
Ágrip 

Á Íslandi hefur fjöldinn allur af allskyns gripum komið upp á yfirborðið við þær rannsóknir 

sem fram hafa farið hér á landi. Ef litið er til þeirra gripa sem oft finnast sem haugfé í kumlum 

má meðal annars sjá gripi á borð við sverð, axir, sörvistölur og margskonar skartgripi á borð 

við kúptar nælur sem hafa verið vel rannsakaðir en aðrir gripir hafa setið á hakanum. Á meðal 

þeirra gripa eru kambar en þeir eru einn af stærri gripaflokkunum í endurútgáfu Kuml og 

haugfé en rannsóknum á kömbum hefur verið verulega ábótavant.  

 Hér á eftir verður öllum jarðfundnum kömbum á Íslandi, með takmörkunum þó, gerð skil. 

Þeir kambar sem féllu innan takmarkananna reyndust vera 61 talsins að viðbættum þrem sem 

féllu sumpart innan takmarkananna eða rétt við þau.  

 Kambar á Íslandi eru margir hverjir mjög keimlíkir þeim kömbum sem finnast á öðrum 

svæðum víkingaheimsins en enginn þeirra kamba sem fundist hafa hér á landi er búinn til úr 

innlendu efni. Kambarnir eru allir búnir til úr hornum hjartar-, elg-, eða hreindýra en engin 

slík dýr voru til staðar á Íslandi á þeim tíma sem kambarnir voru framleiddir. Það rennir því 

líkum að því að kambarnir séu allir innfluttir eða, í það minnsta, efnið sem notað var í þá.  
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Inngangur 

Frá því að fornleifarannsóknir hófust á Íslandi hafa kambar fundist reglulega víðsvegar um 

landið og er það í fullu samræmi við önnur lönd þar sem víkingar hafa viðhafst í lengri eða 

skemmri tíma. Hér á landi hafa kambar aðallega fundist í tvennskonar fornminjum, 

annarsvegar kumlum og hinsvegar bæjarstæðum. Þrátt fyrir langa viðveru kamba í íslenskum 

fornminjum hefur þessi gripaflokkur legið að nokkru leyti órannsakaður og er það ein 

meginástæðan fyrir þessari ritgerð. Áhugi höfundar á gripafræði spilaði einnig töluvert inn í. 

 

Markmið 

Helstu markmið ritgerðarinnar eru að fjalla um alla íslenska kamba og hafa upplýsingar um þá 

alla aðgengilegar á einum og sama staðnum. Einnig verður reynt að varpa ljósi á það hvort 

kambar hafi verið almenningseign eða hvort þeir hafi verið munaðarvara. Þar að auki verður 

litið til þess hvort kambar hafi verið kynbundin eign, sem og hvort einstaklingar hafi einungis 

notast við þá á ákveðnum hluta ævinnar. Verður það gert með því að líta til kyns og aldurs 

einstaklinganna sem lágu í þeim kumlum sem grafin hafa verið upp. Að lokum verður litið til 

þess hvort kambar hafi verið framleiddir til sölu eða hvort hver og einn einstaklingur hafi búið 

sér til sinn kamb auk þess sem framleiðsluferli þeirra verður rakið. Í tengslum við framleiðslu 

kambanna verða innlendar söluleiðir skoðaðar, ef einhverjar slíkar finnast.  

 

Efnistök 

Þar sem engar heildarrannsóknir hafa verið framkvæmdar á kömbum þurfti að notast við 

útgefnar heimildir til að nálgast upplýsingar um alla þá kamba sem fundist hafa hér á landi. 

Þar ber helst að nefna Kuml og Haugfé: úr heiðnum sið á Íslandi, töluverðan fjölda af 

Árbókum Hins íslenska fornleifafélags og uppgraftarskýrslur Fornleifastofnunar Íslands. Í 

viðbót við þessa þrjá megin flokka heimilda var notast við aðrar útgefnar bækur, þar sem 

kambar eru nefndir, auk blaðagreina og upplýsingar sem sóttar voru í Sarp, munaskrá 

Þjóðminjasafns Íslands. Það reyndist nauðsynlegt að nota fleiri en eina heimild um hvern 

kamb fyrir sig þar sem oft var hlaupið framhjá upplýsingum um útlit eða gerð kambanna í 

yngri verkum.  

 Eftir að birtar heimildir voru fullkannaðar var leitað til Þjóðminjasafns Íslands og litið í 

geymslur þeirra. Þar voru allir kambar skoðaðir með áherslu á útlit og skreytingu. Jafnframt 
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voru flestir kambar safnsins ljósmyndaðir, að undanskildum þeim sem er að finna á 

grunnsýningu Þjóðminjasafnsins. Þær myndir sem sýndar verða af þeim kömbum sem er að 

finna á sýningunni eru teknar úr Sarpi. Ekki reyndist mögulegt að ljósmynda alla þá kamba né 

kambslíður sem fundist hafa en í nokkrum tilvikum voru kambarnir glataðir eða kambbrotin 

of lítil til að vert væri að mynda þau. 

 Eftir stutta forkönnun á þeim fjölda kamba sem fundist hafa hér á landi var ákveðið að 

takmarka fjölda þeirra kamba sem um verður rætt og sett tímaleg mörk við 870 – 1300, það er 

kamba úr beini eða hornbeini frá víkinga- og miðöldum. Einungis verður rætt um þá kamba 

sem fundust fyrir janúarbyrjun 2011. Landfræðileg takmörk verða sett við Ísland þar sem að 

umfang allra víkingaldar kamba frá þessu tímabili væri allt of mikill efniviður í þessu 

samhengi. 

 Við þessar takmarkanir detta út allir kambar sem fundist hafa á hinum Norðurlöndunum, 

Bretlandseyjum, Grænlandi og öðrum svæðum þar sem norrænir menn hafa haft aðsetur í 

lengri eða skemmri tíma utan Íslands. Auk kambanna sem fundist hafa utan Íslands og falla 

utan takmarkananna eru meðal annars brons kirkjukambar frá Barðsnesi, Norðlingahól (sjá 

Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 1994, bls. 168-169) og kambur frá Skálholti (sjá Kristján 

Eldjárn, Håkon Christie og Jón Steffensen, 1988, bls. 82-83). Vegna takmarkana á fundartíma 

detta út tveir kambar sem fundust sumarið 2011, annarsvegar frá Kolkuósi í Skagafirð og 

hinsvegar frá Siglufirði (sjá Guðmundur Skarphéðinsson, 2011 og Kambar, 2012). 

 Í upptalningunni á kömbunum verður þeim fyrst gefið númer og fundarstaður tilgreindur, 

þá rannsakandi og fundarár. Að því loknu er kambinum og kambslíðri hans, þar sem það á 

við, lýst. Því næst eru aðrir gripir sem fundust á sama stað tilgreindir, annaðhvort allt haugfé 

eða helstu gripir sem fundust í sama uppgraftarlagi og kamburinn. Með þeim kömbum sem 

fundust í kumlum fylgja með upplýsingar um kyn og aldur þess sem átti kambinn. 

Upptalningunni verður jafnframt háttað þannig að farið verður í hringferð um landið sem hefst 

út í Vestmannaeyjum og endar við Höfn í Hornafirði. 

 Í heimildum um kambana er talað ýmist um oka eða kinnar þegar kömbunum er lýst og 

eru þau notuð jafnt yfir sama hlutinn. Hér á eftir verður orðið okar notað yfir þau stykki sem 

mynda bak kambanna en kinnar verða notaðar þegar rætt er um kambslíður. Þessi hugtök eru 

einungis lítill hluti af fornum orðaforða sem nær yfir kamba, kambgerðir og skrautgerðir á 

kömbum en þau eru öll útskýrð í fylgiskjali 1. 
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Fyrri rannsóknir á Íslandi 

Þrátt fyrir að 61 kambur hafi fundist frá landnámi fram til 1300 eru fáir sem leggja mikið upp 

úr umfjöllun um kamba. Í mörgum skýrslum er einungis að finna stutta útlitslýsingu af þeim 

og mikið er um að myndir fylgi ekki kömbunum. Gott dæmi um það er í bókinni og skýrslum 

um rannsóknina á Hofstöðum. Þar fundust tveir kambar, kinn af kambslíðri og leifar af, í það 

minnsta, einum kambi til viðbótar en einungis er rætt um einn þeirra í bókinni og annar fær 

umfjöllun í skýrslu en minni kambbrot fengu litla athygli og voru skráð sem járn í fundarskrá 

einnar uppgraftarskýrslunnar (Batey,C.E., 2009, bls. 253-321 og Adolf Friðriksson og Orri 

Vésteinsson, 1997).  

 Kristján Eldjárn var fyrstur fræðimanna til að fjalla um íslenska kamba og gerði það í 

tengslum við útgáfu doktorsritgerðar sinnar Kuml og haugfé sem kom út árið 1956. Í 

ritgerðinni fjallar hann sérstaklega um tvo kumlfundna kamba en í öðrum þeirra, þeim frá 

Hafurbjarnarstöðum, er bronsþinna á milli okanna sem skín í gegnum skreytinguna á 

kambinum en hinn er tvíraða, sem hann segir sjaldgæft fyrir víkingatímabilið. Einnig fjallar 

hann lítillega um það hvernig kambar eru búnir til og lýsir algengasta útliti og lögun kamba 

sem finnast hér á landi (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 396-398). Kristján fjallar aftur um kamba 

í grein sem hann birti í Árbók Hins íslenska fornleifafélags árið 1979 en tilefnið var 

fornleifafundur í Ytri-Fagradal. Þar fannst glæsilegt kambslíður ásamt kambinum sem þar 

fannst. Í greininni fjallar hann um hvernig slík slíður voru yfirleitt framleidd (Kristján Eldjárn, 

1979, bls. 131-135).  

 Næst á eftir Kristjáni fjallaði Guðrún Kristinsdóttir um kamba en það gerir hún í grein 

sinni úr Árbók hins íslenska fornleifafélags 1996-1997. Sú grein er útgefin næstum því tveim 

áratugum á eftir seinustu grein Kristjáns Eldjárns. Þar segir hún meðal annars að ástæðan fyrir 

hlutfallslega fáum kambfundum í kumlum megi rekja til þess að fleiri karlkuml en kvenkuml 

hafi fundist hérlendis. Segir hún jafnframt að kambar hafi oftar verið lagðir í kvenkuml en 

karlkuml. Síðan fjallar hún um hvernig hægt er að aldurssetja kamba út frá útliti og 

skreytingum (Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 65-66). 

 Árið 2000 var Kuml og haugfé endurútgefin með viðbótum frá Adolfi Friðrikssyni. Þar 

hafði hann meðal annars bætt lítillega við umfjöllun Kristjáns um kambana. Þar að auki 

bættust allir kumlfundnir kambar frá 1956 til ársins 2000 við þá kamba sem fyrir voru.  

 Sú sem síðast hefur fjallað um kamba, utan uppgraftarskýrslna, er Kristín Huld 

Sigurðardóttir en hún gerir það í grein sem hún ritaði í Hlutaveltu tímans. Þar ræðir hún um 

haugfé almennt og hvernig munir hafi verið að finnast í íslenskum kumlum. Að því loknu 
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fjallar hún í stuttu máli um hvern gripaflokk fyrir sig. Um kambana skrifar hún um notkun 

þeirra og algengi þeirra í kumlum. Þar á eftir tekur hún dæmi um kambinn frá 

Hafurbjarnarstöðum en hann er sérlega glæsilegur að gerð og sá elsti sinnar tegundar á 

Norðurlöndunum (Kristín Huld Sigurðardóttir, 2004, bls. 69-70). 

