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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um uppgröft sem fram fór á túni fyrir neðan 

miðaldabiskupssetrið að Görðum í Grænlandi árin 2012 og 2013. Markmiðið er að 

greina þá fundi og mannvistarlög sem grafin voru upp til að spá um hvar fleiri 

mannvistarleifar er að finna. Fundum er skipt í sex flokka og mannvistarlögum í tvo 

flokka. Með hjálp landupplýsingakerfis er sett fram tilgáta um hvernig þessir 

fundaflokkar og mannvistarlög dreifast yfir óuppgrafna svæðið.  Á grundvelli þessarar 

greiningar er sett fram rökstudd tillaga um hvar best er að grafa næst ef fara á út í 

frekari rannsóknir og áætlað hversu mikið af gripum og öðrum fundum má búast við 

að finna. 
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1. Inngangur 

Árin 2012 og 2013 fóru fram fornleifarannsóknir í Igaliku á Suður Grænlandi. Garðar, 

eins og staðurinn hét á tímum norrænna manna á miðöldum, voru biskupssetur og ein 

helsta miðstöð norrænu byggðarinnar á Grænlandi  (Nørlund, 1929, bls.10). Grafnir 

voru upp prufuskurðir annarsvegar og tvö stærri svæði hinsvegar (A og B). 

Aðdragandi fornleifarannsóknarinnar á staðnum er að árið 2005 ákvað bóndi í 

Igaliku að grafa fráveituskurði á túni sínu sem liggur fyrir austan biskupssetrið. Upp 

úr skurðunum komu bein, unninn viður, greinar og gripir sem hægt var að tengja við 

tíma norrænna manna á staðnum, meðal annars tveir viðargripir sem eru mögulega 

talnapinnar (e. tally sticks) (Buckland et al, 2008). Það var ljóst að undir sverði voru 

leifar frá miðöldum sem vegna framræslunnar lágu nú hugsanlega undir skemmdum 

Hætta er á að fráveituskurðirnir þjóni markmiði sínu og þurrki upp túnið og skemmi 

þar með varðveisluskilyrði sem hafa verið mjög góð til þessa. Varðveisluskilyrðin eru 

sennilega góð vegna þess að jarðvegurinn hefur verið rakur og súrefnissnauður ásamt 

því að kalt er í jörðu á þessum stað, en það eru góð skilyrði fyrir varðveislu viðar 

(Watkinson og Neal, 1998, bls. 63) sem er stærsti fundaflokkurinn. 

Rannsókninni árið 2012 var stjórnað af Georg Nyegaard og Orra Vésteinssyni 

sem fóru fyrir 14 manna alþjóðlegu teymi, þá voru stærri svæðin grafin og einnig 

prufuskurðir. Árið 2013 fóru þeir Orri og Nyegaard aftur til Igaliku og grófu fleiri 

prufuskurði. 

1.1  Markmið 

Markmið með þessari BA ritgerð er að skoða þá fundi sem voru grafnir upp 2012 og 

2013, í þeim tilgangi að sjá hvar fleiri mannvistarleifar er að finna og hvar sé best að 

grafa ef fara á út í frekari rannsóknir. Fundasafnið er skoðað og reynt verður að sjá 

samhengi og fá yfirsýn yfir rannsóknarsvæðið. Sýnt verður fram á með myndrænum 

og tölfræðilegum hætti hvar fleiri gripi og aðra fundi er mögulega að finna á því 

svæði sem ekki er búið að grafa upp og í hversu miklum mæli þeir hugsanlega eru 

þar. Einnig verður skoðað hvernig þau mannvistarlög sem komu í ljós við 

uppgreftrina liggja. Sett verður fram tillaga að því hvar skal bera niður næst þegar 

grafið verður á þessu svæði svo að sem mest af gripunum verði bjargað með sem 
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minnstum tilkostnaði, en eins og áður sagði liggja gripirnir mögulega undir 

skemmdum vegna fráveituskurða. 

1.2  Svæðið 

Þorpið Igaliku, þar sem Garðar voru á miðöldum er fyrir botni Igalikufjarðar sem 

kallaður var Einarsfjörður af norrænum mönnum. Einarsfjörður liggur fyrir sunnan 

Eiríksfjörð. Hægt er að segja að Garðar hafi tengst samfélaginu í Eiríksfirði þar sem 

aðeins er stutt gönguleið frá Görðum yfir að Eiríksfirði.  

Í þorpinu búa í dag um 60 manns, en sú byggð hófst í lok átjándu aldar og 

samansendur af timbur- og steinhúsum. Steinhúsin voru mörg hver byggð úr steinum 

sem teknir voru úr gömlu rústunum, þannig að eftir standa aðallega stærstu steinarnir 

sem gefa samt góða mynd af byggingunum sem þarna stóðu (Buckland et al., 2009, 

bls. 106). 

 

Mynd 1.Rannsóknarsvæðið og rústasvæðið. Loftmynd fengin af Google Earth. 
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Á Görðum eru enn sýnilegar rústir af biskupssetrinu, en biskupar Grænlands 

bjuggu á Görðum frá 1125 til 1378 (Keller, 1989, bls. 30-31). Á mynd 1 sést hvernig 

rannsóknarsvæðið liggur miðað við rústasvæðið. Á myndinni sjást rústir, m.a. 

dómkirkjan, veislusalur biskups, stórt fjós og kirkjuskemma eins og Nørlund túlkaði 

þær (Nørlund, 1929). Uppgraftarsvæðið liggur á túni rétt austan við biskupssetrið, ein 

rúst er inni á rannsóknarsvæðinu en það er brunnur sem er ennþá aðalvatnsból 

byggðarinnar. Fráveituskurðirnir liggja meðfram og í gegnum rannsóknarsvæðið, sá 

sem var grafinn árið 2005 liggur frá austri til vesturs rétt sunnan við svæði B. 

