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Formáli

Ég þakka öllum þeim sem hjálpuðu mér við að skrifa þessa ritgerð. Fyrst ber að nefna 
leiðbeinendur mína, Ragnheiði Traustadóttur og Orra Vésteinsson, fyrir gagnlegar 
ábendingar og góð ráð. Ragnheiður hjálpaði mér mikið með heimildavinnu og skráningu. 

Sice Juel Hansen kann ég bestu þakkir fyrir hjálpina og öll hennar góðu ráð. 
Þakkir fá einnig Guðfinna Ragnarsdóttir jarðfræðingur fyrir að skoða steinasafnið og 
mágar mínir Jón Ármann Gíslason og Ragnar Gunnarsson sem lásu yfir efnið og 
leiðréttu. Foreldrum mínum þakka ég hvatningu og aðstoð alla og barnagæslu, Hildi 
systur minni þrautseigjuna, Bjarna mínum aðstoð alla og fjölskyldu og vinum uppörvun 
og þolinmæði.
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1. Inngangur

Löngum hefur einhvers konar helgi hvílt yfir steinum, ekki síst þeim sjaldgæfari og 
fallegu. Steinum hafa verið ætlaðir ýmsir yfirnáttúrulegir eiginleikar, svo sem „til að 
gera menn hamingjusama eða gæfulausa, lækna sjúka, fæla brott drauga og illa anda,  
verja menn galdri og fleira því um líku“.1 Gimsteinar voru verndargripir gegn „ýmsum 
uppákomum m.a. drepsóttum“.2  Í þjóðsögum og ævintýrum eru frásagnir af óskasteinum, 
lausnarsteini (til að hjálpa konum í barnsnauð), hulinhjálmssteini, sögusteini (sem segir 
manni allt sem maður vill vita), lífsteini (lífgar það sem dautt er og dauðvona) og 
blóðstemmusteinum, svo að nefnd séu dæmi.3 Lausnarsteinar nutu meira að segja hylli 
kaþólsku kirkjunnar, enda var einn slíkur talinn til verðmæta Hóladómkirkju árið 1525.4

En svo rammt hefur kveðið að átrúnaði, að minnsta kosti sums staðar, að ástæða 
hefur þótt til að setja í Grágás ákvæði um það. Þar stendur:

 Menn skulu eigi fara með steina eða magna þá til þess að binda á menn eða 
fénað. Ef maður trúir á steina til heilindis sér eða fé sínu, og varðar það 
fjörbaugsgarð.5

Í þessari ritgerð mun ég taka smásteina til athugunar og athuga hvaða not fólk 
hefur haft af þeim í gegnum tíðina. Líka mun ég skoða áhöld úr íslenskum steini sem 
fundist hafa við uppgrefti hér á landi. Íslenska bændasamfélagið á liðnum öldum er 
skilgreint sem járnaldarsamfélag. Samt er stór hluti allra gripasafna úr steini, allt frá 
tímum víkinga og fram á 19. öld. Fólk hefur jafnan þurft að nýta sér það sem hendi er 
næst og gera sér áhöld og verkfæri og jafnvel ílát úr þeim efnivið sem handhægast hefur 
verið að ná í. 

Þessum efnisflokki, íslenskum steini, hefur ekki verið gerð mikil skil. Talsvert 
hefur verið skrifað um innfluttan stein og gripi, en heldur minna um gripi úr hérlendu 
efni. Um stöðu rannsókna á Íslandi má lesa síðar í þessari ritgerð. En þó að ýmsar 
gripategundir hafi verið rannsakaðar hefur engin heildstæð úttekt verið gerð á notkun 
steins í íslenska bændasamfélaginu.

1 Ferðabók Eggerts og Bjarna I 1978, 235
2 Jón Steffensen 1990, 113
3 Þjóðsögur Jóns Árnasonar I 1930, 648-657
4 Jón Steffensen 1990, 139
5 Grágás 2001, 19

2



1.1 Markmið

Markmiðið með þessari ritgerð er að draga saman upplýsingar um notkun á íslenskum 
steini fyrr á tímum. Í ritgerðinni mun ég beina sjónum að áhöldum úr steini sem komið 
hafa í ljós við uppgrefti hérlendis. Ég rannsakaði ekki sjálfa steinana og gripina, en byggi 
skrifin á  rannsóknum á bergfræði og uppgraftarskýrslum.

Steininn hef ég flokkað í tvennt. Í öðrum flokkinum eru smásteinar eða steinvölur, 
sem ekki hafa verið mótaðar af mannshönd, en bera þess merki að hafa verið notaðar af 
mönnum. Ég reyni að gera grein fyrir hvaða innlendu steindir voru notaðar og til hvers 
smásteinarnir voru hugsanlega nýttir. Framan af var slíkum steinum ekki safnað 
skipulega í uppgröftum.

Í hinum flokkinum eru gripir úr hérlendum steini. Ég velta fyrir mér hvers konar 
gripi menn gerðu sér úr steini, hvort þeir tilheyri einhverjum afmörkuðum flokki eða 
tengjast ákveðnu verklagi.
Einnig mun ég gera stuttlega grein fyrir áhöldum gerðum úr innfluttum steini. Ekki er 
markmið hér að aldursgreina tólin, heldur fremur að athuga hvernig steinarnir voru 
notaðir og örlítið um hvar efnið í þá gæti verið fengið.

1.2 Staða rannsókna hér á landi

Dálítið hefur verið skrifað um notkun á íslenskum steini í samhengi fornleifafræðinnar. 
Heldur meira hefur verið skrifað um innfluttan stein, svo sem brýni og kléberg.

Innlent efni

Helst ber að nefna þá Eggert Ólafsson og Bjarna Pálsson, sem ferðuðust um landið á 
árunum 1752-1757 og unnu það þrekvirki að lýsa náttúru landsins, landslagi, 
héraðaskipan og þjóðlífi. Ferðabókin kom út árið 1772 og í meira en heila öld var hún 
eina heildarlýsing sem til var af landinu. Þeir minnast víða á steinnámur hvers konar og í 
ritgerð þessari hef ég notað lýsingar þeirra á steinum ýmiss konar og hvar þá er að finna.6

Þeir sem helst skráðu þjóðhætti og gamla siði voru Jónas Jónasson frá Hrafnagili í 
bókinni Íslenzkir þjóðhættir og Lúðvík Kristjánsson, sem gerði íslenskum sjávarháttum 
ítarleg skil í fimm binda samnefndu riti. Þar má meðal annars finna upplýsingar um lóð 
og sökkur úr steini.7

Elsa E. Guðjónsson hefur varðveitt þekkingu á þjóðbúningum og textílvinnslu og 
skrifað margt og mikið um það efni, bæði í Árbók hins íslenska fornleifafélags og fleiri rit 
og ritað eigin bækur. Hún skrifaði til dæmis grein sem birtist í Árbókinni um 

6 Ferðabók Eggerts og Bjarna 1978 1. bindi , XIII
7 Lúðvík Kristjánsson III 1993, 324 og 405
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kljásteinsvefnað og vefstóla og þá líka um kljásteina og snældusnúða.8

Guðmundur Ólafsson fornleifafræðingur skrifaði greinina Ljósfæri og lýsing sem 
birt var í ritröðinni Íslensk þjóðmenning. Í greininni fjallar Guðmundur meðal annars um 
steinkolur.9 

Sitthvað hefur verið skrifað um steina á vettvangi fornleifafræðinnar. Þar má 
nefna Richard E. Huges og Gavin M. Lucas, sem skrifuðu saman grein um 
upprunagreiningu á hrafntinnu sem fannst við uppgröft á Hofstöðum í Mývatnssveit.10

Kristján Mímisson skrifar um þessar mundir doktorsritgerð um Þorkel bónda á 
Búðarárbakka, sem var 17. aldar kotbóndi í uppsveitum Árnessýslu. Í rústum bæjar hans 
voru grafnar upp á fjórða tug sleggja, flestar í skýli við bæinn. Að öllum líkindum 
stundaði bóndinn sleggjugerð og útbjó hugsanlega fleira, svo sem kljásteina. 
Áfangaskýrsla var gefin út árið 2010 af Fornleifafræðistofunni.11

Guðrún Alda Gísladóttir skrifaði meistararitgerð í fornleifafræði um gripi úr 
Þjórsárdal. Hún gerir grein fyrir gripum af ýmsu tagi, þar á meðal áhöldum úr steini og 
smásteinum.12

Sömuleiðis reit Elín Ósk Hreiðarsdóttir MA-ritgerð í fornleifafræði um perlur, 
einnig úr steini.

Elín Bjarnadóttir skrifaði BA-ritgerð í fornleifafræði um kvarnarsteina. Í 
ritgerðinni rannsakar Elín hvort mögulegt sé að nota kvarnarsteina úr 
fornleifauppgröftum til að varpa ljósi á kornneyslu Íslendinga í gegnum tíðina, en 
Íslendingar möluðu korn sitt sjálfir, bæði innlent og innflutt.

Íslandsvinurinn Kevin Smith skrifaði um íslenskan jaspis sem fannst í 
víkingaaldarbyggð í L'anse aux Meadows á Nýfundnalandi.13

Ulf Hauptfleisch og Colleen Batey skrifa um stein í bók Fornleifastofnunar um 
Hofstaði.Grein Batey er um kljásteina, en Hauptfleisch skrifar um alls konar steina, svo 
sem steindir eins og jaspis, kvars og granat, og gripi úr innlendum steini, einkum 
balsalti.14  

 
Eldri skrifin um steina, t.d. í Ferðabókinni, Jónas og  Lúðvík, snúast um þjóðhætti 

og notkun á áhöldunum, sem er frábært að eiga varðveitt í ritmáli. Skrif þeirra eru ekki 
greining eða samantekt, heldur lýsing á gömlu vinnulagi. Skrif Elsu og Guðmundar er af 
svipuðu tagi. Í yngra efninu, sem er oftast byggt á uppgraftarskýrslum, er að finna 
sérhæfða og greinargóða umfjöllun um afmarkað efni og góða skrá yfir þá gripi og áhöld 
sem ritin snúast um. 

Það sem vantar helst er yfirlit um hvern gripaflokk fyrir sig. Lítið er til af 
uppflettiritum og heimildir eru dreifðar á of marga staði.

8 Árbók hins íslenska fornleifafélags 1996-1997, 95
9 Guðmundur Ólafsson 1987, 345-369
10 Richard E. Huges og Gavin M. Lucas 2009, 41-54
11 Kristján Mímisson, 2010, 17 og 26
12 Guðrún Alda Gísladóttir 2004
13 http://www.canadianmysteries.ca/sites/vinland/lanseauxmeadows/ancillary/4071en.html
14 Hofstaðir Excavations of a Viking age feasting hall in north-eastern Iceland
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Innfluttur steinn

Um kléberg á Íslandi hefur ýmislegt verið ritað. Kristján Eldjárn skrifaði greinina 
Kléberg á Íslandi sem birt var í Árbók hins íslenska fornleifafélags 1951 og 
Klébergsminjar í bókinni Hundrað ár í Þjóðminjasafni (76. minjaþáttur).

Amanda Forster samdi greinina „The Soapstone trade in the North Atlantic: 
Preliminary research of Viking and Norse soapstone imports in Iceland“.