 Eins og sjá má á þeim rannsóknum og skrifum sem getið er um hér á undan er ekki mikið 

um rannsóknir sem snúa að kömbum. Sú umræða sem á sér stað er mestmegnis að finna í 

skýrslum en þar eru kambar samt oftast látnir mæta afgangi. Kristján Eldjárn var hvað 

duglegastur við að fjalla um kambana. Það gerði hann aðallega í Kuml og haugfé en margar 

greinar eru einnig til eftir hann í Árbók Hins íslenska fornleifafélags. 

 Það sem vantar er umfjöllun um alla kamba, sem fundist hafa hérlendis, á sama stað. 

Enginn af þeim sem ritað hefur um kamba hefur lagt í það en fræðimenn virðast alltaf vera 

tilbúnir að ræða kambinn frá Hafurbjarnarstöðum (sjá t.d. Kristján Eldjárn, 2000, bls. 397-398 

og Kristín Huld Sigurðardóttir, 2004, bls. 69-70). Einungis er rætt um kambana sem einn 

gripaflokk haugfjár frekar en sem sérstakan og sjálfstæðan gripaflokk en eins og sjá má hér á 

eftir er af nógu að taka.  

 Sú umræða sem farið hefur fram í íslensku fræðasamfélag er mjög einsleit enda hafa 

einungis kambar úr kumlum fengið sérstaka umfjöllun. Hvergi er til samantekt eða annað slíkt 

um kamba sem fundist hafa í rannsóknum né þá kamba sem fundist hafa sem lausafundir. Ef 

ekki væri fyrir áhuga Kristjáns Eldjárns á kumlum væri líklega engin umræða til um kamba. 
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Fundnir kambar hér á landi 

Hér á landi hafa fundist 61 kambur og hafa þeir fundist við ýmsar aðstæður, en algengast er 

að þeir finnist sem haugfé í kumlum, sem lausafundir eða við rannsóknir á landnámsbæjum. 

Hér á eftir verður fjallað um þá kamba sem falla undir áðurnefndar rannsóknartakmarkanir og 

fundaraðstæður þeirra skýrðar um leið. 

 Flestir þeirra kamba sem fundist hafa hér á landi eru gerðir á sama eða svipaðan hátt. 

Kambarnir voru gerðir þannig að tveir samstæðir okar voru búnir til úr hornbeini (e. antler) og 

látnir mynda bak kambsins. Okarnir voru oft bogadregnir og einnig þekkist að þeir hafi verið 

uppdregnir til endanna. Því næst voru nokkrar tannplötur (e. toothplates) teknar og mótaðar í 

hæfilega stærð og þeim komið fyrir, hlið við hlið, á milli okanna. Stundum var komið fyrir 

endastykki á hvorum enda fyrir sig en tannplöturnar voru oftast látnar nægja. Þegar búið var 

að koma öllu fyrir á sínum stað var kamburinn negldur saman, ýmist með járn-, eða 

bronsnöglum. Að því loknu var kambinum snúið á hvolf og tennurnar sagaðar upp í 

tannplöturnar og sjást þess merki oft við oka kambanna (sjá t.d. Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

396).  

 Algengur fylgihlutur kamba eru kambslíður og hafa þau, líkt og kambarnir, flest verið 

framleidd á svipaðan máta. Yfirleitt voru slíðrin búin til úr sex stykkjum, fjórum kinnum og 

tveim endastykkjum. Tvær kinnar mynduðu hvora hlið slíðranna fyrir sig og voru endastykkin 

lögð á milli þeirra til endanna. Því næst voru kinnarnar negldar, yfirleitt með járnnöglum, á 

endastykkin sem þá voru tilbúin til að geyma og vernda kambinn (Kristján Eldjárn, 1970, bls. 

134). 

 Algengt er að kambarnir og kambslíðrin hafi verið skreytt og voru þá samstæðir kambar 

og –slíður oftast skreytt á sama hátt. Algengt skraut á gripunum voru depilhringir, skástrik, 

þverstrik, fléttumunstur og tíglanet. Oft voru þverstrik til enda okanna og kinnanna en 

fléttumunstur eða depilhringir fyrir miðju. Aldrei sjást allar skrauttegundirnar saman á einum 

grip en þær voru grafnar í hornbeinin og eru yfirleitt einungis að finna á okum. 

 Hér á eftir verður öllum jarðfundnum kömbum sem fundist hafa á Íslandi, eru úr beini 

eða hornbeini og aldursgreindir eru til 870 – 1300, gerð skil.  

 Það reyndist erfitt að tímasetja nokkra af kömbunum og verður þeim bætt við aftast í 

upptalningunni. Þeir fara ekki inn á réttan stað í hringferðinni um landið þar sem að þeir eiga 

mögulega ekki við listann og verður þeir númeraðir með bókstöfum til aðgreiningar. Þeir 

verða heldur ekki færðir inn á kortið sem sýnir dreifingu kamba um landið.  
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Kambur 1, 2 og 3 – Vestmannaeyjar 

 Gefnir á Þjóðminjasafnið af Michael M. L. Aagaard 

Kambur 1 var illa farinn þegar hann barst til Þjóðminjasafnsins sumarið 1886. Hann hefur 

verið tvíraða og koparnegldur. Önnur tannhliðin hefur verið með grófum tönnum og hin hefur 

verið með fínni tönnum (nr. 1886-65 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

Kamburinn hefur verið negldur með tveim naglröndum og á milli þeirra liggur lína, frá enda 

til enda. 

Kambur 2, sem kom á Þjóðminjasafnið árið 1889 var, bronsnegldur og var skreyttur með 

striki langsum eftir okunum (nr. 1889-192 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

Kambur 3 hefur verið tvíraða með tvöfaldri bronsneglingu. Kamburinn er skreyttur með þrem 

línum langsum eftir okunum en á tannplötunum eru tvöfaldir depilhringir (nr. 1891-14 – 

Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands), tveir á hverjum enda. Stærra brotið er 2,5 cm.  

 

  

 

Mynd 1: Kambur 1 – (ALB) 

 

Mynd 2: Kambur 3 – (ALB) 
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Kambur 4 – Kornhóll (Skansinn), Vestmannaeyjum 

 Rannsakað af Mjöll Snæsdóttur 

Kamburinn fannst í kumli árið 1992 eftir að vélgrafa hafði komið niður á mannabein. 

Einungis fundust tvö brot úr beinkambi sem lítið meira verður sagt um (Kristján Eldjárn, 

2000, bls. 44-45).  

 Annað haugfé var armbaugur, glerhallur, skærisbrot, járnnagli og tveir steinar sem 

mögulega voru eldtinnur. Beinin hafa líklegast verið úr konu (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 44-

45). Út frá því haugfé sem fannst í gröfinni og þeim gjóskulögum sem sáust við gröfina má 

ætla að hún sé frá síðari hluta 10. aldar eða frá fyrri hluta 11. aldar (Guðmundur Magnússon, 

1993, bls. 167). 

Kambur 5 – Stóraborg undir Eyjafjöllum 

 Rannsakað af Mjöll Snæsdóttur 

Á Stóruborg undir Eyjafjöllum fór fram uppgröftur á árunum 1978-1990. Þarf fannst tvíraða 

kambur sem var tiltölulega heill. Tennur hans voru mis grófar á milli hliða og á enda 

tannplötunnar var hann skreyttur með þrem hringjum á hvorri tannröð. Hann hefur verið 

járnnegldur (Mjöll Snæsdóttir, 1994, bls. 246-247).  

Kambur 6 – Hemla, Vestur-Landeyjarhreppi 

 Rannsakað af Matthíasi Þórðarsyni 

Árið 1932 fannst kuml í Norðastahól/Grýluhól. Í því kumli fundust lítilfjörlegar kambleifar 

með kroti. Hann hefur verið 

einraða og járnnegldur (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 49). Þrjár línur 

liggja langsum eftir okunum, tvær 

í gegnum nagllínuna og ein neðst 

við tennurnar. Fyrir ofan og neðan 

nagllínuna eru skástrik til skrauts. 

Kamburinn hefur haft bogadregið 

bak.  

 Annað haugfé úr kumlinu var spjót, öxi, skjaldarbóla, hnífur, brýni, blýmet, sörvistala, 

spýta og fjórir jaspismolar. Einnig var í kumlinu járnmel, gjarðahringja auk hringja og nagla 

úr söðli ásamt því sem ókennanlegir járnmolar og ryðkekkir fundust (Kristján Eldjárn, 2000, 

 

Mynd 3: Kambur 6 – (ALB) 
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bls. 49-50). Í kumlinu hefur legið karlmaður á milli unglingsaldurs (Kristján Eldjárn, 1956, 

bls. 32) og fertugs (Matthías Þórðarson, 1932, bls. 56).  

 

Kambar 7, 8, 9, 10, 11 og 12 – Berþórshvoll, Vestur-Landeyjarhreppi 

 Rannsakað af Kristjáni Eldjárn, Gísla Gestssyni og Halldóri Jónssyni 

Árið 1951 fór fram rannsókn á Bæjarhólnum á Berþórshvoli. Var byrjað á því að grafa upp 

eldri uppgraftarsvæði og glöggva sig á staðarháttum. Tvennar heimildir eru til um hversu 

margir kambar komu upp við rannsóknina. Annarsvegar eru þeir fjórir og þar af tveir búnir til 

úr hvalskíði og falla þar af leiðandi utan takmarkananna (Kristján Eldjárn og Gísli Gestsson, 

1953, bls. 50) og hinsvegar er fjóra aðra kamba að finna í Sarpi. Enginn þessara átta kamba 

eru eins og passa lýsingar úr Sarpi ekki við myndir né lýsingar Kristjáns Eldjárns (Kristján 

Eldjárn og Gísli Gestsson, 1953, bls. 50). Kambarnir sem finnast í Sarpi hafa sama fundarár 

og uppgröfturinn fór fram á.  

Kambur 7 fannst í gólflagi og var 8 cm langt brot af öðrum enda og var gerð á venjulegan 

máta. Hann var lítið skreyttur með tvö endilöng strik á hvorri hlið okanna (Kristján Eldjárn og 

Gísli Gestsson, 1953, bls. 50).  

 Í sama gólflagi fundust ávalur steinn, átta kljásteinar, tvö brýni, tveir snældusnúðar, 

hnífur og tálgað bein (Kristján Eldjárn og Gísli Gestsson, 1953, bls. 36).  

Kambur 8 fannst í moldarlagi norðarlega á uppgraftarsvæðinu. Hann er einnig gerður á 

venjulegan hátt að því undanskildu að hann er með tvær naglaraðir í stað einnar. Á honum er 

að finna depilhring við annan enda og allar tennurnar eru brotnar úr honum (Kristján Eldjárn 

og Gísli Gestsson, 1953, bls. 50).  

Kambur 9 fannst í skálagólfi en af honum eru eftir tvö okabrot 

(nr. 1951-215 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

Okabrotin eru af sitthvorum okanum og líklega af sama enda 

kambsins. Kamburinn hefur verið tvíraða og bronsnegldur. 

Ekkert skraut er að sjá á honum. 

 

 

 

Mynd 4: Kambur 9 – (ALB) 
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Kambur 10 fannst einnig í skálagólfi og var í þrem brotum (nr. 1951-216 – Sarpur – munaskrá 

Þjóðminjasafns Íslands). Tvö af þeim brotum voru okabrot og eitt var tannplata. Voru okarni 

skreyttir með þéttum skástrikum endanna á milli. Kamburinn var einraða og bronsnegldur. 

Kambur 11 var líka í skálagólfi. Hann var mjög illa 

varðveittur en brotin virðast þakin hrúðri. 

Kamburinn er 18 cm langur (nr. 1951-217 – Sarpur 

– munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). og hefur verið 

skreyttur með depilhringjum og þverstrikum. 

