin væru í raun þau sömu. 

Nælur voru greinilega ekki á færi allra að eignast, alla vega ekki þær sem voru gerðar 

úr skíragulli og silfri. Fjöldaframleiðsla eftirlíkinga fór því að líkindum fram til þess að svara 

þörfum þeirra sem voru fátækari. Voru algengustu nælurnar því oftast úr bronsi eða látúni, 

gjarnan skreyttar með gullhúð og víravirkisþráðum úr silfri til þess að þær yrðu sem líkastar 

fyrirmyndunum. Margt bendir til þess að nælur hafi einkum verið framleiddar á stærstu 

verslunarstöðunum í Skandinavíu, svo sem í Bjarkey í Svíþjóð, Heiðabæ í Danmörku og 

Kaupangi í Noregi. Afgangar af mótum benda til þessa, sem og aðrar leifar sem hafa orðið til 

við framleiðslu næla. Erfitt er þó að staðhæfa um framleiðslu slíkra næla hérlendis, því ekkert 

hefur fundist sem bendir til þess. Eru nælur fundnar á Íslandi líklega þess vegna allar eða 

allflestar innfluttar. 

Elstu nælurnar sem hafa fundist hérlendis eru kúptar nælur frá Skógum í Flókadal í 

Borgarfjarðarsýslu. Eru þær skreyttar í Ásubergsstíl sem er elsti víkingaaldarstíllinn. Yngstu 

nælurnar sem hér var fjallað um voru í Jalangursstíl. Er það líka yngsti stíllinn. Langflestar 

nælurnar eru þó í Borróstíl en stíllinn var algengur alla 10. öldina. Dreifing nælanna eftir 

landshlutum er mismunandi en langflestar þeirra fundust í Norður-Múlasýslu. Gæti það stafað 

af þéttri búsetu á þessu svæði. 

Ljóst er að víða var verslað með nælur á víkingaöld. Þrír þekktustu og stærstu 

verslunarstaðirnir í Skandinavíu á víkingaöld voru sem fyrr segir Bjarkey í Svíþjóð, 

Kaupangur í Noregi og Heiðabær í Danmörku. Engir slíkir verslunarstaðir voru hér á landi á 

þeim tíma. Verslunarhættir teygðu sig samt langt út fyrir Skandinavíu, eins og sést á fjölda 

innfluttra næla hérlendis, svo og á langt að komnum lúxusvarningi sem hefur fundist á 

ofangreindum verslunarstöðum. Tengsl Íslands við umheiminn voru því greinilega mjög virk 

á þessum tíma og hafa íbúar hér eflaust haft aðgang að margs konar varningi. Gera má ráð 

fyrir því að skartgripirnir hafi einnig verið erfðagóss sem barst með landnemunum til Íslands. 
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Spurning er hins vegar hvað þeir höfðu efni á að kaupa og hvað hafði það áhrif á val þeirra á 

skartgripum og öðrum varningi sem stóðu þeim til boða.  

Það virðist þó margt benda til þess að fjárhagur þessa fyrstu Íslendinga hafi verið 

frekar bágborinn sé horft til þeirra næla sem hafa fundist hérlendis, enda var samfélagsgerðin 

allt önnur á Íslandi en í nágrannalöndunum. Frumgerðir hafa verið dýrar en eftirlíkingarnar 

mun ódýrari og auðveldari fyrir pyngju manna. Nælur, þá sérstaklega kúptar nælur, voru mjög 

vinsælar á víkingaaldartímanum og eflaust hefur margur handverksmaðurinn séð fyrir sér 

skjótan gróða með framleiðslu á þeim. Framleiðsla á eftirlíkingum var frekar auðveld, miðað 

við framleiðslu á frumgerðum, þó svo að greinilegt er að sumir handverksmannanna hafi ekki 

verið góðir í skreytilistinni. 
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Viðauki  I – Myndir 
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Mynd 1. Kúpt næla af Berdalsgerð úr bronsi 
með gyllingu, silfri og níello. Fundin í Bjarkey, 
Svíþjóð. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Mynd 2. Framleiðsluferli steyptra kúptra næla. a) Vaxmót búið til. b) Leirmót búið til eftir vaxmótinu. 
c) Vaxið bráðnað, vaxpinnar settir á fyrir nálarútbúnað. d) Vaxdrukkin klæðisbútur settur í móti. e) 
Neðri hluti mótsins byggður yfir klæðisbútinn. f)Mótin aðskilin og klæðisbútur fjarlægður, mót sett 
saman og brúnir lokaðar. g) Bráðnað brons hellt ofan í hitað mótað í eldstæði. h)Mót brotið niður og 
næla fjarlægð. i)Ytra yfirborð nælu endurunnið j) Nálarútbúnaður fullkláraður og nælan er tilbúin. 
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Mynd 3. Kringlótt næla frá Gautlöndum, 
S-Þingeyjarsýsla. Borróstíll, Smykker 
126a. 

Mynd 4. (að ofan til hægri) Kringlótt 
næla frá Vaði, S-Múlasýslu. Borróstíll, 
Smykker 126b. (að neðan til vinstri) 
Nærmynd af miðplötu með gripdýri. 
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Mynd 5. Kringlótt næla frá Ytri-
Tjörnum, Eyjafjarðsýslu. 
Borróstíll, Smykker 126. 

Mynd 6. Kringlótt næla frá 
Kálfafelli, V-Skaftafellssýslu. 
Borróstíll, Smykker 126. 

Mynd 7. Kringlótt næla frá 
Afréttarskarði, N-Múlasýslu. 
Borróstíll, Smykker 128. 

Mynd 8. Kringlótt næla frá 
Kálfborgará, S-Þingeyjarsýslu. 
Borróstíll, Smykker 128. 