Guðrún Alda Gísladóttir skrifaði sérstakan kafla um kléberg í MA-ritgerð sinni15

Um brýni má lesa í Kumli og Haugfé Kristjáns Eldjárns.
Sigrid Cecilie Juel Hansen skrifaði mastersritgerð við Háskóla Íslands í 

fornleifafræði um brýni á Íslandi16 og Helge Askvik og Colleen Batey í 
Hofsstaðabókinni17.

Í bókinni „Upp á yfirborðið“ birtist grein eftir Guðrúnu Öldu Gísladóttur og 
Mjöll Snæsdóttur. Þær skrifa um bökunarhellur sem borist hafa hingað frá Noregi.

Af ofangreindri upptalningu má glögglega sjá að sitthvað hefur verið fjallað um 
þetta efni hingað til. Einkum hefur verið skrifað um innfluttan stein og þá helst kléberg 
og nú síðast brýni. Margt er þó enn óskoðað, en af nógu er að taka og vonandi munu fleiri 
setjast yfir steininn og rannsaka á komandi árum.

2. Rannsóknarefni og greining

2.1 Inngangur

Steininn hef ég flokkað í  tvo hópa. Í öðrum flokkinum eru smásteinar eða steinvölur, en í 
hinum eru gripir úr steini. 

Lítum nú á fyrsta flokkinn, smásteinana. Steinarnir í þessum flokki eru 
holufyllingar og hrafntinna. Ekki er augljóst hvort allir þeir steinar hafi verið nýttir til 
einhvers. Sumir þeirra hafa eflaust borist í vösum manna, því að margir þeirra eru ósköp 
fallegir og sérstakir, eða komið í torfi. En stundum finnst svo mikið af þeim að ætla má 
að þeir hafi verið nýttir í ákveðnum tilgangi. Enda má sjá höggför á sumum steinum, 
aðallega úr jaspis og hrafntinnu, sem má gera ráð fyrir að hafi komið ef reynt var að 
kveikja neista af steininum eða þegar mótuð var brún til að skera með. Á sumum steinum, 
gjarnan glerhöllum, sést að þeir hafi verið slípaðir til, einkum á einni hlið, að öllum 
15 Gripir úr Þjórsárdal
16 Whetstones from Viking Age Iceland As part of the Trans-Atlantic trade in basic commodities
17 Hofstaðir Excavations of a Viking Age Feasting Hall in North-Eastern Iceland. 
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líkindum til að standa betur. Gera má ráð fyrir að þeir steinar hafi verið notaðir í spil eða 
tafl. Í uppgröftum tíðkast að geyma alla hrafntinnu og holufyllingar (kvars, kalsedon, 
jaspis og fl.) sem koma í ljós við uppgrefti. Sumir geyma vikursteina og hraun. Ekki 
virðist vera regla á því hvað er geymt af steinum og hverju hent. 

Mér innan handar var jarðfræðingurinn Guðfinna Ragnarsdóttir sem leit á 
smásteinana og greindi til tegundar.

Gripirnir úr hinum flokknum eru oftast áhöld til daglegra nota og líklegast flestir 
gerðir hér á landi.

Sumir gripirnir eru greinilega gerðir úr efni sem finnst á staðnum. Sem dæmi um 
það er hinn sérstaki rauði sandsteinn sem grafinn hefur verið úr jörð á Hólum í Hjaltadal 
og var sóttur í fjallið Hólabyrðu sem gnæfir yfir Hólastað. Ýmsir gripir hafa fundist á 
Hólum gerðir úr sandsteini þessum. Þannig hafa menn löngum bjargað sér og notað það 
sem hendi er næst. Ekki eru mörg ílát úr grágrýti. Íslenskt basalt er hart og ekki auðunnið, 
og annað hvort hafa ílát verið flutt inn úr klébergi (tálgusteini) eða leir (eða steinninn 
verið fluttur hingað og unninn hér) eða áhöldin verið smíðuð úr þeim viði sem til féll. Þó 
eru til stór ílát úr grágrýti.

En svo er í raun þriðji hópurinn, en það er innfluttur steinn. Tiltölulega einfalt er 
að sjá muninn á íslenskum og innfluttum steini. Mikið er um holufyllingar hérlendis og 
hrafntinna er ekki algeng utan Íslands. Þegar slíkir steinar finnast í uppgröftum má gera 
ráð fyrir að um hérlendan stein sé að ræða. Eins og áður segir er íslenskt berg hart og ekki 
auðvelt að skera í það eða rista. Að vísu er til sandsteinn hér, en hann er grófur og 
kornóttur og hentar illa í til dæmis ílát. 

Helstu steintegundir sem finnast hér og eru upprunnar erlendis eru kléberg (frá 
Grænlandi, Noregi og Hjaltlandseyjum). Kléberg var notað í bökunarhellur, ílát og 
snældusnúða. Snæĺdusnúðarnir eru gjarnan skreyttir, enda auðvelt að skera í klébergið.18

Brýni er einn algengasti gripaflokkurinn í fornleifauppgröftum á Norðurlöndum, 
enda ómissandi eftir að járn kom til sögunnar. Flest brýnin má rekja til Noregs. Ekki hafa 
fengist góð brýni hérlendis, til þess er bergið of mjúkt. Þó er örnefnið „heini“ þekkt hér, 
en það er annað nafn yfir brýni.

Eldstál og tinna komu fyrst hingað til lands með landnámsmönnum. Þau eldfæri 
voru notuð alveg fram á 19. öld.19  Tinna hefur ekki fundist náttúrulega hérlendis svo 
vitað sé. Tinna var einnig algeng sem verkfæri, en eggin getur verið flugbeitt, beittari en 
stál.20  Tinna finnst mjög oft í uppgröftum frá eldri tíð og er meira að segja stundum 
algengasti gripaflokkurinn, næst á eftir dýrabeinum.21 

Tinna finnst nokkuð í gröfum hér á landi, oft ásamt eldjárni.22

Fleira hefur fundist hér á landi af erlendu bergi. Skífur af flögubergi eru stundum í 

18 Forster 2004, 18
19 " HYPERLINK "http://www.skagafjordur.is/upload/files/V"http://www.skagafjordur.is/upload/files/”V 
Eldamennska í íslensku torfbæjunum.pdf
20 Þorleifur Einarsson 1991, 21
21 Bjarni F. Einarsson 1995, 172
22 Kristján Eldjárn 2000,  405
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rústum, en þær voru notaðar sem þakplötur og líkast til sem skólakrítartöflur þar sem 
skólahald var.

Líklegt er að þeir sem fluttust hingað til lands fyrstir hafi kunnað að búa til áhöld 
úr steini. Notkun á steináhöldum á víkingatímanum virðist hafa verið nokkuð meiri en 
ritaðar heimildir geta um. Þó kann að vera erfitt að fullyrða um það því að steinn 
varðveitist einna best og endist þótt annað sé horfið og það getur skekkt nokkuð 
niðurstöður.

 Áhugavert væri að skoða gripasöfn í gegnum tíðina og kanna hvort þau breytist 
með tímanum og vita hvort einhver gripahópur minnki eða stækki eða jafnvel standi í 
stað. Skyldi fjöldi kljásteina eða snældusnúða breytast með tímanum? Það gæti sagt til 
um algengi og þróun ullarvinnslu og vefnaðar í gegnum tíðina og innflutning t.d. á 
klébergi. En hvers vegna finnast engar steinsleggjur frá fyrstu búsetu? Átu víkingar ekki 
harðfisk? Og skyldu landnámsmennirnir hafa strax farið að nota jaspis og hrafntinnu sem 
eldfæri, eða bara ef tinnuna þraut, eða áttu þeir alltaf nóg af henni?

Í ritgerðinni styðst ég talsvert við skýrslu sem fjallar um Bryggen-rannsóknina í 
Bergen í Noregi frá tímabilinu 1150-1500. Bryggen er gamla bryggjuhverfið í Bergen og 
þar var stunduð verslun á miðöldum. Uppgröftur fór þar fram á árunum 1955-1968 í 
kjölfar mikils bruna. Mjög margir gripir fundust sem tengjast verslun og viðskiptum, 
skipaútgerð, iðnaði ýmiss konar og til daglegra nota. Þar eru áhöld úr steini greind eftir 
útliti, lögun og þyngd. Það hefur ekki að mér vitandi verið notað hérlendis en mætti 
gjarnan gera.23   

2.2 Smásteinar
  
 Holufyllingar eru kristölluð frumefni sem fallið hafa út úr heitu grunnvatni í holum og 
sprungum í bergi. Þær eru algengar því að steinarnir veðrast utan af þeim og holufyllingin 
verður eftir, stundum jafnvel stórir kristallar.

Í holur, glufur og sprungur í bergi setjast ýmis efni sem falla úr heitu vatni. Þetta 
gerist á ærið löngum tíma. Heitt vatn sem leikur um bergið leysir upp efni úr steindum 
bergsins. Uppleysta efnið breytist í nýja steind sem sest aftur í berginu eða berst í burtu 
með heita vatninu og sest til í holum og glufum í kaldara bergi og myndar holufyllingar. 
Holufyllingum fjölgar eftir því sem neðar dregur í jarðlögum.24 

Tegundir steinda í holufyllingum fara einkum eftir hitastigi vatnsins sem þær féllu 
úr.  Lághitasteindir falla út við 50-150°C, en háhitasteindir við allt að 350°C. Sem dæmi 
um lághitasteind má nefna geislasteina.  Einstakar steindir sjást í holufyllingum, en 
stundum eru holufyllingarnar dulkornóttar, en þá eru kristalkornin svo smá að þau eru 
ekki greinanleg með berum augum.25 

23 ∅ye, 1988
24Af vefnum fa.is  8. apríl 2010
25 Vísindavefurinn 13. apríl 2009
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Holufyllingar er einkum að finna hérlendis á Vesturlandi, Vestfjörðum, 
Norðurlandi og Norðurlandi vestra og á Austfjörðum (eða á hinum svonefndu tertíeru 
blágrýtissvæðum og í jarðmyndunum frá fyrri hluta ísaldar). Á þessum svæðum hefur 
verið mikið rof og eru þar há fjöll og djúpir dalir.26

  
Íslenskar holufyllingar má greina eftir kristalgerð og efnasamsetningu í alls 6 

flokka.  Tveir af þeim flokkum eru kvarssteindir og geislasteinar, en þeir tveir flokkar 
finnast oftast. Hinir flokkarnir eru kalsít og fleiri sölt, málmsteindir, leirsteindir og 
háhitasteindir.27

2.2.1 Kvarssteindir 

Næstalgengasta steindin í heiminum og ein algengasta steindin á Íslandi er kvars. Kvars 
er gerður úr hreinni kísilsýru, SiO2 og getur bæði verið sem frumsteind og holufylling. 
Kvarssteindir eru tærar og litlausar að upplagi en eru oft litaðir aðkomuefnum og eru í 
fleiri litbrigðum en nokkur önnur steind. Kvarssteinar eru ýmist myndlaustir, 
dulkristallaðir eða kristallaðir og á meðal þeirra síðasttöldu eru stórir kristallar, til dæmis 
bergkristall. Myndlausu afbrigðin, til dæmis ópall, myndast við lágan hita (20-50°C) en 
stórir kristallar, eins og bergkristall, þurfa að minnsta kosti 150°C.28 
 Jaspis og tinna eru kvarssteindir, einnig ópall, sem er bæði mýkri og léttari en til dæmis 
jaspis, því að í ópal er vatn í kristalgrindinni.