1.3  Fyrri rannsóknir 

Áður hafa farið fram rannsóknir í Igaliku. Fyrstur til að gera uppgröft á staðnum var I. 

Mathiesen árið 1830. Hann rannsakaði staðinn eftir að maður að nafni Christian 

Egede fann rúnastein er hann var að taka steina úr einni rústinni. Rúnasteinninn 

reyndist vera legsteinn konu að nafni Vigdís. Mathiesen fór á staðinn til að leita að 

þeim hluta legsteinsins sem vantaði. Hann fann hann þó ekki en fann í staðinn 

mannabein, meðal annars sjö höfuðkúpur sem var sönnun þess að þarna hafi verið 

kirkjugarður (Nørlund, 1929, bls. 23-25). 

Á áratugnum sem eftir kom voru gerðir fleiri uppgreftrir. Tveir prestar, MW. 

Esmann og J.F. Jörgensen grófu í kirkjunni og í kirkjugarðinum og fundu grafir með 

kistum og fatnaði sem höfðu varðveist illa. Jörgensen gerði einnig uppdrátt af þeim 

rústum sem enn stóðu og var hann gefinn út í Grönlands historiske Mindesmærker 

(1838). Á þessum tíma var ekki vitað hvaða staður þetta var á miðöldum, hvort þetta 

var Brattahlíð, Garðar eða einhver annar staður. Það var svo norski arkitektinn H.M 

Schirmer sem benti á að kirkjan í Igaliku væri sú stærsta sem fundist hefði á 

Grænlandi og hlyti því að vera dómkirkjan og þar af leiðandi Garðar (Nørlund, 1929, 

bls. 27). 

Gustaf Holm mældi upp rústirnar árið 1880. Daniel Bruun dvaldi svo nokkra 

daga á staðnum árið 1894 og gerði mælingauppdrátt af staðnum auk þess sem hann 

gróf upp það sem hann hélt að væri bústaðurinn. Einnig skoðaði arkitekt að nafni 

Mogens Clemmensen staðinn árið 1910 (Nørlund, 1929, bls. 27-28).  Stærsta 

rannsóknin var hinsvegar framkvæmd af Paul Nørlund á þriðja áratug 20. aldar. Hann 

gróf upp dómkirkjuna og aðliggjandi byggingar auk þess sem hann gerði teikningar af 
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öllum rústunum. Nørlund gróf upp ýmsa gripi og bein, bæði dýrabein og mannabein 

og gerir grein fyrir þessari rannsókn í bókinni Norse ruins at Gardar. The episcopal 

seat of mediaeval Greenland (1929). Staðurinn var sama sem ekkert rannsakaður 

næstu áratugi á eftir. Litlir skurðir voru grafnir af Knud Krogh á sjöunda og áttunda 

áratug síðustu aldar (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 4) og rannsókn gerð á hugsanlegum 

áveituskurðum (Edwards og Schofield, 2012).  
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2. Aðferðir 

2.1  Vettvangsaðferðir 

Árið 2012 voru grafnir upp nokkrir prufuskurðir og tvö stærri svæði, fyrst voru þó 

prófílar í fráveituskurðunum (prufuskurðir 1-7) sem þegar var búið að grafa 

rannsakaðir og fundust gripir þar, en þeir eru ekki hluti af þessari rannsókn þar sem 

þeir voru ekki skráðir á sama hátt og á svæðum A og B og prufuskurðunum. Því næst 

voru grafnir fimm prufuskurðir 1x1 metri að stærð til þess að athuga útbreiðslu 

mannvista. Út frá fundafjölda og mannvistarlögum í þeim voru svo stærri svæðin, A 

og B ákvörðuð. Á svæði A var grafið þannig að hver eining var grafin fyrir sig (e. 

single context excavation) og var allur jarðvegur sigtaður. Svæði B var grafið upp 

með sömu aðferð en þar var aðeins eitt megin mannvistarlag og var það grafið í 

sneiðum. Öll mannvistarlög voru sigtuð. 

Árið 2013 var farið aftur til Iguliku í þeim tilgangi að grafa litla prufuskurði til 

þess að afmarka betur útbreiðslu mannvistarlaganna.  Skurðirnir sem voru grafnir 

voru allir 50x50 sm að stærð og voru alls grafnir 37 skurðir sem dreifðust á um 90x90 

m svæði sem nær frá brunni biskupssetursins í vestri, sem er austasta mannvirki 

bæjarhólsins og aðeins lengra en fráveituskurðirnir í austri. 

Skurðirnir voru grafnir með um 10 m millibili út frá svæðum A og B í allar áttir, 

þangað til að greinilegt var að lítið var af mannvistarleifum. Einnig voru grafnir 

prufuskurðir í línu frá brunninum og að svæði A og svo út frá þeirri línu í norður og 

suður (Orri Vésteinsson, munnleg heimild). 

2.2 Aðferðir við skráningar á fundum 

Gripirnir og aðrir fundir sem fengust úr prufuskurðunum árið 2013 voru taldir, 

vigtaðir, þvegnir og ljósmyndaðir af höfundi og upplýsingarnar svo færðar inn í 

Excel. Það sama hafði áður verið gert við fundina sem grafnir voru upp á svæðum A 

og B og prufuskurðunum frá 2012. Um þá skráningu sá Guðrún Alda Gísladóttir 

(Guðrún Alda Gísladóttir, 2014, bls. 44-72). Ekki var eins staðið að skráningu bæði 

árin, greinar voru sjaldan taldar eða vigtaðar árið 2012 og bein voru ekki alltaf vigtuð.  

Fjallað verður um hvað var skráð og hirt á hverjum stað fyrir sig í kafla 3.  
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Upplýsingarnar um þyngd og fjölda gripa/funda í hverjum flokki voru svo færðar 

á kort með hjálp ArcGIS forritsins og þannig fæst mynd af því hvernig fundirnir 

dreifast yfir svæðið. Þetta er gert myndrænt þannig að hver hringur táknar fjölda 

funda eða heildarþyngd allra funda í hverjum fundaflokki fyrir sig. Hringirnir stækka í 

hlutfalli við fjölda funda eða þyngd. 