Kamburinn virðist vera 

mestmegnis tilbúinn úr beini 

frekar en hornbeini sem gæti 

útskýrt hrúðurmyndunina sem 

er á brotunum. Kamburinn 

hefur verið einraða og 

bronsnegldur.  

Kambur 12 er enn í upprunalegri lengd og mælist 14,5 cm langur. Látúnsþynnur liggja á milli 

tannplatna og oka en kamburinn hefur verið einraða. Bak hans er bogadregið en tekið niður í 

miðju og myndast við það tveir bogar. Tennur kambsins eru mjög fínar (nr. 1951-190 – 

Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands) og hann er bronsnegldur.  

 

Mynd 5: Kambur 10 – (ALB) 

 

Mynd 6: Kambur 11 – (ALB) 

 

Mynd 7: Kambur 12 – (ALB) 
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Kambur 13 – Reyðarvatn, Rangárvallahreppi 

 Skráð af Matthíasi Þórðarsyni 

Árið 1908 barst Þjóðminjasafninu kambleifar að gjöf. 

bronsnegldur og fannst í rústum eyðibýlisins Austasta-

Reyðarvatns (nr. 1908-174 – Sarpur – munaskrá 

Þjóðminjasafns Íslands). Kamburinn var í fjórum 

brotum, þar af þrjú okabrot og eitt tannplötubrot. 

Kambur 14 og 15 – Sámsstaðir í Þjórsárdal 

 Rannsakað af Sveinbirni Rafnssyni 

Árin 1971-1972 fór fram fornleifarannsókn á Sámsstöðum í Þjórsárdal. Í þeirri rannsókn 

fundust tveir kambar svipaðir af gerð. Kambarnir fundust í sama jarðlagi inn á kamri 

(Sveinbjörn Rafnsson, 1977, bls. 39-40 og 114). 

Kambur 14 er tæplega 16 cm og er 

brotinn. Hann er járnnegldur og er 

skreyttur með depilhringjum um 

miðja oka og þverstrikum til oka 

endanna. Nánast allar tennurnar eru 

alveg brotnar úr kambinum 

(Sveinbjörn Rafnsson, 1977, bls. 113-

114). Eitt strik liggur langsum ofan við naglröndina.  

Kambur 15 mælist nú rúmlega 16 cm og er skreyttur á sama hátt og kambur 14. Hann hefur 

depilhringi um miðja oka og þverstrik á 

okaendunum sem ná þó ekki alla leið 

út á enda. Kamburinn er járnnegldur. 

Flestar tennur kambsins eru brotnar úr 

(Sveinbjörn Rafnsson, 1977, bls. 113-

114). Tvö strik liggja langsum við 

naglröndina. 

Engir aðrir gripir fundust í kamartóttinni að undanskildum nokkrum brenndum dýrabeinum 

(Sveinbjörn Rafnsson, 1977, bls. 81).  

 

Mynd 8: Kambur 13 – (ALB) 

 

Mynd 9: Kambur 14 – (ALB) 

 

Mynd 10: Kambur 15 – (ALB) 
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Kambar 16, 17, 18 og 19 – Stöng í Þjórsárdal, Skeiða- og Gnúpverjahreppi 

 Rannsakað af Aage Roussell 

Sumarið 1939 fór fram samnorrænt uppgraftarverkefni sem fólst í því að nokkrir norrænir 

fornleifafræðingar komu hingað til lands og unnu með íslenskum fornleifafræðingum við það 

að grafa upp bæi í Þjórsárdal. Einn þeirra var Aage Roussell en hann fékk það verkefni að 

grafa upp Stöng.  

 Í þeim uppgrefti komu upp leifar af fjórum kömbum. Þeir voru misvel farnir en þeir voru 

allir einraða. Aage Roussell lýsir þeim ekki mikið en það eru til myndir af þeim öllum og má 

sjá af þeim að þeir hafa verið negldir og minnst þrír þeirra höfðu bogadregið bak. Hann 

flokkaði kambana til hreinlætisvara en þar á meðal voru hringur fyrir barn, hringprjónn og 

skífa (Aage Roussell, 1945, bls. 

96). 

Kambur 16 er koparnegldur og 19 

cm langur. Litlir samtengdir 

hringir skreyta okana fyrir miðju 

en til endanna eru skástrik til 

skrauts (nr. 1939-43 (13829) – 

Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns 

Íslands). 

 

Kambur 17 hefur tvær línur eftir 

okunum endanna á milli og 

skrástrikum til endanna. Hann 

hefur verið koparnegldur. Hann 

mælist nú 12,5 cm (nr. 1939-43 

(13831) – Sarpur – munaskrá 

Þjóðminjasafns Íslands). 

 

Mynd 11: Kambur 16 – (nr. 1939-43 (13829) – Sarpur) 

 

Mynd 12: Kambur 17 – (nr. 1939-43 (13831) – Sarpur) 
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Kambur 18 hefur verið bronsnegldur og 

skreyttur með tveim línum frá enda til enda. 

Önnur liggur eftir baki kambsins en hin eftir 

naglröndinni. Til endanna eru þverstrik. Hann 

mælist 7 cm (nr. 1939-43 (13832) – Sarpur – 

munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

Kambur 19 er samskonar og kambur 18 að 

því undanskildu að kambbrotið er minna (nr. 

1939-43 (13833) – Sarpur – munaskrá 

Þjóðminjasafns Íslands). 

Kambur 20 – Skálholt, 

Biskupstungnahreppi 

 Rannsakað af Kristjáni Eldjárn 

Fornleifarannsókn fór fram á árunum 1954-

1958 við Skálholt. Komu þar á meðal upp 

nokkur brot af kambi. Kamburinn hefur lent í eldi og 

eru öll brotin brunnin og hvít. Kamburinn hefur líklega 

verið tvíraða þar sem af brotunum sést tvennskonar 

grófleiki á tönnunum. Tvö brotanna eru tilskorin og með 

gati á sem líklega eru endastykki og hafa endar 

kambsins líklega verið boraðir (Kristján Eldjárn, 1988, 

bls. 82). Á einu okabroti kambsins sást skora sem túlka 

mætti sem skraut en það er með engu víst. Annars er 

ekki að sjá neinar skrautleifar á kambbrotunum. 

 Kamburinn fannst í öskulagi ásamt bjöllu (Kristján Eldjárn, 1988, bls. 71 og 82). 

Kambur 21 – Skarðstangi í Merkurhrauni, Landmannahreppi 

 Rannsakað af Guðmundi Ólafssyni 

Í Merkurhrauni fundust uppblásin mannabein árið 1989. Þau voru sæmilega varðveitt og 

þegar þau voru rannsökuð nánar komu í ljós nokkur brot úr kambi. Kamburinn hefur verið 

járnnegldur og einraða. Okar hans hafa verið um 1 cm á breidd. Allar tennur kambsins voru 

brotnar (Guðmundur Ólafsson, 2005, bls. 8). Einungis einn annar gripur var í kumlinu en það 

 

 

Mynd 14: Kambur 19 – (ALB) 

Mynd 13: Kambur 18 – (ALB) 

 

Mynd 15: Kambur 20 – (ALB) 
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var brot úr einhverskonar beinhólks og telst vera eina haugféð í þessu kumli ef kamburinn er 

frátalinn. Líklega hefur miðaldra kona legið í kumlinu (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 60-61).  

Kambar 22, 23, 24 og 25 – Hafurbjarnarstaðir, Miðneshreppi 

 Rannsakað af Kristjáni Eldjárn og Jóni Steffensen 

Við Hafurbjarnastaði fannst kumlteigur með níu kumlum. Fyrstu heimildir um kumlin segja 

að bein hafi verið fjarlægð úr kumlunum og grafin í kirkjugarði árið 1828. Heildarrannsókn 

svæðisins var framkvæmd árið 1947 og komu þar fram þrír kambar í þrem kumlum.  

Kambur 22 fannst í kumli eitt (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 94-95). Hann var óvandaður, með 

járnnöglum og tolldi illa saman (Kristján Eldjárn, 1949, bls. 112) og var í mörgum molum 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 95). Hann hefur verið í það minnsta 11 cm og allar tennur vantar 

(nr. 1947-89 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). Á okum má sjá skástrik sem liggja 

þvert á hvert annað og mynda tíglamynstur. Þverstrik taka við þegar tíglamynstrið endar. 

 Annað haugfé var hringprjónn, þríblaðanæla, hnífur, tveir litlir steinar, þrjár stórar 

kúskeljar og nokkrir óskilgreinanlegir járnmolar. Í kumlinu hefur legið kona um fertugt en 

beinin voru mjög vel varðveitt (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 94-95). 

Kambur 23 var í kumli þrjú í kumlteignum. Kamburinn var „með gegnskornum okum og 

undirlagðri bronsþynnu (Kristján Eldjárn, 1956, bls. 76).“ Hann hafði boginn hrygg með 

hökum upp af báðum endum og í hann voru grafnir bruðningar. Ásamt kambinum var 

kambslíður sem samanstóð af fjórum beinkinnum sem eru skreyttar með grafinni bandfléttu 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 96-97). 

 

Mynd 16: Kambur 22 – (nr. 1947-89 – Sarpur) 
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 Annað haugfé úr kumlinu var spjót, járnmél, sverð, skjaldarbóla, brýni, öxi, 

gjarðarhringja, járnketill, tvær bronslengjur, níu naglar, járnkengur og –rusl. Líklegt þykir að 

naglarnir komi úr bát sem mennirnir hafa verið lagðir í en um tvíkuml er að ræða. Annar 

mannanna var fullorðinn en hinn á unglingsaldri (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 96-97). 

Kambur 24 var í kumli fjögur. Hann var einraða og frekar 

venjulegur í útliti (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 97). Af 

honum eru einungis eftir níu tannplötur, en flestar tennurnar 

eru brotnar úr og tvö okabrot. Hann hefur verið járnnegldur 

og hefur verið skreyttur með tveim langsum línum eftir 

okunum. Kamburinn hefur minnst verið 10,7 cm langur. 

 Annað haugfé voru nokkrar sörvistölur, fingurbaugur og spjót. Spjótið fannst þó 

einhverjum árum áður og var talið tilheyra þessu kumli en Kristjáni fannst ólíklegt að svo sé í 

ljósi þess að beinin í kumlinu eru greinilega af kvenmanni (2000, bls. 97-98). 

Kambur 25 fannst innan kumlteigsins en erfitt reyndist að eigna einhverju kumlinu hann þó að 

hann hafi komið af því svæði sem kuml sex, sjö, átta og níu voru á. Kamburinn var tvíraða 

með eina fíngerða tannrönd og aðra grófari. Um hann miðjan voru ávalir, bronsnegldir okar 

sem héldu kambinum saman (Kristján Eldjárn, 1949, bls. 118). Eftir naglröndinni liggur lína 

sem líklega náði frá enda til enda. 

 Kamburinn er lausafundur og því fylgdi ekkert annað haugfé með auk þess sem engin 

bein fylgdu kambinum sem mögulegt var að kyn- eða aldursgreina. 

Kambur 26 – Útskálar í Garði, Gerðahreppi 

 Gefinn til Þjóðminjasafnsins af Sigurði Brynjúlfssyni Sivertssen 

Kamburinn er tvíraða og hann hefur verið 

negldur saman með bronsnöglum. Hann er 

um það bil 14 cm langur og hann er 

skreyttur með langsum strikum. Við annan 

enda hans er borað gat (nr. 1877-19 – 

Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

 

 

Mynd 17: Kambur 24 – (ALB) 

 

Mynd 18: Kambur 26 – (nr. 1877-19 – Sarpur) 
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Kambur 27 – Straumfjörður, Mýrahreppi 

 Sigurður Vigfússon skrifaði skýrslu. Fundið af Helga Jónssyni 

Í skýrslu um Forngripasafnið frá árinu 1872 er fjallað um gripi sem líklega hafa komið úr 

kumli í Straumfirði. Á meðal þeirra gripa var kambur með okum sem haldið var saman af 

látúnsnöglum. Hann var svo fúinn að hann morknaði í sundur og er glataður í dag (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 102).  