     Hinum fjölskrúðuga hópi kvarssteina er skipt í þrjá flokka. Þeir eru:
Kristallaður kvars: Bergkristall, reykkvars, ametyst og sítrín.
Dulkristallaður kvars, kalsedón: Glerhallur, agat, ónyx og jaspis.
Myndlaus kvars: Ópall.29

Marga steina sem tilheyra kvarssteindum hefur verið hægt að nýta í gegnum 
tíðina. Einkum hefur notagildið falist í að kveikja eld, en þeir harðari gætu hafa nýst til að 
skafa með skinn og kannski skera. En ekki má sleppa því að minnast á hversu fallegir 
margar kvarssteindir eru. Vel má vera að margir af steinunum hafi verið tíndir og 
geymdir vegna sérkennilegra litbrigða og óvenjulegrar lögunar. Slíkir steinar hafa verið 
flokkaðir sem barnaglingur.30 

Sumar steinvölur eru litlar og flatar og kjörnar sem skífur í spil. Þegar ég 
handfjatlaði kvars úr Hólasafninu sá ég að nokkrir steinar geta staðið uppréttir og hefur 
augljóslega verið átt við suma til þess að láta þá standa betur. (Reyndar hef ég velt því 
26 Þorleifur Einarsson 1991, 233
27 Þorleifur Einarsson 1991, 20
28 Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson 2002, 134
29 Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson 2002, 134
30 Guðrún Alda Gísladóttir 2004, 134
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fyrir mér hvernig hafi gengið að skipta í tvö lið í spili eða tafli. Flestar spilaskífurnar eru 
úr kvarsi og glerhalla og svipaðar á litinn. Hvernig var hitt liðið á litinn?)

Oft finnast kvarssteindir í kumlum hér á landi, einkum jaspis, en einnig 
bergkristall og glerhallur. Ekki er ómögulegt að kvarsinn hafi verið notaður til að slá með 
eld, en vitað er að jaspis var notaður til slíkra hluta.31 Tinna, jaspis og kvars hafa fundist 
víða við uppgrefti hérlendis, til dæmis í Reykjavík, í Viðey, Kolkuósi og Keldudal, svo 
dæmi séu tekin. Í Keldudal fannst ópall í stoðarholu, sem greinilega var komið þar fyrir 
af ásetningi.32 Vitað er að ónyx er í Skagafirði, í Tindastóli og í vík fyrir neðan fjallið.33 

2.2.2 Glerhallur

Vatnsnúið kalsedón nefnist glerhallur. Glerhalllur (draugasteinar) er dulkornóttur, 
hálfgagnsær og gráleitur að lit. Þar sem slíkir steinar hafa slípast til í vatni, við ár eða í 
fjöru, líkjast þeir hvítu gleri, en glerhallar eru mjög fínkristallaðir. Glerhallar eru mjög 
algengir sem holufylling hér á landi. Einn þekktasti fundarstaður þeirra hérlendis er 
Glerhallavík á Reykjaströnd við Skagafjörð. 

Nafnið draugasteinn er dregið af hálfgegnsæju útliti og kannski einnig því að sé 
steinunum slegið saman hrökkva neistar af þeim.34

Kalsedón eru oftast hvít- eða gráleitt, en fleiri afbrigði eru þekkt, eins og fölblátt, 
dökkbrúnt, nærri svart, gulleitt og út í grænt, oft lagskiptir. Agat og onyx eru afbrigði 
kalsedóns. Onyx er með láréttum hvítum og gráum röndum sitt á hvað, en í agati skiptast 
á mislitar rendur, svo sem hvítar, rauðar, grænar og brúnar. Onyx er nokkuð algengt hér á 
landi en agat fágætara. Glerhallar eru víða notaðir sem skrautsteinar, enda eru þeir oft 
fádæma fallegir og til eru perlur gerðar úr agati.35 Glerhallur hefur fundist í kumlum 
hérlendis. Sem dæmi um það má nefna kuml með a.m.k. 10 kumlum við Ytra-Garðshorn 
í Svarfaðardal. Í tveimur þeirra voru glerhallar. Í öðru var einn steinn en í hinu var hrúga 
af steinum til fóta. Í hrúgunni voru alls 58 molar, flestir smáir en sumir stærri og 
lagskiptir.36  Ekki er vitað hvort glerhallur hafi verið nýttur á einhvern hátt. Að vísu hafa 
á hinum norðurlöndunum sést að auki perlur úr glerhalli. Glerhallurinn var hitaður þegar 
perlurnar voru gerðar.37 

Glerhalla má einnig finna víða um land. Á Norðurlandi í vestanverðum 
Skagafirði, undir Tindastóli, er Glerhallavík. Í víkinni hafa legið glerhallakúlur, sem 
fallið hafa niður frá Tindastóli. Glerhallur hefur líka sést í Esju, í Skarðsheiði, 
Grundarfirði og í Breiðdal og eflaust víðar.

31 Kristján Eldjárn 2000, 405
32 Ragnheiður Traustadóttir, 2011 
33 Ferðabók Eggerts og Bjarna 1978 2. bindi, 25 & Ferðabók Sveins Pálssonar 1945, 148
34 Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson, 2002, 144
35 Petersen 1928, 163 og 166
36 Kristján Eldjárn 2000, 161
37 Elín Ósk Hreiðarsdóttir 2005, 67-68
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2.2.3 Jaspis 

Jaspis er mjög svipaður glerhöllum að gerð, en er ekki hreinn kísill, er ávallt blandaður 
aðkomuefnum, einkum járnsamböndum og leir, svo að hann er ýmist rauður, móleitur eða 
grænn eða jafnvel gulur. Margir litir geta verið í sama steini, litbrigðin eru nær 
óendanlega mörg. Japis er ógegnsær og gljálaus steinn, dulkornótt afbrigði af kísli með 
hörkuna 7. Hann er mjög algengur sem sprungu- og holufylling í basalti og líparíti, en 
finnst einnig í lögum. Jaspis er stærsta holufylling sem finnst hér á landi. Hann hefur 
fundist í stórum blokkum allt að 50 – 100 kg þungum. Einn þekktasti fundarstaður þessa 
steins er Hestfjall í Borgarfirði. 38

Jaspis hefur verið notaður til að kveikja með eld, einnig hér á landi. Hann hefur 
þótt góður til þeirra nota, fullt eins góður og tinnan. Eggert og Bjarni minnast á jaspis í 
ferðabók sinni og segja hann líkjast „tinnu að hörku, og eins hrökkva auðveldlega neistar  
úr honum.“39  Jaspissteinar finnast víða við bæjaruppgrefti. Þeir hafa einnig fundist í 
kumlum og eru sumir greinilega notaðir. Stundum er eldjárn hjá, svo að ljóst er að 
jaspisinn hefur verið nýttur til uppkveikju.40 Tilraunir hafa verið gerðar meðal 
áhugamanna um gamalt verklag til að kveikja upp með steinum og hefur það gefið góða 
raun.41

 Dæmi eru um að jaspissteinar hafi verið notaðir í skart; til dæmis er til sörvistala 
af meni, hnöttótt og slípuð úr mórauðum og gulflekkóttum jaspis.42 Svo er ekki ósennilegt 
að jaspissteinar hafi verið notaðir til að skafa með, til dæmis skinn, þar sem brúnin á þeim 
er ekki það skörp að hún skeri gat á.43 

 
 Jaspis finnst víða um land, einkum á Vestur- og Austurlandi, en minna á 
Norðurlandi. Þekktur fundarstaður er í Hestfjalli í Borgarfirði.44 Bjarni og Eggert minnast 
í Ferðabók sinni á bæði rauðan og grænan jaspis hátt uppi í fjallinu í Úlfsdölum við 
Fljótahorn. Reyndar auðnaðist þeim ekki að sjá hann sjálfir, en létu sér nægja að skoða 
mola sem höfðu hrunið úr fjallinu.45 Nokkrir aðrir fundarstaðir  jaspissteina eru í Esju og 
Skarðsheiði, við Grundarfjörð og í Breiðdal og í Borgarfirði eystri.46

Íslenskur jaspis hefur fundist í L'Anse aux Meadows á Nýfundnalandi. Af tíu 
jaspissteinum voru fimm frá Íslandi. Niðurstaðan var að landnámsmennirnir þar voru frá 

38 Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson 2002, 150
39 Ferðabók Eggerts og Bjarna 1978 2. bindi, 25 
40 Kristján Eldjárn 2000, 405
41 Vefur safnsins í Lejre 8. apríl 2010
42 Matthíasar Þórðarsonar 1917, 22
43 Tara Carter 2010
44 Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson 2002, 150
45 Ferðabók Eggerts og Bjarna, 1978 2. bindi, 25
46 Ari Trausti Guðmundsson 1986, 35
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Íslandi og líka Grænlandi, en fjórir jaspissteinar voru þaðan. Einn var frá Nýja-Sjálandi. Í 
tveimur húsum var aðeins íslenskur jaspis og er talið að þar hafi búið Íslendingar, en í 
einu húsi bæði íslenskur og grænlenskur. Þetta geta verið vísbendingar um að fyrstu 
Evrópubúarnir sem komu yfir hafið hafi stigið fyrst þarna á land.47

2.2.4 Bergkristall   

Bergkristall er stórkristallaður kvars, tær sem vatn. Hann er algengur sem sprungu- og 
holufylling og er auðþekktur. Hér á landi eru lengstu kristallarnir nokkrir sentimetrar, en 
erlendis, einkum í Brasilíu, geta þeir orðið tugir sentimetra á lengd. Bergkristallar eru 
stundum blandaðir aðkomuefnum og eru þá litfagrir og vinsælir sem skrautsteinar. 
Helsta afbrigðið er hinn fjólublái ametyst, sem hefur fundist hér á landi, og reykkvars, 
sem er mó- eða brúnleitt reyklitað og er nokkuð algengt. Bergkristallinn er oft hvít- eða 
gráleitur og aðeins oddurinn gegnsær.48 Hann hefur meðal annars fundist hérlendis í 
Tindastóli.49

Alls konar átrúnaður hefur tengst bergkristalnum. Til dæmis er orðið ametyst úr 
grísku og merkir allsgáður, en steinninn var notaður sem verndargripur gegn ofdrykkju.50 

Sumir telja að bergkristallinn hafi verið notaður sem vörn gegn illum öflum.51 

Bergkristall hefur fundist í gröfum, einnig hér á landi.52 Á Norðurlöndum var 
hann oft lagður í grafir hjá ríku fólki, þá helst konum, einkum í tíð víkinga (800-1050). 
Af því má draga ályktun um að kristallinn hafi talist munaðarvara. Sem haugfé er 
kristallinn oft í festi með eðalsteinum. Þegar á víkingatímum hafa menn því búið yfir 
þekkingu til þess að slípa stein og bora gat í hið harða efni.  