2.3 Tölfræðilegar aðferðir  

Til þess að teikna kort sem sýna hvar gripir og aðrir fundir geta hugsanlega verið, var 

notast við tölfræðilega aðferð sem heitir náttúruleg grannabrúun (e. Natural 

neighbour interpolation), sem byggir á Voronoi tíglun á milli þekktra punkta. Þekktu 

punktarnir í þessari rannsókn eru prufuholurnar og miðjurnar á svæðum A og B. 

Þessir punktar eru svo notaðir til þess að reikna út hver líkleg gildi eru á svæðum á 

milli punktana. Hægt er að láta ArcGIS forritið reikna fjölda punkta til þess að búa til 

mynd af því svæði sem unnið er með. 

Jafna fyrir náttúruleg grannabrúun: 

 

Í jöfnunni er G(x,y) nálgun í (x,y), vigtin er wi og f(xi,yi) eru þekktu punktarnir.  

Aðferðin var þróuð af Robin Sibson (Sibson, 1981). 

Í öllum tilfellum sem þessi aðferð er notuð í þessari ritgerð er miðað við að hvert 

gildi (fjöldi eða þyngd) miðist við 50x50 sm svæði eða sama stærð og flestir 

prufuskurðirnir eru. Í þeim tilfellum sem skurðirnir eru stærri en það, þá er gildunum 

deilt niður svo þau samræmist 50x50 sm skurðunum; til að mynda er gildunum í 1x1 

m prufuskurðunum deilt með 4 til að samræmast hinum o.s.frv. Aldrei er þó fjöldi 

gripa lægri en 1 þar sem þeir eru til staðar. 

Eins og kom fram hér að ofan þá voru í sumum tilfellum ekki allir fundir skráðir, 

í þeim tilfellum var breytan tekin út og forritið látið spá fyrir henni eins og það svæði 

væri óuppgrafið. 
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3. Uppgraftarsvæði og prufuskurðir 

Alls voru grafnir 37 prufuskurðir árið 2013 sem verða notaðir í þessari athugun. Auk 

þeirra eru 4 skurðir sem grafnir voru árið 2012 notaðir. Þar sem svæðin sem grafin 

voru upp árið 2012 eru stærri en prufuskurðirnir sem grafnir voru upp árið 2013, þá er 

heildarfjölda og þyngd deilt með stærð skurðarins þannig að hann fái sama gildi og 

þeir sem grafnir voru upp 2013, en þeir voru allir 50x50 sm eða 0,25m².  

Jarðlögunum er skipt í 6 hópa: [1000] sem er yfirborðslag, [1001] sem er lag frá 

nútímanum, [1002] sem er mólag fyrir ofan mannvistarlögin, kolalag [1003], 

mannvistarlag [1004] og svo náttúrulegt undirlag [1005] (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 

18).  

Það eru aðallega tvö lög sem fundir fundust í, það er í kolalaginu [1003] og 

mannvistarlagi [1004]. Flestir lífrænu fundirnir eru úr lagi [1004] en flestir ólífrænu 

fundirnir, aðallega klébergsgripir eru úr lagi [1003]. Kolalagið virðist vera frá lokum 

búsetu norrænna manna á svæðinu. Það er í flestum tilfellum fyrir ofan mannvistarlag 

[1004] þó er á einum stað (prufuskurður 29) mannvistarlag sem svipar til [1004] fyrir 

ofan kolalagið og í sumum voru þessi tvö lög blönduð (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 

33). Nánar er fjallað um mannvistarlög [1003] og [1004] í kafla 5. 

Lýsingar á lögum sem koma hér á eftir eru fengnar úr skýrslunni Archaeological 

investigations in Igaliku. Excavations in the meadow 2012-2013 (Orri Vésteinsson, 

2014). Upplýsingar um fundi frá rannsókninni árið 2012 eru einnig fengnir úr þeirri 

skýrslu en fundirnir frá uppgreftrinum árið 2013, voru eins og áður sagði, taldir, 

vigtaðir og lýst af höfundi.  
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Mynd 2. Rannsóknarsvæðið, prufuskurðir grafnir 2012 eru merktir með bláum útlínum og prufuskurðir grafnir 

2013 eru merktir með rauðum útlínum. Fyrir miðri mynd eru svo svæði A og B, merkt með svörtum útlínum. 

 

3.1  Svæði A 

Þetta svæði var grafið upp árið 2012, stærð svæðisins var 10x8 m.  Ekki gafst tími til 

þess að grafa upp öll mannvistarlög, samt tókst næstum að grafa upp allt kolalagið 

[1003] sem er u.þ.b. 23 sm þykkt að meðaltali. Mannvistarlag [1004] var aðallega 

grafið upp í norðaustur horni svæðisins, þar sem það var a.m.k. 40 sm þykkt. 

Markmiðið með því að grafa á svæði A var að fá þekkingu á kolalaginu og sambandi 

þess við undirliggjandi mannvistarlög (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 14). 
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Orri Vésteinsson stingur upp á því að svæði A (og þá væntanlega svæðið í kring) 

hafi mögulega verið notað sem einhverskonar geymslusvæði, að þar hafi gólflögum, 

öskuhaugslögum og úrgangi úr húsunum verið komið fyrir áður en því hafi verið 

dreift yfir túnin (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 105). 

Alls komu í ljós 2842 fundir á svæði A, fyrir utan dýrabein. Greinar voru ekki 

hirtar í öllum tilfellum. 