 Einnig fannst í kumlinu tvö hnífsblöð, spjót og húfa af hnífsskafti (Kristján Eldjárn, 2000, 

bls. 102).  

Kambur 28 – Ytri-Fagridalur á Skarðsströnd 

 Gefinn á Þjóðminjasafnið af Kristjáni Haraldssyni. Rannsakaður af Kristjáni 

Eldjárn 

Við Ytri-Fagradal fannst kambur ásamt kambslíðri. Fundust gripirnir í brekku eftir að jarðýta 

hafði verið fengin til að jafna jarðveg. Við 

nánari athugun kom í ljós að gripirnir höfðu 

legið í ruslahaug. Af þeim brotum sem eftir 

eru virðist kamburinn hafa verið heill áður 

en jarðýtan komst í hann. Hann hefur verið 

11,5 cm að lengd þó að einungis hafi 

varðveist 8,5 cm. Hann er gerður á 

venjulegan hátt, er með bogadregið bak og 

okar hans hafa verið skreyttir með 

tvöföldum skástrikum sem mynda tíglamunstur (Kristján Eldjárn, 1970, bls. 132-133). 

Kamburinn hefur verið einraða og járnnegldur. Við bak og tennur liggja strik sem líklega hafa 

náð frá enda til enda.  

 Kambslíðrin eru mikið 

betur á sig komin en kamburinn 

sjálfur og má vel sjá hvernig 

kambslíðrin hafa verið búin til. 

Á miðju kinnanna eru slíðrin 

skreytt með nokkrum röðum 

 

Mynd 19: Kambur 28 – (ALB) 

 

Mynd 20: Kambslíður sem fundust með kambi 28 – (ALB) 
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depilhringja og fjórum línum sem liggja langsum eftir kinnunum. Til enda kinnanna, við 

endastykkin, eru þær skreyttar með þverstrikum. Slíðrin hafa lengst verið 14,5 cm (Kristján 

Eldjárn, 1970, bls. 134). 

 Aðrir gripir sem fundust á sama stað, hvort sem er við rannsókn eða gjöf, voru hnífsblað, 

brýnisflaga og mikill fjöldi dýrabeina ásamt því að sýni voru tekin af viðarkolum úr 

ruslahaugnum. 

Kambar 29, 30, 31 og 32 – Vatnsdalur, Patreksfjarðarhreppi 

 Einn gefinn til Þjóðminjasafnsins af Geir Waage. Rannsakað af Þór Magnússyni og 

Gísla Gestsyni 

Vorið 1964 fannst bátkuml við Vatnsdalsá 

í Vatnsfirði. Í því voru bein sjö 

einstaklinga og haugfé eftir því. Þar á 

meðal voru þrír kambar og kambslíður 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 115-116).  

Kambur 29 var venjulegur, óskreyttur og 

negldur með járnnöglum. Á annan endan 

vantar hluta kambsins en báðir endar eru 

boraðir og heill hefur hann verið um það 

bil 9 cm að lengd (Þór Magnússon, 1967, 

bls. 23-24).  

Kambur 30 var nokkru lengri og mældist 

10,9 cm langur. Á honum eru okarnir 

skreyttir með þverstrikum sem eru mjög 

máð. Á annarri hlið hans er borað gat (Þór 

Magnússon, 1967, bls. 23-24). 

Af kambi 31 eru einungis eftir nokkur brot 

en út frá þeim má sjá að hann svipar til 

kambs 30. Hann hefur verið boraður á 

báðum endum og engar skreytingar er að 

sjá (Þór Magnússon, 1967, bls. 23-24). 

  

 

Mynd 21: Kambur 29 – (nr. 1964-115 – Sarpur) 

 

Mynd 22: Kambur 30 – (nr. 1964-114 – Sarpur) 

 

Mynd 23: Kambur 31 – (nr. 1964-116 – Sarpur) 
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Með kömbunum fundust sex kinnar sem tilheyrt hafa kambslíðrum. Hafa fjórar þeirra líklega 

verið hluti af sama slíðrinu en þær hafa verið negldar á endastykki sem þannig mynda slíðrin. 

Er þetta algengasta gerð kambslíðra frá þessum tíma (Þór Magnússon, 1967, bls. 24-25).  

 Af fimmtu kinninni fundust þrjú 

brot en hún hefur brotnað þversum. 

Endastykki er ennþá áfast við annan 

endan, neglt með járnnagla. Á öðrum 

enda kinnarinnar eru þverstrik til 

skrauts (nr. 1964-118 – Sarpur – 

munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

 Sjötta kinnin fannst sem 

lausafundur 1970 og kemur úr 

kumlateignum. Það er óskreytt en hefur 

verið neglt saman með járnnöglum. Með 

henni fylgdu tvö brot af endastykki en 

þau eiga saman og hafa verið föst við 

kinnina á naglanum sem ennþá er fastur 

í kinninni.  

Í kumlinu var lagt mikið af haugfé en 

það mun vera skiljanlegt í ljósi fjölda 

einstaklinga sem þar lágu. Annað haugfé 

var hnífur, beinkringla, hvítur steinn með gati, prjónn, 14 blýmet, bronsþynna, þórshamar úr 

silfri, þrír hringir, blýmoli með innfeldum krossi, kinga, bjalla, kúfiskur peningur, 30 

sörvistölur, prjónn, bronskeðja, hnit og bátur auk 

töluverðs fjölda rónagla. Auk þessara gripa fannst 

brýni, hrosstennur og svínstönn tólf metrum 

suðaustan við bátkumlið (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

116-118). 

 Ekki er auðvelt að glöggva sig á því hvaða 

einstakling eða einstaklingum kambarnir hafa 

tilheyrt. Af þeim sjö einstaklingum sem fundust 

munu tveir hafa verið kvenmenn, fjórir karlmenn og 

 

Mynd 24: Kambslíður sem fundust með kömbunum,  

kinnar 1-4 (nr. 1964-117 – Sarpur) 

 

Mynd 25: Kambslíður sem fannst með kömbunum,  

kinn fimm (nr. 1964-118 – Sarpur) 

 

Mynd 26: Kambslíður sem fannst með  

kömbunum, kinn sex (ALB) 
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einn var ekki hægt að ákvarða. Aldur kvennanna var annarsvegar á bilinu 18-25 ára og 

hinsvegar á bilinu 36-45 ára. Þeir karlar sem fundust voru frá aldursbilinu 13-17 ára til 

aldursbilsins 36-45 ára. Aldur þess sem kyn var ekki hægt að ákvarða var 13-17 ára (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 118). 

Kambur 32 var gefinn til Þjóðminjasafnsins árið 1970 og voru einungis tvö lítil brot eftir af 

honum. Hann hefur líklega komið úr sama kumlateig og hinir þrír hér að ofan (nr. 1970-142 – 

Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

 Auk kambsins var brot af kinn og endastykki kambslíðurs. Því er lýst hér að ofan (nr. 

1970-142 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

Kambar 33 og 34 – Hringsdalur í Arnarfirði 

 Rannsakað af Adolfi Friðrikssyni og Eiríki Jónssyni 

Árið 2006 fundust tvö kuml eftir rannsókn í Hringsdal í Arnarfirði. Hafði annað kumlið 

komið í ljós þegar það fór að blása upp og það síðara kom í ljós þegar svæðið í kring var 

rannsakað. Fannst kambur í báðum kumlunum (Adolf Friðriksson, Hildur Gestsdóttir, Astrid 

Daxböck og Guðrún Alda Gísladóttir, 2010, bls. 5).  

Kambur 33 fannst í kumli eitt og var hann járnnegldur og skreyttur með tvöföldu fléttu 

munstri (Adolf Friðriksson o.fl., 2010, bls. 9). 

 Annað haugfé í kumlinu voru fimm járnbrot og sívalningslaga brot úr beini eða horni (e. 

antler). Í viðbót við haugféð fundust tveir lausafundir í nánd við kumlið, annarsvegar rónagli 

og hinsvegar öngull. Öngullinn var þó frá 19. eða 20. öld (Adolf Friðriksson o.fl., 2010, bls. 

10).  

 Í kumlinu lá kona en hún hefur verið á aldrinum 25-40 ára þegar hún lést (Adolf 

Friðriksson o.fl., 2010, bls. 24). 

Kambur 34 fannst í kumli tvö. Einu upplýsingarnar um hann 

voru þær að hann var brotinn (Adolf Friðriksson, 2010, bls. 

13 og 15). 

 Kumlið var frekar ríkulegt og í því fannst töluvert af 

haugfé. Innihélt það ró af nagla, sex rónaglar, tólfjárnbrot, 

þar af tvö úr hníf eða al, járnnagli, koparblöndubrot, 

tinnubrot, sverð, skjaldarbóla og spjótsoddur (Adolf 

Friðriksson o.fl., 2010, bls. 12-13).  

 

Mynd 27: Kambur 34 – (ALB) 
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 Eftir rannsóknir á beinunum úr kumli tvö var ljóst að í því lá karlmaður á aldursbilinu 35-

45 ára (Adolf Friðriksson o.fl., 2010, bls. 24). 

Kambur 35 – Skálavík í Mjóafirði, Súðavíkurhreppi 

 Gefinn til Þjóðminjasafnsins af Gunnari Halldórssyni 

Kom inn á Þjóðminjasafnið árið 1884 og 

er búinn til á venjulegan hátt. Hann hefur 

verið bronsnegldur og með bogadregið 

bak. Hann er skreyttur með depilhringjum 

og er 24 cm á lengd (nr. 1884-100 – 

Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns 

Íslands). 

 Kamburinn fannst þegar grafið var 

fyrir kjallara undir hús (nr. 1884-100 – 

Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns 

Íslands). 

Kambur 36 – Kornsá, Áshreppi 

 Fundarskýrsla skrifuð af Lárusi Blöndal. Sigurður Vigfússon skrifaði grein í Árbók 

fornleifafélagsins 

Árið 1879 fannst kuml við 

Kornsá í Vatnsdal þegar hús 

var í byggingu. Á meðal þess 

haugfé sem fannst var 

kambur. Hann hefur verið 

einraða (Kristján Eldjárn, 1956, 95-97). Kamburinn var frekar illa farinn og var í tíu pörtum 

en þegar þeir voru lagðir saman var hann 17,5 cm að lengd og breiðastur var hann 5 cm. 

Ávalir beinokar voru báðu megin sem mjókka til beggja enda. Okarnir eru fagurlega skreyttir 

með „brugðnu hnútaverki sem liggr eins og í tíglum, og er snildarverk“ (Sigurður Vigfússon, 

1881, bls. 59). Okarnir eru skreyttir með þverstrikum til endanna og kamburinn hefur verið 

járnnegldur. 

 Annað haugfé sem fannst í kumlinu voru nokkur brot úr járnkatli, skæri í brotum, nokkur 

járnbrot, metaskál, tvær tungunælur, bjalla, 33 sörvistölur, töng, nál úr nælu og hnífur. Þar að 

auki voru hestbein og hundsbein í kumlinu. Sigurður Vigfússon telur þetta hafa verið 

 

Mynd 28: Kambur 35 – (nr. 1884-100 – Sarpur ) 

 

Mynd 29: Kambur 36 – (ALB) 
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karlmannskuml en Kristján áætlar, útfrá haugfénu, að beinin séu af konu en hann nefnir 

sérstaklega sörvistölurnar og vefjarskeiðina því til stuðnings (Kristján Eldjárn, 1956, bls. 96-

97) þó sörvistölur finnist í kumlum beggja kynja. 