Óvíst er hvaðan kristallinn sem fundist hefur á Norðurlöndum er kominn, hann 
gæti hafa verið fluttur langt að. Til dæmis er vel þekkt bergkristalsnáma í Kákasus.53 

Telja má þó líklegt að bergkristallinn sem finnst í kumlum hér á landi sé ekki fenginn 
hérlendis.54 

Í bók sinni „Ísland – stutt landlýsing og söguyfirlit“ minnist höfundurinn Þórður 
Þorláksson á íslenskan bergkristal, en bókin kom út í Wittenberg 1666. Hann skrifar: „Ég 
hefi líka séð þar [þ.e. á Íslandi] nokkra all verðmæta steina,..., svo sem frábæran 
bergkrystal, sem stendur lítt að baki Bæheimskrystal, smaragð, jaspis, kalsedón og 
nokkra aðra.“55

47 http://www.canadianmysteries.ca/sites/vinland/lanseauxmeadows/ancillary/4071en.html
48 Þorleifur Einarsson 1991, 20  Kristján og Einar 2002, 136
49 Ferðabók Eggerts og Bjarna 1978 2. bindi, 26 
50 Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson 2002, 140
51 Dock 1990, 89-90
52 Kristján Eldjárn 2000, 212, 218
53 Dock 1990, 89-91
54 Elín Ósk Hreiðarsdóttir 2005, 67-68
55 Þórður Þorláksson 1982,  30
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Bergkristall er tær og fallegur og hentar því vel í skartgripi. Margar perlur úr því 

efni hafa fundist í uppgröftum í gegnum tíðina, einkum á Norðurlöndum. Sumar eru 
allstórar, en þær eru mismunandi í laginu: kúlulaga, ferstrendingar með slípaðar brúnir 
eða margstrendingar. Til eru og ýmis afbrigði, svo sem tunnulaga og ferhyrndar með 
rúnnuð horn, svo eru kúlulaga perlurnar stundum rákóttar.56 

Algengustu víkingaaldarperlur úr steini hér á landi eru bergkristalsperlur. Þeim er 
stundum ruglað saman við glerperlur, enda eru þær áþekkar að útliti og áferð. 
Bergkristalsperlurnar voru gerðar þannig að skorið var fyrir perlunni og á hana borað gat 
og hún var svo pússuð. Talið er að þær hafi ekki verið unnar hér á landi.

Aðrar steinperlur sem fundist hafa hérlendis eru úr sandsteini, klébergi, móbergi 
og gabbró og blágrýti. Flestar þær perlur eru einfaldar að gerð og sumar fremur 
klaufalega gerðar og gætu verið heimasmíði. Á þeim er lítill gerðfræðilegur munur og því 
er erfitt að aldursgreina út frá útliti.57 

Eftir víkingaöld þegar gripir fóru að bera merki um kristni í Skandinavíu má sjá 
hvernig steinar úr bergkristal voru nýttir í þágu trúar, t.d. í krossa, bækur eða skrúða. 
Mögulega hefur loðað við steininn átrúnaður frá fyrri tíð.58 Bergkristall hefur enda fundist 
í heiðnum gröfum og í stoðarholum.59

 Stundum er bergkristall með í silfursjóðum. Af því má telja að hann hafi jafnvel 
verið notaður sem gjaldmiðill eða hafður í vöruskipti.60 

 

2.2.5 Geislasteinn   

Zeolítar, eða geislasteinar, eru gerðir úr silíkötum og þeir innihalda vatn. Kristalgerð 
þeirra er mjög fjölbreytileg. Til eru 48 tegundir af þeim og eru 20 þeirra þekktar hér á 
landi, nokkuð mismunandi að hörku (H 3,5 – 5,5). Geislasteinar eru mjög algengir sem 
holufyllingar í bergi hér á landi. Þeir eru venjulega glærir eða hvítir með gler- eða 
skelplötugljáa, stundum litaðir aðkomuefnum. Séu geislasteinar hitaðir vel sjóða þeir eða 
freyða og af því er alþjóðaheiti þeirra dregið. Það er úr grísku, Zein þýðir að sjóða og 
lithos merkir steinn, zeolíti merkir því suðusteinn.  
 Lauslega má greina geislasteina í þrjá flokka: þráð- eða nálarlaga, plötu- eða 
blaðlaga og tenings- eða kubblaga. Þráð- og nálarlaga zeolítar mynda oft geislótta sveipi 
og af því er íslenska nafnið dregið.
 Geislasteinar myndast við lágan hita og finnast t.d. ekki á háhitasvæðum.

56 Petersen 1928, 163 og 166
57 Elín Ósk Hreiðarsdóttir 2005, 67-68
58 Petersen, 1928, 163 og 166
59 Ragnheiður Traustadóttir, 2011
60 Dock 1990, 90
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 Einn þekktasti fundarstaður geislasteina í heimi er að Teigarhorni í Berufirði.61 Í 
klettum við Hegranes fyrir botni Skagafjarðar eru margar holur. Að innan eru þær þaktar 
zeolítaskán. Sést hafa stöku hrúgur af litlum lausum zeolítum við vestanvert Hegranes.62 

Steinninn hefur einnig fundist í Esju, á Borgarfirði eystri og á Breiðdal.63

Geislasteinar hafa fundist í kumlum hér á landi, þó að slíkir fundir virðist ekki 
vera mjög algengir.64 Ekki er ljóst hvort hægt hafi verið að nýta geislasteina til einhvers 
gagns, en fallegir eru þeir margir. Eflaust hafa þeir verið teknir upp og þeim stungið í 
vasann vegna sérkennilegrar lögunar og hversu skjannahvítir og fallegir og sindrandi þeir 
eru oft. 

2.2.6 Hrafntinna

Eina steintegundin í hópi smásteinanna sem ekki er holufylling er hrafntinna. Hrafntinnan 
er úr líparíti, sem er súrt gosberg. Líparít er venjulega grátt, gulleitt eða bleikt að lit og er 
jafnan dulkornótt eða glerkennt. Hrafntinna myndast við snögga kælingu líparítkviku, t.d. 
á jöðrum innskota eða á yfirborði hrauna. Hrafntinnan er, eins og nafnið bendir til, oft 
hrafnsvört á lit, hún er í raun gler, þ.e. líparítgler. Stundum er hrafntinnan dökkgrá að lit 
og getur verið rákótt, einkum þar sem litbrigðin grátt og glergljái skiptast á. Við högg 
sundrast hún í mola með egghvössum brúnum og sammiðja gárum út frá höggstaðnum. 
Oft er hún með hvítum feldspatdílum en þykir ekki vera falleg þannig.65

Er Ísland var numið ríkti járnöld á Norðurlöndum. Járn er hart og gott að nota í 
verkfæri, en hrafntinnan hefur þó mun hvassari brúnir. Hrafntinnan hefur gjarnan verið 
eftirsótt og var stundum flutt yfir langan veg svo að menn fengju notið hennar. Hún finnst 
á fáum stöðum í Evrópu.Hrafntinnan hefur sennilegast verið mest notuð á tvennan hátt. 
Með henni mátti skera og rista eða skafa, til dæmis skinn. Einnig var hægt að nota hana 
til uppkveikju og var þá eldjárni slegið við steininn svo að neistar hrukku af.
 Nú til dags er hrafntinna sums staðar notuð á sjúkrahúsum til uppskurðar í stað stálhnífa. 
Skurðurinn eftir hrafntinnuna er hreinni og skilur eftir sig færri ör.66 

Hrafntinna hefur verið notadrjúg, því að hún finnst víða í uppgröftum hérlendis, 
eða að minnsta kosti á tuttugu stöðum. Talið er líklegt að hún finnist á um helmingi 
uppgraftarstaða, oft þó í litlum mæli.67 Steinar, svo sem hrafntinna, jaspis, glerhallur og 
kvarts, sem fundist hafa í uppgröftum frá víkingaöld og miðöldum, hafa jafnan verið 

61 Þorleifur Einarsson 1991, 21, 22  & Kristján og Einar 2002, 88, 89
62 Ferðabók Sveins Pálssonar 1945, 147
63 Ari Trausti Guðmundsson 1986,  35
64 Kristján Eldjárn 2000, 148, sem dæmi
65 Þorleifur Einarsson, 1991,  35 & Kristján og Einar 2002,  67
66 Vefsíðan flintsource.net  8. apríl 2010
67 Richard E. Hughes og Gavin M. Lucas 2009, 42
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túlkaðir sem áhöld til að kveikja með eld. Sumir steinar eru með greinilegri brún og 
minni steinarnir hafa eflaust kvarnast úr stærri steinum við notkun. Þetta má sjá á 
áverkum á steinunum. Leifar af járninu, jafnan örsmáar, sem urðu til þegar slegið var í 
steininn til að fá neistann, er sterkasta vísbendingin um að steinn hafi verið notaður til að 
kveikja eld með. Hrafntinna er ekki besti steinninn til að kveikja upp með, til þess er hún 
helst til of mjúk. Hún er 5,5 á Mohs-kvarða, en hefur dugað ef annað var ekki fyrir 
hendi.68 

 Þekktustu  hrafntinnunámur hérlendis eru Hrafntinnuhryggur austan Mývatns 
(sunnan við Kröflu), Kerlingarfjöll og Hágöngur og Hrafntinnuhraunin við Torfajökul og 
Kötlu.69 Að auki nefnir Sveinn Pálsson í ferðabók sinni Tinnárfjall ( við Austurdal, suður 
af Öxnadalsheiði) og Hrafntinnumela (lítið fjall, nálægt Skagafirði).70    

 Hrafntinna finnst ekki mjög víða hérlendis. Mögulegt er að finna uppruna hennar 
og sjá hvar hún var tekin. Þess vegna er hægt að rannsaka dreifingu hrafntinnu frá 
upprunastað.71  Engar slíkar rannsóknir hafa þó verið gerðar ennþá á íslenskri hrafntinnu 
og því er ekki vitað hvort hún hafi almennt verið flutt í allar áttir eða verið helst notuð 
nálægt upprunastað.72

 
Hrafntinnu hefur mátt nota á enn fleiri vegu. Hugsanlega má nota hana sem 

skrautstein í skart, en vel er þekkt að skreyta men, hringi og annað slíkt með svörtum 
steinum, til dæmis svartarafi (á ensku jet).73 

Oft hefur verið talið að steinar búi yfir dulmagni og á það einnig við um 
hrafntinnu. Í Þjóðsögum Jóns Árnasonar stendur skrifað:

 Ekki má bera hrafntinnu í bæ, hún vekur ósamlyndi milli fólksins (hjónanna).74 

 Hrafntinnu kalla útlendar þjóðir „svart agat;“ um hana er það sagt, að hún
 kveyki illdeilur, þar sem hún er í hús borin.75

 Í kumlum voru steinar stundum lagðir með hinum látna, bæði skartsteinar og þeir 
er notaðir voru til uppkveikju. Þó hefur lítið verið hérlendis um að hrafntinna væri lögð 
með og má velta fyrir sér skýringu á því. Kannski hefur fylgt henni sterk hjátrú um 

68 Richard E. Hughes og Gavin M. Lucas 2009, 46
69 Þorleifur Einarsson 1991, 35 & Kristján og Einar 2002, 67
70 Ferðabók Sveins Pálssonar 1945, 121 og 148
71 Richard E. Hughes og Gavin M. Lucas 2009, 43
72 Richard E. Hughes og Gavin M. Lucas 2009, 50
73 Richard E. Hughes og Gavin M. Lucas 2009, 51
74 Þjóðsögur Jóns Árnasonar 1862 síðara bindi, 548 
75 Þjóðsögur Jóns Árnasonar 1862 fyrra bindi, 657 
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illdeilur, eins og sjá má af tilvitnunum í þjóðsögurnar, og ekki þótt óhætt að hafa slíkan 
óheillagrip með yfir í handanheiminn.   