  

Svæði A Fjöldi Þyngd (g) 

Klébergsgripir 316 23.565 

Viðargripir 202 5.965 

Aðrir gripir 32 302 

Unninn viður 2.220 8.416 

Greinar 145 1.012 

Bein x 3.566 

Tafla 1. Fundir frá svæði A 

 

3.2  Svæði B 

Svæðið var grafið upp 2012 og var 5x7 m, upphaflega var svæðið 5x5 m en var svo 

stækkað um 2 m til suðurs. Aðalmannvistarlagið [505=507] var grafið í 10 sm 

þykkum sneiðum. Grafið var niður á náttúrulegt undirlag. Markmiðið með uppgreftri 

á svæði B var að grafa upp sem mest af fundum sem varðveittust í mannvistarlögum 

(Orri Vésteinsson, 2014, bls. 14). Mannvistarlagið [1004] er að minnsta kosti 40 sm 

þykkt, en ekkert kolalag [1003] var á svæði B. Alls voru 3991 fundir á svæði B, fyrir 

utan dýrabein sem voru ekki talin. 

 

Svæði B Fjöldi Þyngd (g) 

Klébergsgripir 34 1.443 

Viðargripir 543 7.56 

Aðrir gripir 27 397 

Unninn viður 3.355 22.310 

Greinar x 999 

Bein x 7.319 

Tafla 2. Fundir frá svæði B 
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3.3  Prufuskurðir grafnir 2012 

Prufuskurðir 8, 9 ,10 og 11 voru grafnir áður en ráðist var í að grafa svæði A og B, til 

þess að fá betri skilning á jarðalagasamhenginu, fundatíðninni og til þess að reyna að 

finna eystri enda kolalagsins (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 12). Staðsetning svæða A 

og B voru svo ákveðin í framhaldinu.  

Prufuskurður 8 

Stærð þessa skurðar var 1x1 m. Mannvistarlag var 26 sm að þykkt. Þeir viðargripir 

sem fundust voru: naglar, pinnar, plata og hæll, í flokknum aðrir gripir er leður og 

gjall, gjallið er ekki járngjall heldur sambræðingur steinefna (e. vitrified material). 

Greinar voru ekki taldar, aðeins vigtaðar. 

 

T8 Fjöldi Þyngd (g) 

Klébergsgripir 1 7 

Viðargripir 10 218,5 

Aðrir gripir 3 51 

Unninn viður 92 763 

Greinar x 126 

Bein x 22,5 

Tafla 3. Fundir úr prufuskurði 8, fundanúmer 16-26 og 71-75. 

 

Prufuskurður 9 

Stærð þessa skurðar var 1x1 m Í honum var mikið af fundum og því var ákveðið að 

grafa upp svæðið í kringum hann, það er svæði B. Ekki verða því gerð sérstök skil hér 

hvað var í prufuskurði 9, heldur er það talið með svæði B. 

 

Prufuskurður 10 

Stærð þessa skurðar var 1x1 m, kolalag [1003] var að meðaltali um 25 sm að þykkt og 

mannvistarlag [1004] u.þ.b. 20 sm að þykkt. 

Bein voru ekki talin né vigtuð. Greinar voru heldur ekki taldar, aðeins vigtaðar. 
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T10 Fjöldi Þyngd (g) 

Klébergsgripir 6 148 

Viðargripir 11 63.8 

Aðrir gripir 1 1 

Unninn viður 285 770 

Greinar x 121 

Bein x x 

Tafla 4. Fundir úr prufuskurði 10, fundanúmer 82-92 og 94-101. 

 

Prufuskurður 11 

Stærð þessa skurðar var 1x1 m, hann var grafinn þar sem seinna varð svæði A og 

verður því ekki gerð sérstök grein fyrir því hvað var í honum, heldur er það talið með 

svæði A. 

 

 

Mynd 3. Svæði A og B og prufuskurðir 8, 9 og 10. 

Prufuskurður 14 

Stærð þessa skurðar var 1x1 m. Þessi skurður var grafinn í rústasvæðinu sem er of 

langt til austurs til þess að vera hluti af þessari athugun. 
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3.4  Prufuskurðir grafnir 2013 

 

Prufuskurður 15 

Þessi skurður var 50x50 sm að stærð, eitt mannvistarlag um 4 sm að þykkt, engir 

fundir. 

 

Prufuskurður 16 

Stærð skurðar 50x50 sm, kolalag 7 sm að þykkt og mannvistarlag 15 sm að þykkt. 

Engir fundir, en kolasýni var tekið (fundanr. 954). 

 

Prufuskurður 17 

Stærð skurðar var 50x50 sm, kolalag 2 sm að þykkt og mannvistarlag 18 sm að þykkt, 

engir fundir. 

 

Prufuskurður 18 

Stærð skurðar var 50x50 sm, kolalag 4 sm að þykkt og mannvistarlag 16 sm að þykkt, 

engir fundir. 

 

Prufuskurður 19 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag 2 sm að þykkt, engir fundir. 

 

Prufuskurður 20 

Stærð skurðar var 50x50 sm, engin jarðlög sem eru skráð sem mannvistarlög, engir 

fundir. 
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Prufuskurður 21 

Stærð skurðar var 50x50 sm, engin mannvistarlög frá miðöldum, engir fundir. 

 

Svæði C 

Svæði C er svæðið sem er í kringum brunn frá miðöldum. Prufuskurðir 22-26 voru 

grafnir þar. Ekki fannst mikið af gripum þó það hafi verið mannvistarlög í þeim 

öllum. Þetta svæði er í jaðri bæjarhólsins. 

 

 

Mynd 4. Svæði C, prufuskurðir 20-26. 

 

Prufuskurður 22 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlög fundust en ekki var grafið í gegnum þau 

öll, þau  eru a.m.k. 34 sm á þykkt, einn gripur, kléberg (fundanr: 955) 3,4 g.  
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Prufuskurður 23 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlög fundust en ekki var grafið í gegnum þau 

öll. Þau eru a.m.k. 6 sm, enginn gripur fannst. Þar sem grafið var svo lítið í þessum 

skurði þá er hann ekki hafður með í tölfræðigreiningunni. 