Kambur 37 – Hólar í Hjaltadal 

 Gefinn á Þjóðminjasafnið af Haraldi Jakobssyni og Guðrúnu Glúmsdóttur 

Kamburinn fannst þegar grafið var fyrir vatnsleiðslu og hefur bogadregið bak og er 

bronsnegldur (nr. 1980-103 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). Á okum kambsins 

eru þverstrik til endanna og nærri miðju. Þau í miðjunni afmarka pláss þar sem tvö tvöföld 

skástrik liggja í kross með þverstrikum í gegnum miðjuna. Kamburinn er einraða og 12,5 cm 

langur.  

Kambur 38 – Kolkuós í Skagafirði 

 Rannsakað af Ragnheiði Traustadóttur 

Kamburinn fannst sumarið 2006 

við fornleifauppgröft við Kolkuós. 

Kamburinn er 10 cm langur, 

tvíraða og bronsnegldur. Á öðrum 

enda kambsins er að sjá tvo 

tvöfalda depilhringi (Silja Björk 

Huldudóttir, 2006, bls. 1).  

 

 

 

 

Mynd 30: Kambur 37 – (ALB) 

 

Mynd 31: Kambur 38 – (Kambar, 2012) 
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Kambar 39 og 40 – Ytra-Garðshorn, Svarfaðardalshreppi 

 Rannsakað af Kristjáni Eldjárn 

Við Ytra-Garðshorn fannst kumlteigur og í honum voru tíu kuml en rannsókn við þau hófst 

1954 og lauk árið 1958 (Kristján Eldjárn, 1965, bls. 33-34). Í tveim af þessum kumlum 

fundust kambar. 

Kambur 39 fannst í nokkrum brotum í 

kumli átta. Kamburinn er festur saman 

með járnnöglum og gerður á hefðbundinn 

hátt. Á okajöðrunum eru strik og þverstrik 

til skrauts (Kristján Eldjárn, 1966, bls. 44-

45). Strikin eru þrjú sem liggja langsum, 

eitt við bakið, eitt við tennurnar og ein við 

naglröndina. 

 Ekki var mikið annað haugfé í kumlinu en járnhnífur, spjót og hestbein voru lögð í 

gröfina. Líklega hefur legið roskinn maður í gröfinni en haugféð styður þá kenningu (Kristján 

Eldjárn, 1966, bls. 44-45).  

Kambur 40 hefur verið járnnegldur en einungis 3,4 cm langt brot fannst af honum.  

 Til annars haugfés telst brýni, glerhallur, 

járnbrot, fimm glerperlur ásamt því sem tréleifar og 

naglar þeim tilheyrandi fundust í gröfinni. Til fóta í 

gröfinni lá hestur og við hann fundust tvær 

gjarðarhringjur og fimm naglar. Engin mannabein 

fundust í gröfinni en það er tilkomið af því að hún 

hefur verið hreyfð áður (Kristján Eldjárn, 1966, bls. 

46-47).  

Kambur 41 – Moldhaugar, Glæsibæjarhreppi 

 Rannsakað af Páli Jónssyni 

Árið 1908 fundu menn við vegavinnu tvö kuml í landi Moldhauga í Eyjafirði. Í öðru kumlinu 

þar, kumli tvö, fannst lítið brot af kambi. Kamburinn hefur verið einraða með járnnegldum 

okum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 184). Í blaðinu Norðurland segir Páll Jónsson að 

 

Mynd 32: Kambur 39 – (ALB) 

 

Mynd 33: Kambur 40 – (ALB) 
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kamburinn hafi verið skreyttur „með þvergárum“ (1908, bls. 188) en það var eina skreytingin. 

Kambbrotið var 2,5 cm langt. 

 Það sem fannst einnig í kumlinu voru þrjár kúskeljar, járnbrot og fimm lítil járnbrot en 

þar af var eitt úr tanga af hníf (Kristján Eldjárn, 2000, bls.184).  

 Ekki er til nákvæm aldurs eða kyngreining af þeim sem grafinn hefur verið þarna en Páll 

taldi að beinin væru af ungum manni en segir „... allar tennur [voru] í báðum skoltum. Þær 

voru mjög lítið slitnar að sjá.“ (Páll Jónsson, 1908, bls. 188). Kristján telur að ekki verði 

þessari greiningu Páls þó treyst þrátt fyrir mikla nákvæmnisvinnu sem hann vann (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 184). 

Kambur 42 og 43 – Hlíðarhagi/Hlíðarfell, Saurbæjarhreppi 

 Gefinn til Þjóðminjasafnsins af Bjarna Davíðssyni 

Kambarnir komu til Þjóðminjasafnsins árið 1889 

(nr. 1889-151 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns 

Íslands). 

Kambur 42 var þá brotinn í sundur í miðjunni. 

Þrátt fyrir það er hann 8,4 cm á lengd. Hann er 

tvíraða og bronsnegldur og eru tennurnar byrjaðar 

að brotna úr honum. Við báða enda eru boruð göt 

(nr. 1889-151 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns 

Íslands). Brotin tvö eiga saman og er hann allur til 

staðar ef undanskilin eru nokkur smábrot og tennur. Tveir tvöfaldir depilhringir eru á öðrum 

endanum en á hinum hefur verið borað göt í stað hringanna. Fjórar línur liggja eftir okunum 

frá enda til enda. 

Um kamb 43 er ekki 

mikið að sjá en hann er 

sagður hafa fundist á 

sama stað og kambur 

25. Á hann er borað gat 

við annan endan (nr. 

1889-151 – Sarpur – 

munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). Tvær tennur hafa dottið af kambinum en annars er hann 

alveg heill. Hann er einraða með bogadregið bak og bronsnegldur. Tennur kambsins eru mikið 

 

Mynd 34: Kambur 42 – (ALB) 

 

Mynd 35: Kambur 43 – (ALB) 
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eyddar og má sjá að hann hefur verið mikið notaður. Þrjár línur liggja endanna á milli á 

okunum. Tvær þeirra eru við naglröndina en tvær við bak kambsins. Tvöfaldir depilhringir 

skreyta bak kambsins frá enda til enda.  

Kambur 44 og 45 – Granastaðir í Eyjafjarðardal 

 Rannsakað af Bjarna F. Einarssyni 

Kambarnir fundust árin 1987-1991 við uppgröft sem Bjarni F. Einarsson framkvæmdi á 

bæjarstæðinu við Granastaði í Eyjafirði. Í þeim uppgreftri fann hann nokkur kambbrot og 

kambslíður. Af kambslíðrunum er einungis ein kinn eftir en þau hafa verið skreytt með 

þverstrikum, skástrikum og einu striki eftir endilangri kinninni (Bjarni F. Einarsson, 1995, 

bls. 96, 141 og 144).  

Kambur 44 var í sex brotum en hann fannst í ruslahaugnum. Hann hefur verið járnnegldur 

(Bjarni F. Einarsson, 1995, bls. 141 og 199). 

Af kambi 45 var einungis eitt brot sem var 1,7 cm að lengd og 0,85 að breidd. Það fannst 

einnig í ruslahaugnum (Bjarni F. Einarsson, 1995, bls. 199). 

Aðrir gripir sem fundust í ruslahaugnum voru meðal annars hnífur, gler- og steinperlur og 

snældusnúður (Bjarni F. Einarsson, 1995, bls. 199). 

Kambur 46 – Sandmúli í Bárðardal, Suður-Þingeyjarsýsla 

 Gefinn á Þjóðminjasafnið af Guðmundi G. Bárðarsyni 

Sumarið 1935 komu inn á Þjóðminjasafn 

Íslands átta brot af kambi. Brotin voru 

ýmist af tannplötum eða okum. Hann var 

járnnegldur og hefur verið einraða. 

Okarnir voru skreyttir með tíglaneti 

endanna á milli auk þess sem þeir voru 

gegnumskornir með innlagðri bronsplötu. 

Bronsplatan er núna glötuð en 

spanskgrænan er eftir og sýnir hvar 

platan hefur legið. Lengsta kambbrotið 

var tæplega 11 cm (nr. 1935-24 – Sarpur 

– munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

Kamburinn hefur verið minnst 18 cm langur.  

 

Mynd 36: Kambur 46 – (ALB) 
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Kambur 47 – Hraunatungu í Bárðardal, Suður-Þingeyjarsýslu 

 Gefinn á Þjóðminjasafnið af Daniel Bruun 

Árið 1899 barst Þjóðminjasafni Íslands lítið brot af kambi. Á kambinum eru leifar af 

látúnsræmum. Ekkert er eftir af okum kambsins en einu leifarnar af honum virðist vera 

tannplata með íföstum nagla (nr. 1899-5 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

Kambur 48 – Hrísheimar, Mývatnssveit 

 Rannsakað af Ragnari Edvardssyni, Thomas H. McGovern, Colleen Batey og Jim 

Woollett. 

Sumarið 2003 fannst kambur í Hrísheimum í rannsóknaruppgrefti. Hann fannst í öskuhaug á 

svæði L. Kamburinn var í þrem brotum sem fundust saman og var ótrúlega heillegur. Hann 

var einraða og járnnegldur ásamt því að vera skreyttur með þverstrikum til endanna og línur 

liggja langsum eftir baki hans og við tennur kambsins (Ragnar Edvardsson, Thomas 

McGovern, Colleen Batey og Jim Woollett, 2003, bls. 3, 9 og 15).  

Kambar 49 og 50 – Hofstaðir, Skútustaðahreppi 

 Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson stjórnuðu rannsókninni 

Á Hofstöðum í Mývatnssveit fór fram 

rannsókn á árunum 1991-2002. Í þeim 

uppgrefti fundust tveir kambar auk 

nokkurra tannplatna (e. toothplate) og 

eitt brot af kambslíðri (Batey, 2009, bls. 

254-320).  

Kambur 49 fannst rannsóknarsumarið 

1996 og ber fundarnúmerið 96-001 (Batey, 2009, bls. 289-290). Kamburinn var í mörgum 

brotum þegar hann fannst en þó vantar lítið í hann. Hann hefur verið gerður úr þrem til fjórum 

 

Mynd 37: Kambur 48 – (Ragnar Edvardsson o.fl., 2003, bls. 12) 

 

Mynd 38: Kambur 49 – (ALB) 
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tannplötum (e. toothplates) sem síðan hafa verið haldið saman af okum (Adolf Friðriksson og 

Orri Vésteinsson, 1997, bls. 16) og síðan negldir saman með járnnöglum. Kamburinn er 

skreyttur með þverstrikum til endanna og þverstrik eru notuð til að afmarka miðju kambsins 

sem síðan er skreytt með skástrikum þvert á hvert annað til að mynda tíglanet á miðjum 

okunum. Kamburinn er 15,3 cm að fullri lengd. 

 Kamburinn fannst í ruslalagi, C4, sem var á uppgraftarsvæði G. Í sama contexti var meðal 

annars að finna nagla, glergjall, perlu og smíðagjall (Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson, 

1997, bls. 16-17). 

Kambur 50 fannst árið 2000 og ber fundarnúmerið 00-141. Kamburinn var einraða og 

járnnegldur. Hann fannst í fasa (e. phase) eitt. Kamburinn hefur verið samsettur úr fjörum til 

fimm tannplötum auk tveggja endastykkja. Þeim hefur verið haldið saman með tveimur okum 

og hnoðnaglar notaðir til að negla kambinn saman (Batey, 2009, 289-291). 

Í uppgreftinum fundust einnig þrjár tannplötur úr kömbum en þær fundust allar árið 1998. 