Athyglisvert er að íslensk hrafntinna hefur ekki fundist í uppgröftum svo vitað sé 
á hinum Norðurlöndunum, en hrafntinnan er sjaldfundin utan Íslands. Vörur hafa verið 
fluttar þaðan hingað til lands í gegnum tíðina og öfugt. Hvers vegna finnst ekki hérlend 
hrafntinna þar ytra? Þessu velta menn fyrir sér og reyna að finna skýringar á.76

 

3. Gripir úr íslenskum steini

Basalt er algengasta bergtegundin á Íslandi. Basaltið er ýmist dulkornótt og dökkt eða 
jafnvel svart á lit og nefnist þá blágrýti, eða smákornótt og grátt að lit og nefnist þá 
grágrýti. Blágrýti er miklum mun algengara hér á landi en grágrýti. Ísland er eitt stærsta 
basaltsvæði jarðar, enda er 80 – 90 % af öllu storkubergi hérlendis úr basalti. 77

Við gos undir jöklum verður til basaltaska. Askan þjappast og límist saman og 
verður að föstu bergi. Nefnist það móberg. Í upphafi hefur askan verið svartleit en hún 
breytist með tímanum og er nú brún; svart glerið er orðið að móbrúnu mógleri.78

Líparít er súrt berg sem finnst hér allvíða. Líparít kemur fyrir sem þykkt hraun, 
en líparítkvika er seigfljótandi og hraun nær því einungis skammt frá gosopinu. 
Hrafntinna er líparítgler sem myndast við snögga kælingu.79

 Steingripir finnast nær eingöngu á bæjarstæðum, enda eru þeir oftast áhöld til 
daglegs brúks.

3.1 Kolur  

 Hvernig sáu menn til við vinnu sína fyrr á öldum? Ljósfæri landsmanna héldust trúlega 
óbreytt í um þúsund ár. Á söguöld hafa menn líklegast setið við langelda, sem þá var 
helsti ljósgjafinn, ásamt ljórum og gluggaopum.  Einnig hafa kerti ábyggilega verið notuð 
allt frá fyrstu tíð.  
 

Elstu ljósfæri sem fundist hafa hérlendis við fornleifarannsóknir eru kolur úr 

76 Richard E. Hughes og Gavin M. Lucas 2009, 51
77 Þorleifur Einarsson 1991, 39, 41
78 Þorleifur Einarsson 1991, 40
79 Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlausson 2002, 64, 67
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steini, einnig nefndar lýsiskolur, en kolur eru skálar sem ljósmeti var sett í ásamt kveik. 
Allt fram á 19. öld urðu tiltölulega litlar breytingar á ljósfærum hérlendis, notast var við 
kolur, kerti og lýsislampa.80  Af heimildum er ekki alltaf ljós munurinn á kolu og lampa. 
Algengast mun þó hafa verið að kalla einfaldan lampa kolu, en lampa ef hann var 
tvöfaldur. Kolur gátu verið úr ýmsum efniviði, einkum steini, en lampar voru nær alltaf 
úr málmi.81 

Flestar steinkolur eru afar einfaldar að gerð. Oft eru þær úr venjulegu grágrýti, en 
stundum úr öðrum steini sem auðveldara var að móta, svo sem móbergi eða tálgusteini, 
sem var innfluttur. Hvilft eða bolli er klappaður í steininn og stundum er höggvin lítil rás 
í barminn fyrir kveikinn. 

Stundum voru öðuskeljar notaðar sem kolur. Þá var lýsi og fífukveikur látið í 
skelina. Lýsislamparnir gáfu furðu góða birtu ef ljósmetið var gott. Eflaust hafa ýmsir 
hlutir nýst sem kolur, svo lengi sem í þeim var hvilft til að setja í lýsi.  Dæmi eru um að 
pottbrot, blekbyttur og tvinnakefli hafi verið notuð sem kolur.  Höfuðskel af fullorðnu fé 
hefur verið notuð sem kola. Og meira að segja eru til sagnir um að höfuðkúpa af manni 
hafi verið notuð sem kola.82 

3.2 Sleggjur 

Sleggjur hafa margar verið gerðar úr grjóti í gegnum tíðina. Efniviðurinn í þær er misjafn, 
ýmist þétt berg eða holótt hraungrjót, sem mun auðveldara er að höggva til og bora í gat 
fyrir skaftið. Lábarðir steinar voru oft notaðir í sleggjur.

Sleggjur voru notaðar til ýmissa hluta. Með veggjasleggjum eða veggjahnyðjum 
var mold þjappað í veggjum við byggingu torfbæja. Með þökuhnöllum voru sléttuð tún 
eftir að hreinsað hafði verið undir grassverðinum og mold jöfnuð, þá voru þökurnar 
þjappaðar niður með þökuhnalli. Voru þær sleggjur stórar og varla á færi eins manns að 
meðhöndla. Með fiskisleggjum var harðfiskur barinn þar sem hann lá á fiskasteini. 
Fiskasteinar voru hafðir utan dyra, einnig í bæjardyrum og í búri.

Sleggjurnar eru oft stórar og þónokkuð þungar svo að þurft hefur vel sterkan 
mann (eða fílefldan kvenmann) til að beita þeim.83

Fiskasleggja og fiskasteinn voru nauðsyn á hverju heimili. Þrátt fyrir það eru þær 
ekki svo algengur fundur í uppgröftum frá fyrstu tíð, en eru algengari í rústum seinni 
alda. Að öllum líkindum voru þær ekki notaðar fyrr en á miðöldum. Fiskasleggjur virðast 
hafa verið miklu algengari úr steini en járni, að minnsta kosti á seinni öldum. Telja má að 
flestar sleggjur hér á landi séu úr blágrýti, en nokkrar úr móbergi. 84 
80 Guðmundur Ólafsson 1987, 351
81 Guðmundur Ólafsson 1987, 351
82 Guðmundur Ólafsson 1987, 353
83 Hjálmar R. Bárðarson 1995, 236 og 237
84 Þórður Tómasson 1993,  113
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Sleggjurnar eru gegnumboraðar og víkkar gatið inn. Skaft var rekið í gatið og 
stundum fest með fleyg sem settur var í sleggjuaugað á undan og gekk inn í skaftið er það 
var síðan rekið í. 

Ekki er mikið um sleggjur í rituðum heimildum. Elsta skriflega heimild um 
fiskasleggjur úr steini eru sennilega í Íslandslýsingu frá um 1590 og er talin vera eftir 
Odd Einarsson. Þar stendur:

Er hann [venjulegur fiskur] fyrst hertur nægilega í vindi og sól, þá barinn með 
lurkum eða fremur steinsleggjum, þar til hann er orðinn meyr...85

Gatið í sleggjurnar hefur mögulega verið gert með ýmsum hætti. En við uppgröft 
á Búðarárbakka í Árnessýslu á árunum 2005-2009 fundust fjórstrendir meitlar úr járni, 
alls 21 talsins, ásamt oddabrotum af meitlunum. Af ummerkjum er ljóst að bóndinn á 
Búðarárbakka framleiddi sleggjur í stórum stíl, enda fundust fjölmargar sleggjur og 
sleggjukjarnar ásamt meitlunum á verkstæði við bæinn.86

Oftast eru sleggjurnar brotnar þegar þær koma í ljós við uppgrefti. Sumar finnast í 
eldstæðum og bera þess merki að hafa verið notaðar áfram, til dæmis sem soðsteinar, eða 
nýttar sem byggingarefni. Telja má að fólk hafi útvegað sér steina í sleggjur eða lóð á 
tiltölulega auðveldan hátt.

3.3 Lóð 

Við marga uppgrefti koma í ljós flatir steinar með gati á. Slíkir steinar hafa nokkuð víst 
verið notaðir sem einhvers konar lóð, svo sem sökkur fyrir net eða færi, kljásteinar til að 
strekkja vef, eða draglóð eða lokusteinar til að halda hurðum að stöfum. Draglóðið hékk í 
bandi utan á dyrakarminum en var fest við hurðina í gegnum gat á karminum. Lóðið 
lokaði dyrunum því sjálfkrafa með þunga sínum. Lokusteinn hékk í spotta í hurðinni og 
var dyrunum lokað þannig að snærið var sett upp á nagla í hurðarkarminum.

Steinar hafa einnig verið notaðir sem vigt, til dæmis með mörk sem einingu, en 
ein mörk samsvarar 250 grömmum.87 

3.3.1 Kljásteinar  
  
Ull hefur í gegnum tíðina verið mikilvægasta hráefnið sem notað var í fatnað og allan 
annan textíl. Ekki síst á það við hér á landi því að ekki er af mörgu öðru textílefni að taka, 
þó að hör hafi mögulega verið ræktaður í einhverjum mæli, eins og örnefni tengd líni 

85 Oddur Einarsson 1971, 124-125
86 Kristján Mímisson 2010, 17-19
87 Hjálmar R. Bárðarson 1995, 227
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Mynd 1: Kljásteinar í hrúgu

benda til. Eins var nýtt bæði roð og skinn og hár af öðru en sauðfé, svo sem hestum, 
geitum og jafnvel nautgripum, en betra þótti að spinna dýrahárin saman við ull af sauðfé 
svo að af yrði grófara og sterkara band.88

Merking orðsins kljár er „steinn í 
vefstól.“ Kljásteinar eru lóð úr steini er 
notuð voru til að hengja neðan í 
uppistöðu í vef og halda henni strengdri. 
Kljáir voru einnig notaðir sem sakka á 
neti.89  Kljásteinar geta verið með ýmsu 
lagi, enda eru þeir oftast teknir beint úr 
náttúrunni, gjarnan fjöru eða árfarvegi. 
Gat var borað til að binda þráð í, en 
stundum er gatið af náttúrunnar hendi 
eða náttúrulegt gat sem var lagað til. 
Kljásteinar finnast stundum margir 
saman í uppgröftum og er það yfirleitt 
talin vísbending um að þar hafi staðið vefstaður.90

 Uppréttur vefstaður hefur verið í notkun allt frá því í árdaga og fram á okkar daga í 
einhverri mynd. Vefstaðurinn hefur að öllum líkindum tekið litlum breytingum í gegnum 
tíðina.91

En hvernig er hægt að þekkja kljásteinana úr? Eins og áður segir er jafnan talið 
nokkuð víst að um kljásteina sé að ræða þegar nokkrir lóðsteinar finnast saman í hrúgu, 
sem væntanlega hafa verið skildir eftir þegar vefurinn hefur verið tekinn. Best er að nota 
nokkuð flata og ávala steina sem flækjast ekki saman við vefnað. Ágætt er að bera 
nýfundna steina saman við aðra sem fallið hafa til í uppgröftum og eru taldir nokkuð 
örugglega vera kljásteinar. Staðsetning steinanna í rústum gæti einnig gefið notkun þeirra 
til kynna, einkum í brunarústum, því að þá er líklegra að steinarnir séu á þeim stað sem 
þeir voru notaðir á.92   

Komið hefur í ljós að kljásteinarnir sem grafnir voru upp í Bryggen voru margir 
hverjir merktir til leiðbeiningar er vefur var settur upp. Stundum er merkið kross sem 
hefur verið ristur í, hak, hringur eða þríhyrningur.93  Flestir kljásteinar hérlendis eru úr 
basalti, sem er mjög hart efni. Forvitnilegt væri samt að athuga hvort sjá megi merki um 
að reynt hafi verið að merkja steinana á einhvern hátt. 