 

Prufuskurður 24 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag var 19 sm að þykkt, engir fundir skráðir 

en illa varðveittur viður og bein sáust en var ekki safnað saman. 

 

Prufuskurður 25 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag var 18 sm þykkt, engir fundir. 

 

Prufuskurður 26 

Stærð skurðar var 50x50 sm, kolalag var 6 sm þykkt, engir fundir, en kolasýni var 

tekið (fundanr. 956). 

 

Prufuskurður 27 

Stærð skurðar var 50x50 sm, kolalag var 14 sm að þykkt, mannvistarlag [1004] 10 sm 

að þykkt. 

T27 Fjöldi Þyngd (g) 

Klébergsgripir 1 2,2 

Aðrir gripir 2 4,5 

Unninn viður 8 12,1 

Tafla 5. Fundir úr prufuskurði 27, fundanúmer 958-960. 
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Prufuskurður 28 

Stærð skurðar var 50x50 sm, kolalag [1003] 12 sm að þykkt og mannvistarlag [1004] 

20 sm, í því var mikið af beinum, næstum 0,5 kg unninn viður, greinar og gjall (e. 

vitrified material). 

T28 Fjöldi Þyngd (g) 

Aðrir gripir 1 60 

Unninn viður 4 8,9 

Greinar 1 3,4 

Bein x 488 

Tafla 6 .Fundir úr prufuskurði 28 fundanúmer 961-964. 

 

Prufuskurður 29 

Stærð skurðar var 50x50 sm, kolalag 12 sm að þykkt, efsta mannvistarlagið var 34 sm 

að þykkt og í því voru gripir og unninn viður en fá bein. Fyrir neðan það var kolalag 

sem var 7 sm að þykkt. Þar fyrir neðan var svo annað mannvistarlag 26 sm þykkt sem 

í var unninn viður og bein. Í þessum prufuskurði komu flestir fundir af öllum skurðum 

sem grafnir voru 2013, þökk sé fjölda af unnum viði. Í flokknum aðrir gripir er hluti 

af leðurskó og gjall (e. vitrified material) 

T29 Fjöldi Þyngd (g) 

Klébergsgripir 2 294,6 

Viðargripir 3 30,3 

Aðrir gripir 3 77,3 

Unninn viður 280 933,5 

Greinar 13 22,5 

Bein x  49 

Tafla 7. Fundir úr prufuskurði 29, fundanúmer 965-976. 

 

Prufuskurður 30 

Stærð skurðar var 50x50 sm, kolalag [1003] var 17 sm að þykkt. Í því voru 

klébergsgripir, unnin viður og bein. Mannvistarlag [1004] 48 sm þykkt. Í því var 

unninn viður, bein, klébergsbrot og áhugaverður viðargripur (fundanr. 984) með 

viðarnöglum sem búið er að negla í gegnum gripinn, þrír í hlið gripsins og einn að 

ofan. Í þessum skurði var mesta magn af fundum af öllum prufuskurðunum ef litið er 

á fundina út frá þyngd, eða alls 1,75 kg. 
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T30 Fjöldi Þyngd (g) 

Klébergsgripir 6 576,5 

Viðargripir 1 104,8 

Unninn viður 45 130,6 

Greinar 68 303,4 

Bein x  634,5 

Tafla 8. Fundir úr prufuskurði 30, fundanúmer 977-978. 

Prufuskurður 31 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag 16 sm þykkt. Þar fyrir neðan kolalag 4 sm 

og fyrir neðan það annað mannvistarlag líkt hinu 10 sm. Engir fundir. 

 

Prufuskurður 32 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag 20 sm að þykkt. 

 

T32 Fjöldi Þyngd (g) 

Viðargripir 1 6,7 

Unninn viður 6 28,7 

Greinar 1 3,2 

Bein x 9,8 

Tafla 9. Fundir úr prufuskurði 32, fundanúmer 988-991. 

 

Prufuskurður 33 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag 20 sm að þykkt. 

T33 Fjöldi Þyngd (g) 

Unninn viður 33 36,2 

Bein x 3,6 

Tafla 10. Fundir úr prufuskurði 33, fundanúmer 992 og 993. 

 

Prufuskurður 34 

Stærð skurðar var 50x50 sm, kolalag 30 sm þykkt og mannvistarlag [1004] 45 sm að 

þykkt. Mikið magn funda kom úr þessum skurði, 144 talsins fyrir utan bein sem voru 

ekki talin, eða rúm 1,2 kg.  
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T34 Fjöldi Þyngd (g) 

Klébergsgripir 6 187,2 

Viðargripir 5 48,4 

Aðrir gripir 1 0,4 

Unninn viður 132 570 

Greinar 15 59 

Bein x 360 

Tafla 11. Fundir úr prufuskurði 34, fundanúmer 994-1004. 

 

Prufuskurður 35 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag [1004] 38 sm þykkt. Í því voru tveir 

viðargripir: pinni (fundanr. 1007) og stafur (fundanr. 1006), unninn viður og bein. 

T35 Fjöldi Þyngd (g) 

Viðargripir 2 13,1 

Unninn viður 27 262 

Greinar 2 11,3 

Bein x 262 

Tafla 12. Fundir úr prufuskurði 35, fundanúmer 1005-1009. 

 

Prufuskurður 36 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag [1004] 26 sm að þykkt, í því var einn 

viðargripur, nagli (fundanr. 1011) og unninn viður (fundanr. 1010). 

T36 Fjöldi Þyngd (g) 

Viðargripir 1 18 

Unninn viður 27 64,8 

Tafla 13. Fundir úr prufuskurði 36, fundanúmer 1010-1011. 