Hafa þær verið hluti af einum eða fleiri kömbum en þeir kambar hafa verið samskonar og 

kambur 50 hér að ofan. Í viðbót við tannplöturnar og kambana fannst einn stykki af 

kambslíðrum. Það fannst á svæði G í fasa eitt. Það virðist vera ófullgert en að það er skreytt 

með tvöföldu fléttumunstri og skástrikum (Batey, C.E., 2009, 289-291). 

Kambur 51 – Ingiríðarstaðir í Þegjandadal 

 Rannsakað af Howell Magnúsi Roberts, Guðrúnu Öldu Gísladóttur, Hildi 

Gestsdóttur, Magnúsi Á. Sigurgeirssyni, Rúnari Leifssyni, Elínu Ósk Hreiðarsdóttur og 

Þóru Pétursdóttur 

Árin 2006-2008 fór fram rannsókn í Þegjandadal sem fól í sér umfangsmikla 

fornleifaskráningu, prufuskurði og uppgröft í dalnum, þar á meðal við Ingiríðarstaði. Í 

rannsókninni, árið 2008, fannst kambur í prufuskurði sem tekinn var í rústahól neðarlega í 

túninu (Howell M. Roberts, Guðrún Alda Gísladóttir, Hildur Gestsdóttir, Magnús Á. 

Sigurgeirsson, Rúnar Leifsson, Elín Ósk Hreiðarsdóttir og Þóra Pétursdóttir, 2009, bls. 4). 

Kamburinn fannst í prufuskurði (e. trench) 7, kallaður ING08-7. Í skurðinum var komið niður 

á gólflag 361. Þegar það var hreinsað ofan af því fundust nokkrir gripir, þar á meðal 

kamburinn (Howell M. Roberts o.fl., 2009, bls. 37). Kamburinn var fallega skreyttur (Howell 

M. Roberts o.fl., 2009, bls. 4) og einraða. Hann hefur verið samsettur úr beinplötum og eru 

tvær af þrem sem enn eru eftir ennþá heilar. Beinplötunum hefur verið haldið saman af 
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tveimur okum og járnnöglum. Okarnir eru skreyttir með fléttumunstri og lóðréttum línum 

(Howell M. Roberts o.fl., 2009, bls. 42).  

 Aðrir gripir sem fundust í laginu ofan við gólflagið voru náttúrusteinn (e. manuport), 

aðrir smásteinar, járnnagli, járnmolar og járnklumpur (Howell M. Roberts o.fl., 2009, bls. 41-

42).  

Kambur 52 – Lyngbrekka (áður Daðastaðir) í Reykjadal 

 Rannsakað af Adolfi Friðrikssyni, Howell Magnúsi Roberts, Freyju Sadarangani, 

James Taylor, Magnúsi Á. Sigurgeirssyni, Guðrúnu Öldu Gísladóttur, Ugga Ævarssyni 

og Lisu Yeomans 

Sumarið 2004 fannst kumlateigur við Lyngbrekku (hét áður Daðastaðir) í Reykjadal. Fór 

rannsókn fram á einu kumli það ár en árið 2007 var farið aftur á staðinn og kumlteigurinn 

grafinn upp aftur. Fundust þá þrjú kuml í viðbót og fannst þar einn kambur en hann var í 

kumli tvö. Var kamburinn frekar veglegur með bogadregið bak. Kamburinn var í 

kambslíðrum sem var haldið föstum á öðrum enda kambsins með nagla þannig að hægt var að 

snúa honum út úr slíðrinu án þess að losa hann frá. Kamburinn var einfaldur og járnnegldur 

og er hann og kambslíðrin skreytt í stíl. Tvöföld þverstrik og skástrik ná þvert yfir okana og 

slíðrin. Auk þess eru tvöföld skástrik sem ná fjórðung inn á slíðrin og ganga svo til baka, 

svipað og V (Adolf Friðriksson, Howell Magnús Roberts, Magnús Á. Sigurgeirsson. Freya 

Sadarangani, James Taylor og Lisa Yeomans, 2007, bls. 5, 17-19). Það verður að teljast 

líklegt að í kumli tvö hafi verið meira haugfé en einn kambur þá sérstaklega í ljósi þess að 

skýr merki voru á kumlinu um að það hafi verið rænt (Adolf Friðriksson o.fl., 2007, bls. 22). 

 Aldur og kyn kom ekki fram.  

Kambur 53 – Daðastaðir í Núpasveit, Presthólahreppur 

 Rannsakað af Kristjáni Eldjárn 

Kambur 53 fannst í ágúst 1956 þegar örfoka kuml var rannsakað. Meðfram þeirri rannsókn 

kom í ljós annað kuml sem kamburinn fannst í en einungis lítið brot var eftir af honum. Það 

var ekki nema 1,3 cm að lengd. Hann hefur verið járnnegldur og með gröfnum strikum yfir 

okana (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 211-213).  

 Annað haugfé í kumlinu var þríblaða næla, tvær kúptar nælur, 52 sörvistölur, 

hringprjónn, armbaugur, beltisspöng, skæri, hnífur, tveir snældusnúðar, sigð, togkambur, 

tinnumoli, járnkrókur, svipt, fimm járnbrot, bronshólkur og tveir jaxlar úr hundi (Kristján 

Eldjárn, 2000, bls. 212-214).  
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 Út frá haugfénu í kumlinu er öruggt að áætla að kona hafi verið grafin í kumlinu en 

Kristján telur að hún hafi verið gömul þegar hún lést (Kristján Eldjárn, 1958, bls. 140). 

Kambur 54 – Möðrudalur, Norður-Héraði, Norður-Múlas ýsla 

 Gefinn á Þjóðminjasafnið af Jóni Aðalsteini Stefánssyni 

Árið 1936 barst rúmlega 14 cm kambbrot til Þjóðminjasafnsins en hann mun hafa verið um 23 

cm langur heill. Hann var bronsnegldur og gerður á hinn venjulega hátt. Flestar tennurnar eru 

brotnar en þær sem enn eru á kambinum eru vel notaðar. Okar kambsins eru skreyttir með 

þverstrikum til endanna og tvær línur liggja eftir endilöngum okunum sitthvoru megin við 

naglana. Kamburinn fannst í sorphaug í Möðrudal (nr. 1936-63 – Sarpur – munaskrá 

Þjóðminjasafns Íslands). 

 

Mynd 39: Kambur 54 – (nr. 1936-63 – Sarpur ) 

Kambur 55 – Hrólfsstaðir, Jökuldalshreppi 

 Guðrún Kristinsdóttir rannsakaði 

Vorið 1996 fannst kuml í Jökuldal þegar jarðýta skóf í hauginn. Í kumlinu lág einn kambur 

með kambslíðrum. Kamburinn var einraða og mælist núna 10 cm langur en er brotinn 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 219). Á þeim enda sem er eftir er borað gat. Kamburinn er 

„skreyttur með tíglamunstri sem dregið er með tvöföldum strikum, og er munstrið sett í fleti á 

miðjum okum, afmarkað með strikum þvert yfir“ (Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 64). 

Ásamt kambinum fannst kambslíður sem hefur verið gert úr sex hlutum. Fjórar kinnar fundust 

með kambinum, ásamt einu litlu broti af einu endastykkinu. Skrauthluti kinnanna er 

afmarkaður með þverstrikum en kinnarnar eru skreyttar með depilhringjum sem tengjast 

saman með skástrikum (Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 64).  
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 Kamburinn fannst ásamt hníf, viðarleifum og nöglum í kekki sem Guðrún túlkaði sem 

skjóðuleifar (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 219).  

 Beinin í kumlinu hafa tvívegis verið greind en niðurstöðurnar eru ekki einróma. Þær Eva 

E. Klonowski og Hildur Gestsdóttir eru sammála um að þarna hafi legið karlmaður en Eva 

telur hann hafa verið 22-32 ára gamlan en Hildur telur hann hafa verið 36-45 ára gamlan 

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 220). 

Kambur 56 – Rangá, Tunguhreppi 

 Þorkell Jónsson skrifaði skýrslu 

Í landi Rangár er kuml sem Þorkell Jónsson lýsir í bréfi til Jóns Jacobsonar. Í kumlinu mun 

hafa legið maður en árið 1915 sendi Þorkell þá gripi 

sem voru til suður á Þjóðminjasafnið. Þar á meðal 

voru þrjú brot úr einraða kambi sem var af venjulegri 

gerð (Kristján Eldjárn, 1956, bls. 174-175). 

Kamburinn hefur verið negldur (Matthías Þórðarson, 

1918, bls. 34). Einungis eru tvö tannplötubrot eftir inn 

á þjóðminjasafnið sem saman mælast 5 cm. 

 Annað haugfé í kumlinu var járnketill og 

skeljabrot en í bréfinu minnist Þorkell á perlur, hest- 

og hundbein sem ekki enduðu á safninu (Kristján 

Eldjárn, 1956, bls. 174-175). Ekki verður kyn og aldur ákvarðað út frá þeim upplýsingum sem 

fram koma í Kuml og haugfé. Matthías Þórðarson telur þó um sé að ræða kvengröf þar sem 

pottur og kambur sé í kumlinu en það er með engu víst (Matthías Þórðarson, 1918, bls. 34). 

Kambar 57 og 58 – Eiðar, Eiðahreppi, Norður-Múlasýslu 

 Gefinn til Þjóðminjasafnsins af Þórarni Þórarinssyni 

Kambur 57 fannst síðsumars árið 1964 og 

var hann gefinn Þjóðminjasafninu. Hann 

hefur verið með bogadregnu baki, 

járnnegldur og töluvert skreyttur (nr. 

1964-230 – Sarpur – munaskrá 

Þjóðminjasafns Íslands).  

 

Mynd 40: Kambur 56 – (ALB) 

 

Mynd 41: Kambur 57 – (ALB) 
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 Það skraut sem sést á honum eru skástrik til endanna, depilhringir og kassa munstur sem 

myndar nokkurskonar borða yfir alla oka kambsins. Kamburinn er sérlega glæsilegur í 

smíðunum eins og sjá má á myndinni. 

 Kamburinn fannst í gömlum ruslahaug í mýri sem mögulega útskýrir bláa skán sem er á 

kambinum. Kamburinn mældist 26,2 cm (nr. 1964-230 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns 

Íslands). 

Kambur 58 fannst sama sumar og kambur 57 en var heldur minni og verr farinn. Hann var í 

sjö brotum, þrjár tannplötur og fjögur okabrot. Kamburinn hefur verið skreyttur með tveim 

röndum af depilhringjum fyrir miðju og þverstrikum til endanna. Hann fannst í sama 

ruslahaug og sá fyrri. Hann mælist lengst nú um 15 cm. 

Kambur 59 – Ketilstaðir, Hjaltastaðahreppi, Norður-Múlasýslu  

 Matthías Þórðarson rannsakaði 

Kumlið var rannsakað 1938 en það fannst við vegagerð um sumarið. Ekki var mikið eftir af 

kambinum en einungis tveir okar fundust í kumlinu en ryð á okunum benda til þess að hann 

hafi verið járnnegldur (Kristján Eldjárn, 1956, 179-181). 

 Töluvert var af haugfé í kumlinu en það samanstóð af tveim kúptum nælum, 

þríblaðanælu, 42 sörvistölum, vaðmálsleifum, snældusnúð, tveim brýnum, skærum og 

dropastein (Kristján Eldjárn, 1956, bls. 180-181).   

 Í kumlinu lá kona en hún hefur verið ung þegar hún lést. Er það ákvarðar út frá tönnum 

hennar sem voru lítið eyddar (Matthías Þórðarson, 1938, bls. 298). 

Kambur 60 – Álaugarey, Nesjahreppur 

 Matthías Þórðarson rannsakaði 

Árið 1938 rannsakaði Matthías kuml sem var 

allmikið raskað og fannst við vegagerð. 