88 ∅ye 1988, 24
89 Íslensk orðabók 1985, 505
90 Orðasafn í fornleifafræði 1.0, 11. mars 2009
91 ∅ye 1988, 58
92 ∅ye 1988, 66
93 ∅ye 1988, bls. 63
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Sums staðar erlendis finnast kljásteinar í gröfum, stundum margir saman, en 
einnig stakir steinar. Engin dæmi eru um kljásteina í gröfum hér á landi. Þeir virðast 
finnast helst í kvengröfum. Finnist slíkir steinar í karlgröfum eru þeir jafnan álitnir 
vaðsteinar. Stöku steinarnir hafa verið túlkaðir sem tákn, þeir eigi að koma í staðinn fyrir 
heilan vef.94 

Kljásteinar úr klébergi geta verið mismunandi að lögun. Þeir geta verið nánast 
hringlaga með gati í miðju. Margir eru perulaga, rétthyrndir, sporöskju- og egglaga og 
einstaka jafnvel þríhyrndur, oftast með gat við annan endann, yfirleitt þann mjórri. En 
flestir kljásteinar eiga það sameiginlegt að vera nokkuð flatir svo að þeir flækist síður 
saman þegar ofið er.95

Við rannsókn á kljásteinum hefur komið í ljós að steinar úr sama vef eru nokkuð 
áþekkir að þyngd, en þyngdin getur verið mismunandi eftir vef. Í fínni vef þarf léttari 
steina. Þar sem ofið var með grófara bandi voru stundum notaðir tveir steinar saman, eða 
jafnvel fleiri. Kljásteinar úr vefstað frá seinni tímum eru yfirleitt þyngri, kannski vegna 
þess að ívafið í seinni tíma vefnaði er látið hylja uppistöðuþræðina svo að oft sést ekki í 
uppistöðuna.96  

Gaman væri að reyna flokkun sem þessa á kljásteinum hér á landi og sjá til dæmis 
hvort þyngd steinanna breytist með tímanum, hvort farið sé að nota þyngri steina er líður 
á.

94 ∅ye 1988, 68
95 ∅ye 1988, 59-60
96 ∅ye 1988, 63

19

Mynd 2: Mismunandi lögun á kljásteinum



3.3.2 Vaðsteinar  

Vaðsteinn er notaður sem lóð eða sakka á færi, en vaður merkir færi.97  Oft voru 
vaðsteinar lábarðir, flestir kúptir, oftast ögn flatir og sporöskjulaga.  Slíkir steinar eru 
ýmist með gati á öðrum enda fyrir netið eða með djúpum skorum klöppuðum langsum 
hringinn í kring til þess að vefja í reipi utan um steininn. Stöku sinnum var einnig skora 
um þá miðja. Stundum, a.m.k. í seinni tíð, var stutt leðurræma lögð undir bandið í báða 
enda og var færið og öngullinn svo fest þar í.98  

Við sjóinn eru nokkrir staðir kenndir við vaðsteina, þar sem þeir hafa verið teknir. 
Sem dæmi um það má nefna Vaðsteinaberg í Hergilsey, Vaðsteinatanga og Vaðsteinavík 
í Grímsey á Steingrímsfirði og á Flatey í Skjálfanda er Vaðsteinanes.99

Vaðsteinar voru misþungir, oft 1 - 2½ kg og fór það líklega eftir því til hvers þeir 
voru notaðir. Sumir vildu hafa þá létta svo að færið gæti borist með straumnum sem 
lengst. Oft voru vaðsteinar og sökkur á hákarlavaði 8 – 12 pund. Til eru varðveittir 
steinar með ýmsum merkjum klöppuðum í, svo sem krossi eða upphafsstöfum eiganda og 
jafnvel ártali eða ýmsum öðrum táknum.

Síðar var farið að nota sökkur úr járni eða blýi og um þarsíðustu aldamót voru 
vaðsteinar víðast hvar úr sögunni.100

Svo virðist sem vaðsteinar hafi tekið litlum breytingum í gegnum tíðina. Árið 
1908 rannsakaði O. Nordgaard í Noregi 400 sökkur sem voru aldursgreindar allt frá 
steinöld og til hans samtíma. Í ljós kom að erfitt var að ákvarða aldur sakkanna eftir 
útlitinu einu saman.101 Fjórar sökkur úr safninu reyndust vera frá steinöld og voru þær 
allar úr náttúrulega rúnnuðu grjóti með rákum á, ýmist langsum eða þversum og stundum 
bæði.

Flokka má vaðsteina eftir útliti, rétt eins og kljásteina. Norðmaðurinn Jan Petersen 
lýsir mismunandi lögun og gerð vaðsteina í bók sinni Vikingetidens  redskaper frá 
1951.102  Þeim hefur verið skipt niður í 6 flokka.

Flokkar 1, 2 og 3 eiga það sameiginlegt að vera með rákir á ýmsa vegu. Sumir eru 
með eina rák langsum, aðrir tvær rákir langsum sem skerast á skautunum. Sumir hafa að 
auki miðlínu líkt og belti. Sumar hafa eina rák og miðlínu, sumir eru bara með miðlínuna. 

Steinar í flokkum 4 og 5 eru með tveimur götum til að þræða í snæri. Til flokks 
nr. 4 teljast ílangir steinar en steinar í 5. flokki eru óreglulega lagaðir. Í flokki nr. 6 eru 
bátslaga steinar, með flatan botn líkt og árabátur. Ein gerð af steinum er í viðbót, sem 
sker sig örlítið frá hinum, en það eru hringlaga steinar með gati í miðju103 . 

97 Íslensk orðabók 1985, 1107
98 Lúðvík Kristjánsson III 1993, 324 og 405
99 Lúðvík Kristjánsson III 1993, 405
100 Lúðvík Kristjánsson III 1993, 407
101 Petersen 1951, 263
102 Petersen 1951, 272
103 ∅ye 1988, 69 
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Lögun steinanna virðast fara eftir því hversu mikið stýra þarf steinunum niður í 
sjó eða vatn. Ef ekki hefur þurft að færa steinana til í vatninu að neinu ráðu hefur lögunin 
skipt minna máli.104 

Flestir vaðsteinar finnast í húsatóftum og erlendis oft sem haugfé í gröfum. 
Yfirleitt eru vaðsteinar tengdir við karla, enda hafa flestir fundist í karlagröfum, það er að 
segja þegar hægt er að kyngreina beinin.105 Ekki veit ég til þess að vaðsteinn hafi fundist í 
gröf hér á landi.

 Ýmis veiðarfæri eru talin með í eignaskrám kirkna og klaustra víða um land frá 
16. öld.106 

3.4 Snældusnúðar  

Til þess að hægt sé að spinna og prjóna úr ull þarf að snúa ullina saman í þráð. Flestir 
þræðir eru af takmarkaðri lengd og þarf því að spinna þá saman í langan þráð.
 Halasnældur voru gerðar úr þremur hlutum, snúð, hala og hnokka. Snældusnúðurinn var 
ýmist úr steini, blýi, beini, leir eða tré. Hann er kringlóttur í laginu, oft kúptur að ofan en 
flatur að neðan og gat á honum miðjum. Í gatið á snúðnum var rekið tré, langt og mjótt, 
svo nefndur snælduhali, sem yfirleitt mjókkaði niður frá snúðnum. Í efri halaendann, sem 
stóð upp úr snældusnúðnum, var festur krókur úr málmi, oftast járni, er hann nefndur 
hnokki. Þetta sést a. m. k. á snældusnúðum frá síðari tímum. 

Spunnið var á halasnældu í tveimur áföngum. Lopi, eða lyppa, var fest í hnokkann 
(þ.e. krókinn ofan á), snældunni var þá snúið og spunnin ein löng færa úr lopanum. Síðan 
var þráðurinn undinn upp á snælduhalann með því að snúa honum hratt í hendi sér. Var 
ýmist staðið eða setið við snælduspuna.107  
 Þyngd snældusnúðsins er notuð bæði til þess að vinda upp þráðinn og til þess að 
fá snúð á bandið. Snældusnúðarnir eru misþungir eftir því hvers lags þráður var spunninn. 
Þykkari þráður krefst þyngri snúðs. En léttari snúðar snúast hraðar og vinda þéttar upp á 
þráðinn svo að hann verður sterkari. Keilulaga snældusnúðar snúast hraðar en 
kringlulaga. Af þessu má sjá að lögun og þykkt snældusnúðs skiptir máli fyrir spunann, 
en einnig lengd og þykkt halans.108 

Snældusnúðar eru hringlaga, eða því sem næst, og eru með holu í gegnum 
miðjuna. Lögun þeirra er breytileg að nokkru marki. Sumir eru kúlulaga að ofan en flatir 
að neðan, aðrir eru eilítið keilulaga, sumir líkjast stundaglasi en aðrir eru flatir. Norsk 
rannsókn leiddi í ljós að þeir eru sjaldnast meira en 50 g að þyngd, flestir á milli 20 og 35 

104 ∅ye 1988, 69
105 ∅ye 1988, 69 
106 Lúðvík Kristjánsson III 1993, 322
107 Elsa E. Guðjónsson 1992, 12 og 13
108 ∅ye 1988,  33-34
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grömm. Snældusnúðar þyngri en það eru sjaldfundnir, þeir hafa þá frekar verið notaðir til 
annarra verka, annars konar spuna eða til borunar, svo eitthvað sé nefnt. Borsteinarnir á 
Byggðasafninu að Sogni í Noregi eru á milli 400 og 1300 g, oft um 500 g.109 

Þótt snældusnúðarnir séu nokkuð áþekkir að lögun er á þeim nokkur munur, ef vel 
er að gáð, og hægt er að flokka þá eftir útliti. Í því skyni er ágætt að skoða þversniðið og 
athuga einkum hvort efri og neðri hlutinn séu eins. Ávinningurinn af svona flokkun er sá 
að þá geta komið í ljós sameiginleg einkenni sem eru mikilvæg fyrir hverja lögun fyrir 
sig og geta e.t.v. sagt eitthvað meira til um notkunina á snældusnúðunum.

Flokkað hefur verið í 7 flokka eftir útliti110:

A)Hálfkúla, flöt að neðan.     
B)Sporöskjulaga.
C)Trapisa, efri hliðin er styttri en sú neðri.     
D)Linsulaga.     
E)Flatir að ofan og neðan með sléttar hliðar.     
F)Flatir að ofan og neðan, en með ávalar hliðar.     
G)Eilítið útflött kúla. 

Venjan er að flokka snúðana fyrst eftir efni, svo lögun og þá stærð, þyngd og 
skreyti, ef um það er að ræða. Snældusnúðar úr steini eru yfirleitt stærstir.