 

Prufuskurður 37 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag [1004] var 21 sm þykkt, í því var unninn 

viður, greinar og bein. 

T37 Fjöldi Þyngd (g) 

Unninn viður 25 144 

Greinar 5 29 

Bein x 13,2 

Tafla 14. Fundir úr prufuskurði 37, fundanúmer 1012-1014. 
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Prufuskurður 38 

Stærð skurðar var 50x50 sm, kolalag [1003] var 5 sm að þykkt, engir fundir í því, 

mannvistarlag 58 sm þykkt, í því var eitt met úr klébergi (gripanr. 1016), unninn 

viður, greinar og bein. 

 

T38 Fjöldi Þyngd (g) 

Klébergsgripir 1 365 

Unninn viður 37 136 

Greinar 9 131 

Bein x 208 

Tafla 15. Fundir úr prufuskurði 38, fundanúmer 1015-1018. 

 

Prufuskurður 39 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag sem hefur sömu einkenni og [1003] 17 sm 

að þykkt, mannvistarlag [1004] þar undir 31 sm. Unninn viður greinar og bein í 

báðum lögum. 

T39 Fjöldi Þyngd (g) 

Unninn viður 41 228 

Greinar 11 46 

Bein x 88 

Tafla 16. Fundir úr prufuskurði 39, fundanúmer 1020-1022. 

 

Prufuskurður 40 

Stærð skurðar var 50x50 sm, mannvistarlag hefur sömu einkenni og [1003] 24 sm 

þykkt, engir fundir í því. Mannvistarlag [1004] þar undir er 46 sm að þykkt. Unninn 

viður, greinar og bein í báðum lögum. Tveir viðargripir, pinnar (fundanr. 1023), 

leðurbútur (fundanr. 1028), unninn viður, greinar og bein.  
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T40 Fjöldi Þyngd (g) 

Viðargripir 2 7,3 

Aðrir gripir 1 1,9 

Unninn viður 61 140 

Greinar 21 77 

Bein x 344 

Tafla 17. Fundir úr prufuskurði 40, fundanúmer 1023-1028. 

 

Prufuskurður 41 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Tvö mannvistarlög, það efra 4 sm að þykkt og það neðra 

46 sm. Unninn viður og bein fundust í því neðra. 

T41 Fjöldi Þyngd (g) 

Unninn viður 3 69 

Bein x 20 

Tafla 18. Fundir úr prufuskurði 41, fundanúmer 1029 og 1030. 

 

Prufuskurður 42 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Tvö mannvistarlög, það efra [1003] er 12 

sm að þykkt en það neðra 50 sm. Í skurðinum voru þrír viðargripir, einn 

stafur (fundanr. 1031) og tveir pinnar (fundanr. 1033), einnig var þar 

unninn viður, greinar og bein. Að auki fannst neðst í neðra 

mannvistarlaginu stór spýta sem ekki var fjarlægð. 

Mynd 5. Þversnið  af prufuskurði 42, 

kolalag [1003] er nr. 3 á myndinni, 

 lag nr. 4 er einnig mannvistarlag. 
 

T42 Fjöldi Þyngd (g) 

Viðargripir 3 94,3 

Unninn viður 62 408 

Greinar 24 188,5 

Bein x 22 

Tafla 19. Fundir úr prufuskurði 42, fundanúmer 1031-1036. 
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Prufuskurður 43 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Kolalag sem er blanda af [1002] og [1003] 5 sm þykkt. 

Engir fundir. 

 

 Prufuskurður 44 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Mannvistarlagið [1004] er ekki til staðar, aðeins mólag, í 

því unninn viður og greinar. 

T44 Fjöldi Þyngd (g) 

Unninn viður 6 8 

Greinar 1 2 

Tafla 20. Fundir úr prufuskurði 44, fundanúmer 1042 og 1043. 

 

Prufuskurður 45 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Mannvistarlög [1003] og [1004] ekki til staðar, aðeins 

mólag, í því smávegis af unnum viði, greinum og beinum. 

T45 Fjöldi Þyngd (g) 

Unninn viður 3 3,7 

Greinar 2 15 

Bein x 2 

Tafla 21. Fundir úr prufuskurði 45, fundanúmer 1037-1039 og 1041. 

 

Prufuskurður 46 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Mannvistarlög [1003] og [1004] ekki til staðar, aðeins 

mólag, í því unninn viður. 

T46 Fjöldi Þyngd (g) 

Unninn viður 15 22,9 

Tafla 22. Fundir úr prufuskurði 46, fundanúmer 1040. 
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Prufuskurður 47 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Mannvistarlög [1003] og [1004] ekki til staðar, aðeins 

mólag, í því unninn viður og greinar. 

T47 Fjöldi Þyngd (g) 

Unninn viður 1 32,5 

Greinar 3 7,9 

Tafla 23. Fundir úr prufuskurði 47, fundanúmer 1044 og 1045. 

 

Prufuskurður 48 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Tvö mannvistarlög, það efra 42 sm og það neðra 16 sm 

að þykkt. Þar fannst einn viðargripur, pinni sem er brotinn í tvo hluta (fundanr.1047), 

einnig unninn viður, greinar og bein. 

T48 Fjöldi Þyngd (g) 

Viðargripir 1 22,3 

Unninn viður 21 154 

Greinar 5 18,3 

Bein x 260 

Tafla 24. Fundir úr prufuskurði 48, fundanúmer 1046-1049. 

 

Prufuskurður 49 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Lag sem líkist [1003], 14 sm þykkt, í því unninn viður. 

T49 Fjöldi Þyngd (g) 

Unninn viður 2 4,3 

Tafla 25. Fundir úr prufuskurði 49, fundanúmer 1058. 