Mynd 9. Kringlótt næla frá 
Húsey, N-Múlasýslu. Borróstíll. 

Mynd 10. Kringlótt næla frá 
Stóra-Sandfelli., S-Múlasýslu. 
Borróstíll. 
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Mynd 11. Kringlótt næla frá 
Hofsstöðum, Gullbringusýslu. 
Jalangursstíll. 

Mynd 12. Kringlótt næla frá 
Miklaholti, Árnessýslu. 
Jalangursstíll. 

Mynd 13.(til vinstri) Kringlótt 
næla fráValþjófsstað, N-
Múlasýslu, Óþekktur skreytistíll. 

Mynd 14.Kúptar nælur frá Skógum í Flókadal, Borgarfarðarsýsla. 
Berdalsgerð, Ásubergsstíll, Smykker 24. 
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Mynd 15.Kúptar nælur frá Mjóadal, Mýrasýslu. Borróstíll, Smykker 48. 

Mynd 16.Kúpt næla frá Mælifelli, 
Skagafjarðarsýslu. Borróstíll, Smykker 50. 
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Mynd 17. Mismunandi skreyti á S, R og H flötum á efri skjöldum kúptra næla af Rygh 652 og 
654, Smykker 51 samkvæmt rannsókn Ingmars Jansson. 
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Bd a1 

Bd a2 

Bd b 

Bd c1 

Bd c2 

Bd c3 

Bd d 

Bd e 

Bd f 

Bd g 

Mynd 18. Mismunandi skreyti á Bd flötum  neðri skjalda á kúptum nælum af  
Rygh 652 og 654, Smykker 51 samkvæmt rannsóknum Ingmars Jansson. 
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Mynd 19. Mismunandi skreyti á Kt  flötum á ysta kanti neðri skjalda á  
kúptum nælum samkvæmt rannsóknum Ingmars Jansson. 
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Mynd 20. Kúpt næla frá 
Álaugarey, A-Skaftafellssýsla. 
Rygh 654 og 652, Smykker 51 A. 

Mynd 21. Kúptar nælur frá Daðastöðum, N-Þingeyjarsýslu. Rygh 652 og 654. 
(til vinstri) Smykker 51 B (til hægri) Smykker 51 D 
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Mynd 22. Kúpt næla frá Dalvík 
(Brimnes), Eyjafjarðarsýslu 
Rygh 654 og 652, Smykker 51 B. 

Mynd 23. Kúptar nælur frá Flögu, V-Skaftafellssýslu. Rygh 652 og 654. Smykker 51 B. 
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Mynd 24. Kúpt næla frá 
Valþjófsstað, N-Múlasýslu. 
Rygh 654 og 652, Smykker 51 B. 

Mynd 25. Víravirkisþræðir í rammaverki á 
kúptri nælu frá Afréttarskarði, N-Múlasýsla. 
Rygh 654 og 652, Smykker 51 C. 

Mynd 26. Kúpt næla frá 
Hrísum, Eyjafjarðarsýsla. Rygh 
654 og 652, Smykker 51 C. 
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Mynd 27. Kúptar nælur frá Miklaholti, Árnessýslu. Rygh 652 og 654. Smykker 51 B. 

Mynd 28. Kúpt næla frá Reykjaseli, N-
Múlasýslu. Rygh 654 og 652, Smykker 51 D. 

Mynd 29. Kúpt næla frá Hofi, A-Húnavatnssýslu. 
Rygh 654 og 652, Smykker 51 E. 
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Mynd 30. Kúpt næla frá Sauðanesi, A-
Húnavatnssýslu. Rygh 654 og 652, 

Mynd 31. Kúptar nælur frá Litlu-Ketilsstöðum, N-Múlasýsla. Rygh 655. Smykker 52. 
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Mynd 32. Kúpt næla frá óþekktum 
fundarstað. Rygh 656. Smykker 55. 

Mynd 33. Kúpt næla frá Syðri-Hofdölum, 
Skagafjarðarsýslu. Rygh 656. Smykker 56. 

Mynd 34. Kúpt næla frá Snæhvammi, S-Múlasýslu. Jalanugursstíll. Smykker 57 



126 

 

 
 
 

 

 

Mynd 35. Tungunælur frá Kornsá, A-Húnavatnssýsla. Jalangurstíll. Smykker 137 

Mynd 37. Þríblaðanæla frá Miklaholti, 
Árnessýslu. Borróstíll. Smykker 97.. 

Mynd 36. Þríblaðanæla frá Litlu-
Ketilsstöðum, N-Múlasýslu. Akantusskreyti. 
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Mynd 38. (til vinstrii) Þríblaðanæla frá 
Mjóadal, Mýrasýslu. Borróstíll, Smykker 
97. 

Mynd 39. (til hægri) Þríblaðanæla frá 
Snæhvammi, N-Múlasýslu. Borróstíll, 
Smykker 97. 

Mynd 40. (til vinstri) Þríblaðanæla frá 
Stóra-Núpi, Árnessýslu. Borróstíll, 
Smykker 100. 
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 Mynd 41. Þríblaðanæla frá Afréttarskarði, 
N-Múlasýslu. Borróstíll, Smykker 110. 

Mynd 42. Þríblaðanæla frá svæði milli 
Glerárskógar og Ljárskógar, Dalasýsla, 
Borróstíll 

Mynd 43. Þríblaðanæla frá Hafurbjarnastöðum, 
Gullbringusýsla. Keltneskur-norrænn stíll. 

Mynd 444. Þríblaðanæla frá Hóli, N-Múlasýsla. 
Keltneskur-norrænn stíll. 