Snældusnúðar úr steini hafa fundist úr öllum ofangreindu flokkunum, flestir úr A, 
eða um 40% í Bryggen-rannsókninni, síðan jafnt úr B og C, eða 18%, E og F 10% og um 
1% í D og G. Um 20% snúðanna voru ekki fullunnir.

A, B og C eru minni en hinir, einkum A og C, eða um og minna en tomma í 
þvermál. Flestir snúðarnir, eða um 65 %, eru á milli 2,5 og 3,5 cm í þvermál. A, B og C 
eru einnig hærri, eða þykkari, en hinir. Flestir snúðarnir vega á milli 15 og 20 g, eða 35 af 
162 (u.þ.b. 22 %) og nálægt 50 % snældusnúðanna vega 5 – 20 g. Um 65 % vega á milli 
10 og 30 g; 87 % eru á milli 5 og 40 g.111

109 ∅ye 1988, 37-38
110 ∅ye 1988, 38
111 ∅ye 1988, 38

22

Mynd 3: Snældusnúðar



 Í skýrslunni um Bryggen stendur að kléberg (e. steatite) sé þrisvar sinnum 
algengari í snældusnúðum en önnur efni. Aðrir snældusnúðar þar eru úr steini sem kallast 
á ensku greenstone, gabbró, flögubergi og kalksteini. Ekki virðist vera neitt sérstakt 
samhengi á milli þyngdar steinanna og úr hvaða efni þeir eru.112

Gatið fyrir halann er misstórt, en fylgir yfirleitt stærð snúðsins (stærri snúðar með 
stærra gat, minni snúðar með minna gat). Þvermál gatsins er oftast á bilinu 3,5 – 15 mm, 
7 mm að meðaltali. Stærð gatsins fer ekki eftir lögun snúðsins.

Holan í miðju snældusnúðsins verður að vera sem beinust og eins nálægt miðju og 
hægt er til að snúningur snúðsins sé jafn. Aðeins um 40 % snældusnúðanna frá Bryggen 
eru með holuna alveg í miðju. Snúðar af gerð A og C eru best gerðir hvað þetta varðar. 
Holan fyrir halann er örlítið mismunandi í laginu eftir steinum. Algengast er strýtulagað 
gat þar sem gatið er eilítið víðara að neðan en ofan. Flötu snúðarnir hafa sumir hverjir 
halagöt með samsíða hliðum.113

Um 17 % Bryggen-snældusnúðanna úr steini eru með skreyti á og þá einkum gerð 
A og C, sem eru rúnnaðir og fremur kúlulaga. Skreytið á þeim er mismunandi gerðir af 
línum. Sumar línurnar eru út frá gatinu og niður eftir snúðnum. Á milli línanna, gjarnan á 
annan hvern flöt, er stundum rispað mynstur, köflótt eða skálínur eða einhvers konar 
fléttumunstur. Önnur tegund af skreyti er hringir samsíða miðjugatinu niður eftir 
snúðnum. Og stundum er rispað í einfalt munstur, svo sem línur, hök, krossar og deplar. 
Allar gerðirnar af skreyti voru notaðar allan tímann sem rannsóknin spannar, þ.e. frá frá 
því fyrir 1170 og þar til undir 1500 og sumar jafnvel lengur. Algengasta skreytið hér er 
fletirnir með köflunum og skálínunum.

Svo virðist sem léttari snældusnúðar séu fremur skreyttir en hinir.114

Oft finnast ófullkláraðir snældusnúðar við uppgrefti. Í Bryggen-rannsókninni eru 
þeir rétt rúmlega 20 % af heildarfjölda snældusnúðanna. Flestir eru eins og tilbúnir 
snúðar nema gatið, sem er ekki í gegn. Sjá má hvernig borað hefur verið í steininn. 
Stundum er borað úr einni átt, en stundum bæði frá botninum og að ofan, en ekki náð í 
gegn, haft skilur að. Á mörgum steinum stangast götin á og snúðurinn hefði því orðið 
ónothæfur.115

112 ∅ψε 1988,  39 – 42 
113 ∅ye 1988, 42
114 ∅ye 1988,  42 – 44 
115 ∅ye 1988, 44 – 45
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Mynd 4: Skreyting á snældusnúðum



Síðar meir tók fólk að nota rokk í staðinn fyrir halasnældu og margfaldaði afköst 
sín, en spunarokkar hafa fylgt vefstólunum. Elstu heimildir um rokka hér á landi eru í 
ritgerð frá um 1736-1737 eftir norskan mann, Mathis Iochimsson Vagel. Segir hann þar 
að þorri Íslendinga, bæði konur og karlar, spinni enn á halasnældu.116  
 

Snældusnúðar hafa fundist við uppgrefti hérlendis. Þegar þeir eru úr steini finnast 
þeir yfirleitt án halans, hann er þá eyddur og farinn veg allrar veraldar. Fáeinir 
snældusnúðar úr steini hafa fundist hér á landi með áklöppuðu rúnaletri117 og meira að 
segja tveir núna nýlega.118

Stærsti gripaflokkurinn hér úr klébergi er snældusnúðar.119

Við uppgröftinn í Suðurgötu 3 og 5 fundust 9 snældusnúðar úr klébergi. Þar voru 
grafnir upp bæir frá víkingatímanum. Í Viðey fannst hins vegar aðeins einn 
klébregssnældusnúður, en uppgröfturinn þar var á miðaldaleifum.120  Í Þjórsárdal þar sem 
var búið fram á miðaldir hafa fundist 26 snældusnúðar og eru níu þeirra úr klébergi. Aðrir 
snúðar eru flestir úr rauðum sandsteini. Alls hafa fundist um 100 snúðar þar í dal, svo að 
snældusnúðar úr steini eru um fjórðungur. Tveir snúðanna eru skreyttir þverstrikum með 
ójöfnu millibili. Úr Suðurgötu koma 20 snældusnúðar og þar af 19 úr klébergi.121

 Á Hofsstöðum í Garðabæ voru fjórir snúðar, tveir úr klébergi, einn úr móbergi og 
einn úr grænum sandsteini. Í Urriðakoti voru tveir úr móbergi. Sennilegt er að með 
tímanum verði snældusnúðar fremur gerðir úr tré en steini.122

Úr hvernig steini eru íslensku steinsnúðarnir? Það væri sannarlega gaman að vita, 
en enginn hefur ennþá tekið að sér að safna þeim upplýsingum saman. 

3.5 Kvarnarsteinn 

Handkvarnir til kornmölunar voru til á heimilum manna hér áður fyrr, allt frá landnámi. 
Í Þjórsárdal fundust samtals fimm kvarnarsteinar og eru þeir allir úr hraungrýti. Í 
Suðurgötu í Reykjavík fundust einnig fimm kvarnarsteinar og voru þeir einnig allir unnir 
úr hrauni.123 Elín Bjarnadóttir segir í BA-ritgerð sinni að best hafi þótt að nota hraungrýti 
í kvarnir. Vegna þess hversu holótt það er slitnuðu kvarnirnar síður og misstu 
mölunareiginleika sína. Flestar kvarnir á Íslandi eru enda úr hraungrjóti, eða tæp 72 % 
greindra kvarna, líkast til úr hérlendu grjóti. Hér hafa kvarnir einnig verið úr sandsteini 
og flögusteini (skifer). 16 kvarnir reyndust vera af erlendum uppruna, þar af 14 úr 

116 Elsa E. Guðjónsson 1992, 19
117 Árbók fornleifafélagsins 1958, 146
118 Bjarki Þór Davíðsson 2010, 
119 Amanda Forster 2004, 19 og 20
120 Amanda Forster 2004, 19 og 20
121 Guðrún Alda Gísladóttir 2004, 6 og 137
122 Ragnheiður Traustadóttir 2011
123 Guðrún Alda Gísladóttir 2004, 137
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flögubergi, einn úr sandsteini og einn skráður sem „erlent berg“. Erlendu steinarnir 
fundust á stórbýlum, flestum frá miðöldum, og því má tengja þá við yfirstétt.124 

Í Noregi hafa fundist margir kvarnarsteinar og brot úr steinum frá eldri járnöld, 
bæði yfirsteinar og undirsteinar. Þeir hafa einkum fundist þar  í húsatóftum, en einnig í 
gröfum, ekki síður hjá körlum en konum. Í 12 gröfum frá yngri steinöld voru 
kvarnarsteinar, þar af voru 7 karlagrafir, 4 kvengrafir og ein geymdi bæði karl og konu.125 

Ekki eru dæmi um kvarnarsteina í gröfum hérlendis.

Hugum nú að því hvernig kvarnarsteinarnir voru notaðir. Úr gropnu hraungrjóti 
voru höggnir til sívalir kvarnarsteinar. Steinarnir voru tveir, efri og neðri steinn. Kornið 
var látið í gatið á efri kvarnarsteininum og var síðan malað á milli flatra steinanna, var þá 
efri steininum snúið með handfangi. Stundum var stokkur smíðaður utan um kvörnina, 
annars stóð kvörnin á fjölum sem lögð var á milli t.d. tveggja kistna. Mjölið var m. a. haft 
í grauta, kökur, lummur og pönnukökur.126

 Á einokunartímanum var mest flutt inn malað korn og var kornið oftar en ekki 
lélegt og skemmt er á leiðarenda var komið, enda geymist korn mun betur ómalað. Í lok 
18. aldar var farið að flytja inn ómalað korn og handkvarnir og bændur fóru að búa til 
vatnsknúnar kornmyllur. Víðast var hætt að nota þær um 1920.127  

Kvarnarsteinar hafa verið afar lengi í notkun. Fyrst var korn marið með steini. 
Kvarnir fóru að sjást á nýsteinöld, fyrst að talið er í kringum 6000 f. Kr. Fyrstu kvarnirnar 
voru þannig að sívölum steini var rúllað yfir kornið á flötum undirsteini. Slíkar kvarnir 
frá nýsteinöld hafa fundist bæði á Bretlandi og í Egyptalandi.128 Ekki er hlaupið að því að 
aldursgreina kvarnir út frá gerð og útliti, því að kvarnarsteinar hafa tekið litlum 
breytingum í gegnum tíðina. Þess vegna verður að aldursgreina út frá fundasamhengi.129

Gaman er að geta þess að í tveimur gröfum frá yngri járnöld í Noregi fundust 
frumstæðari steinar til mölunar. Þá var flatur og þykkur undirsteinn (10 cm þykkur) og 
hélt malarinn á öðrum steini í hendinni og malaði með honum.130  

Kvarnarsteinar voru oft endurnýttir ef þeir brotnuðu. Oft má sjá þá brotna í 
hleðslu, innan í vegg eða í stétt.131

124 Elín Bjarnadóttir 2007, 11
125 Jan Petersen 1951, 438 – 439
126 Jónas Jónasson 1961, 98 & Hjálmar R. Bárðarson 1995, 246
127 Hallgerður Gísladóttir 2004, 102
128 Elín Bjarnadóttir 2007, 10
129 Elín Bjarnadóttir 2007, 5
130 Jan Petersen 1951, 441
131 Elín Bjarnadóttir 2007, 9

25



3.6 Rúnnaðir steinar 

Þegar búið var að vefa ull eða hör þurfti yfirleitt að meðhöndla voðina. Ull var gjarnan 
burstuð og þæfð, flos var klippt, dúkar litaðir og afurðin þvegin og mýkt. Ýmiss konar 
áhöld hefur þurft til þessara verka. Til dæmis hefur ull verið þvegin úr keytu og þæfð í 
stórum kerum frá örófi alda. Voðin var barin með stöfum eða klöppum (banketre á 
norsku) til að fá betri flóka, var hengd upp til þerris og nudduð með burstum og kömbum 
svo hún þæfðist enn betur. Hör var líka meðhöndlaður með barsmíðum til að mýkja hann 
og gera þjálli. Því miður eru ekki mörg merki eftir um þessi áhöld. Flest voru þau úr tré, 
en varðveisla á viði í jörðu er oft bágborin.