 

 

Prufuskurður 50 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Tvö mannvistarlög, það efra 30 sm að þykkt og það 

neðra 40 sm. Allir fundir í efra laginu: kléberg, unninn viður, greinar og bein. 
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T50 Fjöldi Þyngd (g) 

Klébergsgripir 2 199 

Unninn viður 6 153 

Greinar 8 57,2 

Bein x 193 

Tafla 26. Fundir úr prufuskurði 50, fundanúmer 1050-1054. 

 

Prufuskurður 51 

Stærð skurðar var 50x50 sm. Mólag, í því unninn viður og grein. 

T51 Fjöldi Þyngd (g) 

Unninn viður 4 49,8 

Greinar 1 3,4 
Tafla 27. Fundir úr prufuskurði 51, fundanúmer 1055-1056. 

 

Auk þess fannst einn lausafundur árið 2013, klébergsgripur 77 g. Hann er ekki tekinn 

með í þessari athugun. 
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4. Fundir 

Fundum er skipt niður í sex flokka: Klébergsgripir, viðargripir, aðrir gripir, unninn 

viður, greinar og bein. 

Langstærsti fundaflokkurinn var unninn viður sem er 81% af öllum fundum, 

viðargripirnir eru næst stærsti fundaflokkurinn eða 9%, kléberg um 5% og greinar um 

4%. Greinar eru reyndar fleiri en þessi tala gefur til kynna þar sem þær voru ekki 

allsstaðar taldar og bein eru ekki með í þessari upptalningu þar sem þau voru ekki 

talin í neinum tilfellum. Ef litið er á fundasafnið út frá þyngd lítur það aðeins öðruvísi 

út, unninn viður er samt ennþá stærsti fundaflokkurinn eða 39% af heildarþyngd 

safnsins, kléberg er næststærsti flokkurinn eða 29%, viðargripir 16%, bein 12% og 

greinar 4%. Aðrir gripir er minnsti flokkurinn með um 0,3% af heildarþyngd safnsins. 

Í sumum tilfellum voru bein ekki talin og eru því stærri hluti en þessi tala segir til um. 

 

 

 

Graf 1.og 2.  Fundaflokkar eftir fjölda funda annarsvegar og þyngd fundaflokksins hinsvegar. 
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4.1  Kléberg 

Norrænir menn á Grænlandi áttu auðvelt með að nálgast kléberg þar sem það finnst 

um allt landið og er algengt að finna gripi úr klébergi við uppgröft á norrænum 

stöðum á Grænlandi (t.d. Smiarowski, án ártals, bls. 29; Ragnar Edvardsson, 2010, 

bls. 26). Kléberg var notað bæði sem byggingarefni og sem ílát sem ætluð voru til 

matargerðar. Það var auðvelt að vinna með það sem efni og það var sterkt (Nørlund, 

1929, bls. 151). Það ásamt því að það var aðgengilegt, er sennilega ástæðan fyrir því 

að miklu meira er af klébergi en leirkerjum, sem eru nánast ekki til staðar. 

 

 

Mynd 6. Klèberg úr prufuskurði 30, fundanúmer 982. 

 

Úti við Einarsfjörð liggur eyja sem kölluð var Hreiney. Samkvæmt 

Grænlandslýsingu Ívars Bárðarsonar sem er talin skrifuð um 1349-68 var þar „hinn 

besti tálgusteinn (kléberg) sem á Grænlandi sér, svo náttúrulega góður, að þeir gera 

þar af grýtur og könnur, og er sá steinn svo stöðugur að eldur skeður hann eigi, og er 

ger svo mikil ker af einum steini að taka tíu tunnur eða tólf.“ (Ólafur Halldórsson, 

1978, bls. 135). Ekki hefur því verið erfitt fyrir fólkið á Görðum að verða sér úti um 

gott kléberg, sem sýnir sig í að mikill meirihluti allra steingripa er úr klébergi, en 

dómkirkjan að Görðum átti þessa eyju. 
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Flestir klébergsgripirnir sem grafnir voru upp komu úr lagi [1003]. Stóran hluta 

af safninu var ekki hægt að greina til tegunda, en flestir gripirnir virðast vera brot af 

ílátum. Einnig fundust kljásteinar og snældusnúðar. Alls eru þetta 357 klébergsgripir 

sem vega samanlagt 26,6 kg. Á mynd 7 er hægt að sjá hve mikið af klébergsbrotum 

fannst í hverjum skurði. Á mynd 8 sést svo hve mikið fannst af klébergi eftir þyngd. 

 

 

 

Mynd 7. Dreifing klébergs eftir fjölda brota. 
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Mynd 8. Dreifing klébergsbrota eftir þyngd 
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Mynd 9. Dreifing klébergsbrota eftir fjölda samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni. 
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Mynd 10. Dreifing klébergs eftir þyngd samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni. 
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Eins og sést á myndum 9 og 10 þá eru klébergsgripirnir sennilega mest 

norðaustan við svæði A, þar liggja þeir að mestu á um 20x20 m svæði samkvæmt 

náttúrulegu grannabrúunnar greiningunni, auk þess sem kléberg virðist vera á milli 

svæða A og B og þar fyrir sunnan. 

4.2 Viðargripir 

Alls eru viðargripirnir 785 talsins og vega samtals 14,1 kg. Þetta eru meðal annars: 

Pinnar, naglar, stafir (e. stave), plötur, talnapinnar, verkfæri, leikföng, ýmis ílát, 

snældusnúðar, krókur, handföng, áfestur (e. fittings) og kambur. Viðargripir fundust 

aðallega í lagi [1004]. 

Sjö af viðargripunum eru skreyttir rúnum og fundust þeir allir á svæði B. Tveir 

gripir eru með launrúnum (gripanr. 370 og 949) sem ekki hefur verið hægt að ráða. Á 

öðrum þeirra stendur einnig fuþ(a)(n)h sem gæti verið tilraun til að skrifa „fuþark“. 