Kamburinn sem fannst var járnnegldur, af 

venjulegri gerð og var skreyttur með tíglaneti 

(Kristján Eldjárn, 1956, bls. 185-186), 

þverstrikum og línum sem liggja langsum 

eftir okunum. Hann hefur verið allt að 20 cm 

heill en mælist núna 16 cm. Okarnir eru bognir að ofan og kúptar að utan (Matthías 

Þórðarson, 1936, bls. 34).  

 

Mynd 42: Kambur 60 – (nr. 1934-25 – Sarpur ) 



32 
 

 Annað haugfé í kumlinu var steikarteinn, tvær kúptar nælur, armbaugur, skæri, hnífur, 

tveir járnhringir, tvö járnbrot og fataleifar. Í kumlinu hefur legið kona á miðjum aldri 

(Kristján Eldjárn, 1956, bls. 185-186). 

Kambur 61 – Hólmur í Laxárdal 

 Rannsakað af Bjarna F. Einarssyni 

Sumarið 2000 fór fram fornleifauppgröftur á Hólmi í mynni Laxárdals. Þar var grafið upp 

blóthús og kom meðal annars upp eitt kambrot þegar torf var tekið ofan af uppgraftarsvæðinu 

(Bjarni F. Einarsson, 2001, bls. 10 og 96).  

Kamburinn var skreyttur með punktskrauti og strikum. Hluti brotsins er rauður og veltir 

Bjarni upp þeirri spurningu hvort það sé blóð (Bjarni F. Einarsson, 2001, bls. 18). 

Í yfirborðslaginu fundust einnig svínsjaxlar, sauðfjártennur, nagli, járnmolar, brennd- og 

óbrennd bein, hnappur og margt fleira (Bjarni F. Einarsson, 2001, bls. 18-19). 

Kambur A – Skinnhúfuhelli við Hvalvatn í Hvalfirði 

 Gefinn á Þjóðminjasafnið af Bjarna Bjarnasyni 

Kamburinn var gefinn á Þjóðminjasafnið 

árið 1915 en hann var tvíraða og hafa tvær 

línur legið langsum eftir okunum til skrauts. 

Kamburinn er mjög óvandaður og mögulega 

ókláraður. Eins og áður segir fannst 

kamburinn í helli og fundust í honum mörg 

bein, bæði í honum og fyrir utan hann. 

Hellirinn hefur líklega verið felustaður 

útilegumanna á árum áður. Kamburinn hefur verið tímasettur frá árinu 1000-1550 (nr. 1915-

12 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands). 

Kambur B – Gröf/Hof 1 í Hornafirði 

 Rannsakað af Gísla Gestssyni 

Árið 1956 fundust okar af kambi sem negldir hafa verið saman með látúnsnöglum en 

tannplöturnar eru týndar. Kamburinn er talinn vera frá 1200 – 1400 (nr. 1956-130-17 – Sarpur 

– munaskrá Þjóðminjasafns Íslands).   

 

Mynd 43: Kambur A – (nr. 1915-12 – Sarpur) 
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Kambur C – Hjallhóll í Borgarfirði eystra 

 Gefinn á Þjóðminjasafnið af Helga Eyjólfssyni. Rannsakað af Guðrúnu 

Sveinbjarnardóttur 

Kamburinn fannst í Bakkagerðisþorpi og 

var gefinn á Þjóðminjasafnið árið 1982. 

Kamburinn fannst ofanjarðar í brotsári í 

hólnum en þar fyrir ofan við fannst töluvert 

af allskonar beinum. Þar á meðal voru 

fuglabein, kindabein, nautsleggur og bein 

sem líklega voru hvalbein. Um það bil ári 

síðar fannst bronsnál. Kamburinn er skreyttur með depilhringjum og er bronsnegldur (nr. 

1982-86 – Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands).   

 Kamburinn er líklega frá 14 öld (Sverrir, 1987, bls. 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 44: Kambur C – (nr. 1982-86 – Sarpur ) 
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Almennt um kamba – umræða 

 

 

Mynd 45: Jarðfundnir bein/horn (e. antler) kambar á Íslandi frá landnámi fram til 1300. 
 

Við vinnu þessarar ritgerðar kom í ljós að rannsóknir á kömbum og kambslíðrum er vissulega 

ábótavant hérlendis. Engar yfirgripsmiklar rannsóknir eru til um þennan afmarkaða gripaflokk 

þrátt fyrir að 61 kambur og sjö kambslíður hafa fundist hér á landi. Það kom á óvart hversu 

margir kambar hafa fundist sem lausafundir og litlar sem engar upplýsingar eru til um þá 

kamba enda var sá sem fann gripinn ekki endilega að velta sér upp úr nánasta umhverfi hans 

og hvort eitthvað fleira kunni að leynast í næsta nágrenni. Slíkir lausafundir falla oftar en ekki 

utan rannsóknar úrtaks þar sem upplýsingar um þá er litlar og gefa ómarkvissar upplýsingar af 

því efni sem verið er að rannsaka.  

 Þeir kambar sem fundist hafa hér á landi, alls 61, koma frá 38 fundarstöðum en þá má sjá 

hér að ofan. Út frá dreifingu fundarstaðanna sést að flestir kambanna eru að finnast á 

Suðurlandi og Norðurlandi eystra. Slíkt er í samhengi við fjölda kumlfunda yfir landið allt þar 

sem flest kuml hafa fundist á þessum tveim landshlutum. Kömbum Norðanlands hefur fjölgað 

töluvert á síðustu árum en það má, að vissu leyti, rekja til mikils fjölda rannsókna á því svæði 

á undanförnum árum. Þar á meðal eru Hofstaða rannsóknin, fornleifaskólinn á Hrísheimum og 

skráning fornleifa í Þegjandadal. 
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 Þeir kambar sem fundist hafa á Íslandi eru flestir búnir til úr hjartar-, hreindýra- eða 

elgshorni en þó er þekkt að ýmiskonar dýrabein séu notuð í einstaka hluta (Kristján Eldjárn, 

2000, 396). Hornbeinin (e. antler) hafa verið notuð í þá hluta sem mest hefur mætt á, það er 

tennurnar sjálfar (Guðrún Kristinsdóttir, 1998, bls. 66). 

 Út frá þeim lista sem fer hér á undan má sjá ýmislegt. Flestir íslensku kambanna eru 

einraða og með bogadregið bak auk þess sem þeir eru búnir til á mjög svipaðan máta. Tveir 

eins okar hafa verið búnir til sem mynda bak kambsins. Á milli þeirra fara tannplötur og öllu 

er þessu haldið saman með nöglum sem ýmist eru úr járni eða bronsi (/látúni). Þegar búið er 

að negla hann saman eru sagaðar tennur upp í tannplöturnar og sjást oft sagarför neðst á 

okunum ef sagað hefur verið of langt.  

 Þeir kambar sem eru tvíraða eru flestir búnir til eins. Tvær eða fjórar tannplötur eru settar 

hlið við hlið og tveir samskonar okar settir sitthvoru megin við plöturnar og negldar fastar, 

yfirleitt með járnnöglum. Því næst eru tennur sagaðar upp í tannplöturnar en mismunandi 

grófleiki er á milli hliða.  

 Það skraut sem er notað er yfirleitt sett á okana en einstaka sinnum sett á tannplöturnar.  

Af þeim kömbum sem fundist hafa hér á landi eru 

fimm sem fundist hafa í kumli karlmanns og tíu sem 

fundist hafa í kvenkumli. Þar að auki fundust níu 

kambar í kumli sem ógerlegt reyndist að kyngreina. 14 

kambar voru skráðir sem lausafundir og voru gefnir til 

Þjóðminjasafnsins án frekari útskýringa og rannsókn. 

Að lokum fundust 23 kambar hvorki í kumli né sem 

lausafundir. Þeir kambar fundust flestir við rannsóknir 

á bæjarstæðum eða öðrum búsetutengdum 

rannsóknum.  

 Ef einungis er litið til þeirra kamba sem fundist 

hafa í kumlum sést að helmingi fleiri kambar hafa tilheyrt kvenmönnum en karlmönnum en 

slíkt er eðlilegt þar sem kambar eru algengari í kvenkumlum en karlkumlum (Kristín Huld 

Sigurðardóttir, 2004, bls. 69). Það skekkir hinsvegar niðurstöðurnar að sumu leyti að níu af 

kumlfundnu kömbunum 24 er ógerlegt að greina til kyns. Stór hluti af því eru þrír kambar frá 

Vatnsdal sem fundust í bátkumli með sjö einstaklingum en það reyndist ógerlegt að sjá út 

hvaða kambur tilheyrði hvaða einstakling. Þar að auki fundust tveir kambar sem lausafundir á 

svipuðum slóðum og þekktir kumlteigar sem falla undir flokkinn kyn ekki greinanlegt. Sé 

einungis litið til þessara talna verðum við að álykta að kambar hafi verið í eigu kvenmanna í 

 Fjöldi kamba 

Karlmaður 4 

Líklega karlmaður 1 

Kvenmaður 6 

Líklega kvenmaður 4 

Kyn ekki greinanlegt 9 

Lausafundur 14 

Annað en kuml og 

lausafundir 
23 

Samtals 61 
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2/3 tilvika þrátt fyrir að konur og karlar hafi notað þær dagsdaglega við hárumhirðu (Kristín 

Huld Sigurðardóttir, 2004, bls. 69).  

 Ef litið er til aldurs þeirra einstaklinga sem fundust með kömbunum í kumlum sést að  

algengast var að fólk á miðjum aldri hafi átt kamba, 

í það minnsta fengið þá með sér í gröfina. 

Aðferðafræðin á bak við töfluna er sú að ef 

aldursbil einstaklingsins var langt féll hann undir 

það aldursskeið sem hafði flestar sameiginlegar 

tölur með. Þannig fellur einstaklingur sem var 

greindur á aldursbilinu 25-40 ára undir flokkinn 

einstaklingar á aldrinum 20-35. Aldursdreifing er tekin upp úr bókinni Standards for Data 

Collection from Human Skeletal Remains (Bukistra og Eubelaker, 1994). 

 Kambarnir virðast ekki skiptast mikið á milli stétta í samfélaginu en fimm kambar koma 

úr ríkulegum kumlum, átta úr kumlum sem eru ekki ríkuleg, níu í meðal ríkulegum kumlum 

en kambarnir þrír úr bátskumlinu í Vatnsdal voru settir í þennan flokk en haugféð virtist 

meðal mikið ef heildinni var deilt á einstaklinganna sjö. Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson segir þó 

að haugféð hafi líklega allt tilheyrt yngri konu úr kumlinu (1994, bls. 214-215). Tveir 

kambanna voru lausafundir úr kumlateig.  

 Hinir kambarnir, sem ekki komu úr kumlum, eru flestir lausafundir eða 14 talsins. Í níu 

tilvikum var lítið um aðra fundi í sömu fundaratvikum og í þrem voru engir aðrir fundir. Í 

þrem öðrum tilvikum var meðal mikið af gripum við 

sömu aðstæður en í engum tilvikum var að finna mikið 

af gripum. Engar upplýsingar um aðra fundi var að 

finna í átta tilvikum. Þegar aðrir gripir sem fundust 

með kömbum úr rannsóknum á bæjarstæðum og öðrum 

líkum rannsóknum voru einungis þeir gripir teknir sem 

fundust í sama uppgraftarlagi. Þannig ef kamburinn 

fannst í ákveðnu uppgraftarlagi eða svæði voru 

einungis aðrir gripir úr því lagi eða svæði teknir inn í jöfnuna. 