Talið er að hör hafi verið mýktur og pressaður með kúlulaga steinum eða gleri, oft 
sléttari á annarri hlið og stundum eins og eilítið hvolflaga á hinni hlið, sem fer vel í lófa. 
Ofinn hördúkur var nuddaður með slíkum áhöldum, saumar á flíkum úr hör voru sömu 
leiðis mýktir og pressaðir um leið til að fá fram stíft og glansandi útlit.132 

Mynd 5: Rúnnaðir steinar

Í Bryggen-rannsókninni fundust 15 rúnnaðir steinar, að meðaltali 5,2 cm í 
þvermál, stærsti steinninn er 10,6 cm. Glerpressurnar eru gjarnan heldur stærri, eða á 
milli 6,5 og 7,8 cm í þvermál. Þessa 15 steina má greina í fáeina flokka: 

1)kúlulaga 
2)sporöskjulaga
3)svolítið útflött kúla   
4)svolítið úflött sporaskja.

Rúnnaðir og stundum nánast kúlulaga steinar vel fægðir finnast stundum við 

132 ∅ye, 1988, 113
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uppgrefti, til dæmis á Hólum í Hjaltadal. Hið fínpússaða yfirbragð er sennilega afleiðing 
af notkun, steinninn pússast við núninginn. Sumir af þessum steinum hafa verið notaðir 
til að þvo og mýkja þvott. Reyndar eru ekki varðveittir margir gripir sem voru notaðir til 
að fullvinna textíl svo vitað sé með óyggjandi hætti. Það væri þá helst tréklapparnir og 
rúnnuðu hörsteinarnir.133

Og sjálfsagt hefur verið tilvalið að nota rúnnaða steina til að merja með og mala, 
til dæmis korn eða jurtir. Ýmislegt þarf að steyta, svo sem krydd og korn og litunarefni 
og þá trúlega í mortélskál. Hugsanlega voru marðir litunarsteinar til skólahalds á stöðum 
eins og Hólum og í Skálholti.

Einnig hafa sést svonefndir pottasteinar. Þeir eru flatir og sléttir og voru notaðir til 
að hreinsa hlóðarpotta að innan. Þeir gátu verið úr ýmiss konar steini. Dæmi er um 
pottastein úr vikri (frá Berjanesi í Landeyjum) og til er annar úr holóttu hraungrjóti (frá 
Hvallátrum norðan við Látrabjarg).134 

Ég hef ekki séð rúnnaða steina, til dæmis sléttunarsteina, mölunarsteina og 
pottsteina, skráða sérstaklega í uppgraftarskýrslum. Mér finnst mjög líklegt að slíkir 
steinar hafi komið fram í uppgröftum, slík var nytsemi þeirra. Líklegast hefur annað hvort 
verið, að menn hafi ekki áttað sig á því að þeir væru gripir, eða að steinarnir hafi verið 
skráðir á annan hátt.

Þess má og geta að vikursteinn var notaður til að verka kálfskinn. Eftir að skinnið 
var afhárað, skafið og þurrkað var það gjarnan fægt með vikursteini svo yfirborðið gljáði 
til þess að hægara væri að skrifa á það, skinnið var oftast annars of hrjúft. Vikursteinn var 
einnig notaður til þess að fægja járn og halda því gljáandi, til dæmis hnífa.135  

Vikur finnst oft við uppgrefti. Oft er hann í ómótuðum molum, en stundum er greinilegt 
að hann hafi verið notaður. Eins og áður segir var hann notaður til að fægja með, einnig 
til að pússa tré. Til eru einstöku gripir úr vikri. Líklegt má telja að vikursteinninn sé 
fenginn hérlendis. Það er þó ekki hægt að vita með fullri vissu nema með 
efnagreiningum.

4. Niðurstöður og lokaorð

Þegar gripasöfn úr uppgröftum eru skoðuð kemur í ljós að algengustu áhöldin úr steini 
voru notuð til daglegra umsvifa. Smásteinarnir úr t.d. jaspis og hrafntinnu voru ekki bara 
til skrauts heldur voru notaðir til þess að kveikja með eld og til að skera með.

Áhöldin eru oftast notuð við spuna og vefnað (snældusnúðar og kljásteinar) og til 

133 ∅ye, 1988, 113-114
134 Hjálmar R. Bárðarson 1995, 226 
135 handritinheima.is 
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að slétta lín; til að veiða og verka fisk (vaðsteinar og sleggjur); lóð, lampar og kvarnir, 
þ.e.a.s. til helstu nauðþurfta. Þau voru notuð til að vinna textíl, fisk og korn og til að sjá 
til við vinnu sína. Íslenskt berg er þungt og hart og gripir úr því efni er því fremur 
grófgerðir og einsleitir. Enda eru flestir gripirnir lóð og sleggjur. Lítið er um ílát, þó að 
e.t.v. hafi verið hægt að vinna hið mjúka móberg til einhvers gagns. Fólk hefur notast við 
kléberg og tréílát, en þau vilja leka. Svo að vafalaust hefur það verið mörgum mikil búbót 
að fá leirker hingað til lands, en Íslendingar fóru að nota ílát úr leir á miðöldum.136 
Efniviðurinn í áhöldin hefur sjaldnast verið mjög langt undan, fólk hefur getað sótt sér 
grjót í árfarvegi og í fjöruborð. Og stein líkt og jaspis og kvars má finna nokkuð víða um 
land. Sennilega hefur hver verið sjálfum sér næstur með að útbúa þessi verkfæri. Sumt 
hefur þó krafist meiri verkkunnáttu en annað og trúlega hafa einhverjir sérhæft sig, eins 
og til dæmis bóndinn á Búðarárbakka virðist hafa gert, en hann virðist hafa framleitt 
steinsleggjur og kljásteina.137

Móberg er tiltölulega gott að eiga við og hefur verið notað í ýmislegt og ekki bara 
smálegt. Ker og kistur hafa verið klappaðar úr því bergi. Steinkista Páls biskups sem 
grafin var upp í Skálholtsuppgrefinum 1954-1958 er úr móbergi. Hún var úthöggvin úr 
einum steini. Hún er engin smásmíði, því að með lokinu vegar hún 730 kg.138 Dæmi eru 
um legsteina úr móbergi139  og steinkistur ýmsar140. Til dæmis var talsvert af stórum 
steinkerjum úr móbergi á Stóru-Borg.141 Og stór steinker þekkjast vel úr smiðjum á 
ýmsum stöðum, til dæmis í Þjórsárdal.142 Ekki er alltaf sagt úr hvernig steini ker og kistur 
eru þegar þær eru taldar upp í skýrslum og gripaskrám. Vonandi verður gerð bragabót á 
því og óskandi er að í framtíðinni verði alltaf skráð tegund steins, bæði steinvölur og hinir 
minni gripir, sem og ker og kistur af stærri gerðinni. Og að sjálfsögðu er mikilvægt að 
merkja inn fundarstaði á sem nákvæmasta hátt við uppgrefti, smáa gripi sem stóra, til að 
átta sig betur á notkun bæði gripanna og húsarústanna sem þeir finnast í. Nú til dags er 
þessu yfirleitt ágætlega sinnt, en það þótti ekki sjálfsagt hér áður fyrr. Til dæmis er 
gagnlegt er að vita ef hrafntinna finnst í eldstæði eða í vinnustofu, það bendir til þess að 
þarna sé um eldfæri eða verkfæri að ræða.

Annað má nefna í þessu sambandi. Þegar farið er yfir skýrslur um uppgrefti þar 
sem húsarústir voru grafnar fram kemur í ljós að steinarnir sem nýttir voru í húsin eru 
ekki greindir sérstaklega. Ekki er getið um úr hvaða efni steinarnir eru, hvort þeir séu úr 
basalti, móbergi eða hrauni eða jafnvel einhverju enn öðru. Úr þessu mætti bæta. Gott 
væri að hafa það fyrir reglu við uppgrefti að skrá inn tegund steins. Með því móti gæfist 
kostur á að sjá hvernig menn notuðu ýmsar tegundir við húsagerð og þá hvernig. Var til 
dæmis grágrýti utan húss og móberg að innan? Eða var móberg notað í hellur? Og hvar er 

136 Guðrún Sveinbjarnardóttir 1996, 66
137 Kristján Mímisson, 2010
138 Kristján Eldjárn 1988, 151
139 Kristján Eldjárn 1988, 120
140 Matthías Þórðarson 1924, 51 
141 Orri Vésteinsson 2011
142 Guðrún Alda Gísladóttir 2004, 131
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steinninn líklegast tekinn, nálægt húsunum eða lengra að? Þetta væri gaman að vita, en 
ekki ætti að vera erfitt að bæta tegund steins inn í skráningarformið.

Hérlendis hefur lítið verið gert af því að safna saman upplýsingum á einn stað. 
Stundum fann ég engar heimildir þrátt fyrir að grjót sé einn stærsti hluti gripa í 
uppgröftum. Eins og málum er háttað nú getur kostað ærna fyrirhöfn að afla gagna.   
Til þess að finna efni um einhverja tiltekna tegund af grip þarf helst að fara yfir hverja 
einustu uppgraftarskýrslu og draga fram upplýsingar. Forsenda þess að unnt sé að vinna 
tölfræðilegar upplýsingar er að þeim hafi verið safnað saman og séu aðgengilegar þeim er 
þurfa að nota þær.

Eins væri gott að taka saman skrá yfir uppgrefti sem farið hafa fram.

Fáar tilraunir hafa verið gerðar til að flokka kljásteina og snældusnúða eftir lögun 
og útliti. Liðin eru meira en 40 ár frá lokum uppgraftarins í Bryggen, en 
greiningaraðferðir eins og notaðar voru þar hafa ekki verið stundaðar hér að neinu marki. 
Margt annað er ógert enn. Hér má nefna að höfundar  greinarinnar um upprunagreiningu 
á hrafntinnu segja að ekki hafi verið skoðaður útflutningur og notkun á íslenskri 
hrafntinnu á hinum norðurlöndunum.

Vissulega eru Íslendingar fámenn þjóð og eflaust hefur á liðnum árum verið meiri 
skortur á mannafla en áhuga.

Í raun hefur merkilega lítið verið skrifað og rannsakað um stein hérlendis þar sem 
steinn hefur verið Íslendingum mikilvægur, bæði í verkfæri og hús. Segja má að hér hafi 
ríkt steinöld lengi fram eftir öldum. Margt er enn óunnið og mörg verk bíða áhugasamra 
fornleifafræðinga.
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