 Sé kumlum og öðrum fundartilvikum á kömbum blandað saman sést að langflestir 

kambarnir, að undanskildum lausafundunum, finnast í þeim tilvikum þar sem fáir eða engir 

aðrir gripir finnast með þeim. Það gerist í um það bil þriðjungi tilvika. Einn af hverjum fimm 

kömbum finnst með meðal mörgum gripum en einungis fimm fundust með miklu af gripum. 

Upplýsingar vantar í sjö tilvikum.  

 Fjöldi 

Einstaklingar yngri en 20 2 

Einstaklingar á aldrinum 20-35 8 

Einstaklingar eldri en 35 5 

Einstaklingar sem aldur var  

ógreinanlegur 
9 

 Fjöldi % 

Engir gripir 3 ~5% 

Lítið af gripum 17 ~28% 

Meðal fjöldi gripa 12 ~20% 

Mikið af gripum 5 ~8% 

Lausafundir 16 ~26% 

Upplýsingar vantar 8 ~13% 
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 Þeir kambar sem fundist hafa hér á landi svipar til annarra kamba frá víkingaheiminum. 

Þar á meðal eru kambar sem fundist hafa í Skotlandi. Hluti af þeim kömbum sem fundist hafa 

þar eru einnig upprunnir frá Skandinavíu en þar á meðal eru kambar af gerðinni 3 og 10 úr 

ritgerð Steven Ashby (2009, bls. 7). Þessar kambgerðir svipa verulega til sumra íslensku 

kambanna í lögun og að hluta til að skreytingu.  

 Sömu sögu er að segja af kömbum sem fundist hafa í Birka í Svíþjóð og Ribe í 

Danmörku. Það má sjá af bókinni Viking Age combs, comb making and comb makers eftir 

Kristinu Ambrosiani. Þar fjallar hún um alla kamba sem fundist hafa á þessum tveim stöðum 

og af bókinni má sjá að margar gerðir finnst bæði þar úti og hér á Íslandi. Góð dæmi um það 

eru kambgerðir A3, B1:2 og B3 eftir flokkunarkerfi Ambrosiani (1981, bls. 18).  

 Sú staðreynd að íslensku kambarnir séu samskonar og margir aðrir frá öðrum löndum 

víkingaheimsins og að þeir séu yfirleitt gerðir úr hjartar- og elgshornum bendir til þess að þeir 

séu framleiddir erlendis og fluttir til Íslands þar sem þeir fylgja eiganda sínum í gröfina, 

týnast eða er hent þar sem þeir voru orðnir ónothæfir. Slíkt er einstaklega auðvelt að áætla þar 

sem engin dýr, með slík horn, fundust á Íslandi á þeim tíma sem kambarnir eiga að hafa verið 

framleiddir. Hafi kambarnir verið framleiddir hér á landi hefur þurft að flytja inn hráefnið til 

að hægt væri að búa þá til. 

 Ambrosiani ræðir um hvernig kambarnir voru framleiddir og hvernig menn hati athafnað 

sig við framleiðsluna. Telur hún að tvær gerðir af framleiðendum hafi verið til. Annarsvegar 

framleiðandi með fasta búsetu og hinsvegar framleiðandi sem flakkaði á milli markaða. Í 

báðum tilvikum hafi þeir skilið eftir sig umfram hráefni og úrgang eftir framleiðsluna á þeim 

stað sem þeir hafi stundað iðju sína (1981, bls. 40-41). Það að engir staðir hafi fundist hér á 

landi þar sem umfram tannplötur, afskurðir og annað slíkt er að finnast ýtir ennfremur undir 

það að allir íslensku kambanna hafi verið framleiddir erlendis og verið fluttir inn til landsins. 
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Niðurstöður 

Við vinnslu ritgerðarinnar kom vel í ljós hversu stutt á veg komnar rannsóknir á kömbum eru. 

Það hefur fundist 61 kambur sem tilheyra tímabilinu frá 870-1300. Dreifast þeir furðu vel um 

landið en mest er um kambfundi á Suðurlandi og Norðurlandi eystra. Er það að hluta til 

tilkomið vegna þess að flestir kumlfundir eru á þessum tveim landsvæðum auk þess sem 

flestar rannsóknir síðari ára hafa farið fram fyrir norðan. Ef undanskildir eru þessi tveir 

landshlutar dreifast fundarstaðir jafnt yfir landið. Tveir á Reykjanesi, Vesturlandi, 

Vestmannaeyjum og við Höfn í Hornafirði. Einn á bæði Norðurlandi vestra og 

Möðrudalsöræfum, þrír á Vestfjörðum og fjórir við Lagarfljótið. Verður þetta að teljast jöfn 

dreifing og sýnir að kambeign hafi verið almenn. 

 Það er hinsvegar margt athyglisvert sem kom í ljós um kambana. Það virðist sem fólk á 

öllum aldri og báðum kynjum hafi átt og notað kamba daglega en þó virðist hinn týpíski 

kambeigandi vera kona á aldursbilinu 20-35 ára. Koma þessar niðurstöður heim og saman við 

það sem fyrir var vitað, konur og karlar notuðu kamba til hárumhirðu daglega. Þar að auki 

sést að kambar voru almenningseign en hlutfallslega fáir kambar finnast í ríkulegum kumlum 

en þeim mun fleiri kambar finnast í þeim tilvikum þar sem lítið er um aðra gripi.  

 Fáir kambanna sem fundist hafa hérlendis eru eins en séu þeir eins finnast þeir á sama 

stað. Þeir eru hinsvegar margir keimlíkir en það er rakið til algengs framleiðsluferlis á 

kömbunum. Með tilliti til þess hve ólíkir kambarnir eru sjást engar söluleiðir nema mögulega 

verslun með kamba á Kolkuósi sem svo getur hafa skilað sér til Hóla í Hjaltadal en kambarnir 

sem þar fundust eru þó það ólíkir að ekkert rökrétt samband er á milli þeirra.  

 Það reyndist hinsvegar fljótlega ljóst að fæstir kambanna voru framleiddir hér á landi þar 

sem þeir eru fáir líkir og gerðir úr erlendu efni. Kambarnir hafa því verið keyptir inn fullunnir 

og seldir áfram eða gefnir (Orri Vésteinsson, 2011, 78-79). 

 Erlendis þekkist að menn hafi framleitt kamba og aðra gripi úr hornbeini til sölu. Sjást 

leifar af framleiðslunni frá þeim á mörkuðum þar sem þeir hafa haft aðsetur. Á verkstæðum 

þeirra eru afskurðir og umfram íhlutir að finnast og er það skýrt dæmi um það að menn hafi 

framleitt þá með sölu í huga. Það þýðir að fólk hafi gert minna af því að smíða kamba til 

einkanota. Kambarnir hafa borist frá slíkum framleiðendum til Íslands og endað á mörkuðum 

á borð við Kolkuós. 
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Sarpur – munaskrá Þjóðminjasafns Íslands 

Uppgefin eru A-númer allra gripa en í fjórum tilvikum eru B-númer fyrir aftan í sviga. 

 

1868-165 

1877-19 

1880-6 

1884-100 

1886-65 

1889-151 

1889-192 

1891-14 

1899-5 

1908-174 

1915-12 

1916-165 

1932-43 

1934-25 

1935-24 

1936-63 

1939-43 (13829) 

1939-43 (13831) 

1939-43 (13832) 

1939-43 (13833) 

1947-89 

1947-99 

1951-190 

1951-215 

1951-216 

1951-217 

1954-1-297 

1956-103-17 

1956-98-8 

1958-102 

1958-85 

1964-114 

1964-115 

1964-115 

1964-116 

1964-117 

1964-118 

1964-229 

1964-230 

1965-202 

1970-142 

1971-121-31 

1971-121-32 

1980-103 

1982-86 

1989-59-2 

1996-126 
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Mynd 14. ALB 
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Mynd 24. Sarpur, Þjms. Nr. 1964-117 

Mynd 25. Sarpur, Þjms. Nr. 1964-118 

Mynd 26. ALB 

Mynd 27. ALB 

Mynd 28. Sarpur, Þjms. Nr. 1884-100 

Mynd 29. ALB 

Mynd 30. ALB 

Mynd 31. Kambar, 2012 

Mynd 32. ALB 
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Mynd 33. ALB 

Mynd 34. ALB 

Mynd 35. ALB 

Mynd 36. ALB 

Mynd 37. Ragnar Edvardsson o.fl., 2003, bls. 12 

Mynd 38. ALB 

Mynd 39. Sarpur, Þjms. Nr. 1936-63 

Mynd 40. ALB 

Mynd 41. ALB 

Mynd 42. Sarpur, Þjms. Nr. 1934-25 

Mynd 43. Sarpur, Þjms. Nr. 1915-12 

Mynd 44. Sarpur, Þjms. Nr. 1982-86 

Mynd 45. ALB 
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Fylgiskjal 1 

 

Mörg þeirra orða sem notuð eru yfir útlit og gerða kamba eru oft á tíðum forn og því er vert 

að líta örlítið betur á nokkur þeirra. 

 Þau orð sem fara hér á eftir snúa öll að gerð, samsetningu eða útliti kambanna.  

 

Bandflétta: Sjá fléttumunstur. 

Bronsnegldur: Kambinum er haldið saman með bronsnöglum.  

Bruðningur: Sjá fléttumunstur. 

Depilhringur: Hringur með punkti (depli) í miðjunni. 

Einraða kambur: Kambur með tönnum á annarri hliðinni. 

Endastykki: Eru á sitthvorum enda kambslíðranna. Kinnarnar eru negldar á endastykkin. 

Fléttumunstur: Ígrafin flétta sem yfirleitt liggur yfir alla breidd okans eða kinnarinnar. 

Járnnegldur: Kambinum er haldið saman með járnnöglum. 

Kinn: Það sama og oki. Er hér notað fyrir kambslíður en þau samanstóðu yfirleitt af fjórum 

kinnum sem negldar voru til endanna á endastykki og vernduðu kambinn þegar hann var 

ekki í notkun.  

Langsum línur: Ígrafnar línur sem liggja langsum eftir okunum. Eru yfirleitt við naglröndina, 

neðst við tennurnar eða efst við bakið. 

Naglrönd: Naglarnir eru yfirleitt negldir í okan í beinni línu frá öðrum endanum yfir á hinn. 

Stundum er naglröndin tvöföld.  

Oki: Beinplata sem liggur frá endastykki yfir að endastykki og hefur verið notað til að halda 

beinplötunum og endastykkjunum saman til að mynda kambinn. Það eru tveir okar í 

hverjum kambi sem mynda bak hans í einraða kömbum en miðju hans í tvíraða 

kömbum. Er hér notað einungis fyrir kamba. 

Skástrik: Ígrafnar línur sem liggja ská á oka eða kinn. 

Slíður: Hlífðarhulstur fyrir kambinn. Nokkrar kinnar, yfirleitt fjórar, negldar á oka sem 

kambinum er síðan rennt ofan í. Oftast skreytt á sama hátt og kamburinn sem slíðrið á 

saman við.  

Tannplötur (e. Toothplates): Sá hluti kambsins sem tennurnar eru á. Eru settar á milli okanna 

og síðan negldar. Eru mis margar í hverjum kambi.  

Tíglanet: Tvöföld skástrik eru grafin í oka kambsins eða kinnar kambslíðranna, þvert á hvert 

annað, þannig að úr verða tíglar. 
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Tvíraða kambur: Kambur með tennur á báðum hliðum. Eru yfirleitt misgrófar á milli hliða. 

Venjulegt útlit: Kambur með venjulegu útliti er einraða, með tveim járnnegldum okum sem 

mynda bak hans. Hann ýmist skreyttur eða ekki.  

Þverstrik: Ígrafin lína sem er þvert á oka eða kinn. Þverstrikin eru oftast á endum okanna og 

kinnanna.  