Einn er með litlum rúnum (gripanr. 401) sem sennilega hefur verið notað við 

skrifæfingar og einn sem á stendur „rúnir r“ (gripanr. 515), þar sem gæti hafa átt að 

standa rúnir ristir og svo eitthvert nafn. Þá fannst einn viðargripur með Maríubæn á 

latínu (gripanr. 108) „et benedictus fructus ventris tui“, sem merkir: „og blessaður er 

ávöxtur lífs þíns“. Hluti af viðarkrossi fannst einnig (gripanr. 70) með rúnaáletrun á 

báðum hliðum. Á annarri hliðinni stendur „faðir og“ og á hinni stendur „heilagur 

Jóhannes“.  Þessum krossi svipar til krossa sem fundust í kirkjugarðinum í 

Herjólfsnesi. Að lokum er einn viðargripur (gripanr. 735) sem á stendur óskýrt 

ki(a)(l)a. Rúnirnar voru túlkaðar af Lisbeth Imer (Imer, 2014, bls. 73-78).  

Aðeins höfðu fundist 52 viðargripir með rúnum í Grænlandi áður en þessi 

uppgröftur fór fram (Heiðrún Þórðardóttir, 2012, bls. 11). Þessir gripir bæta því 

talsvert í þetta safn. Þeir fundust allir á sama 35m² svæði og sennilega eru mun fleiri 

rúnagripir á svæðinu í kring. 

Á mynd 11 sést hvernig gripirnir dreifast yfir svæðið. Viðargripir voru flestir 5 í 

prufuskurði 34 en prufuskurðirnir þar í kring gefa líka há gildi. Mikið af viðargripum 

var á svæði B, þar sem upp komu 543 viðargripir. Til að setja það í samhengi við 

prufuskurðina þá jafnast það á við að 4 viðargripir finnist að meðaltali í hverjum reit 

sem jafnstór er prufuskurðunum eða 0,25m². 
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Mynd 11. Dreifing viðargripa eftir fjölda 
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Mynd 12. Dreifing viðargripa eftir fjölda samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni 

 

Á mynd 12 sést hvernig viðargripir dreifast yfir rannsóknarsvæðið samkvæmt 

náttúrulegu grannarbrúunnar greiningunni. Þeir virðast vera mest frá um 20 m austan 

við svæði B að svæði A í vestur og frá prufuskurði 29 í suðri og að skurði 42 í norðri.  
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4.3 Unninn viður 

Unninn viður fannst aðallega í lagi [1004]. Í þessum flokki er allur greinilega unninn 

viður sem ekki er hægt að flokka sem ákveðinn grip, mest var þetta spænir. Viðurinn 

hefur varðveist einstaklega vel. Alls fundust 6756 stk, eða 35,7 kg. Lang mest af 

unnum viði var í prufuskurði 29, alls 280 stk eða 933 g, en einnig var mikið í skurðum 

34 (132 stk, 550 g) og 42 (62 stk, 407 g).  

 

 

Mynd 13. Unninn viður úr prufuskurði 36, fundanúmer 1010. 

 

Á mynd 14 sést hvernig unninn viður dreifist yfir svæðið. Fjólubláu hringirnir 

tákna fjöldann af unnum viði. Mynd 15 sýnir svo hvernig unninn viður dreifist miðað 

við þyngd.  

Mynd 16 sýnir svo hvernig unninn viður liggur í jörð samkvæmt náttúrulegu 

grannabrúunnar greiningunni, eftir fjölda brota. Mynd 17 sýnir okkur svo hvernig 

dreifingin er miðað við þyngd. Sú mynd gefur jafnvel betri upplýsingar en mynd 16 

þar sem viður getur auðveldlega kvarnast eða brotnað frá stærri viðarhlut og getur 

hver fundur því verið margtalinn. 
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Mynd 14. Dreifing unnins viðar eftir fjölda. 
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Mynd 15. Dreifing unninns viðar eftir þyngd. 
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Mynd 16. Dreifing unnins viðar eftir fjölda samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni. 
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Mynd 17. Dreifing unnins viðar eftir vigt samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni. 
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Unninn viður virðist vera mest á svæði sem liggur frá suðri til norðurs á milli 

svæða A og B. Einnig virðist vera viður á svæðinu á milli fráveituskurðanna, þó hann 

sé ekki í jafn miklum mæli og á fyrrnefnda svæðinu. Unninn viður er aðallega í 

mannvistarlagi [1004]. 

Þann mikla fjölda sem fannst af viðargripum og unnum viði má þakka betri 

varðveisluskilyrðum en tíðkast á öðrum norrænum stöðum. 

Ekki er þó búið að greina hvort viðurinn er innfluttur, unninn úr rekavið eða 

hugsanlega unninn úr trjám á svæðinu, en í Grænlandslýsingu Ívars Bárðarsonar segir 

svo: „Á hægri hönd, þegar siglt er inn fjörðinn til dómkirkjunnar, sem stendur í botni, 

er stór skógur og heyrir hann dómkirkjunni til“ (Ólafur Halldórsson 1978. bls. 135)  

Greinilegt er ef þessari lýsingu að það hefur verið framboð af timbri fyrir 

ábúendur. Þeir áttu sinn eigin skóg sem þeir gátu nýtt að vild og skýrir það mögulega 

þann mikla fjölda viðargripa og unnins viðar sem finnst á svæðinu. 

4.4  Greinar 

Frjókornarannsókn leiddi í ljós að lítið skóglendi var næst uppgraftarstaðnum og að 

sennilega hefur verið alllangt í næstu tré (Schofield, Edwards, og McMullen, 2007). 

Peter Steen Henriksen kemst að svipaðri niðurstöðu er hann rannsakaði ruslahauginn, 

birkifræ fundust í litlu magni miðað við þær greinar sem fundust, en birki framleiðir 

mikið magn fræja sem dreifast auðveldlega. Telur hann að víðirinn og birkið hafi 

verið flutt á svæðið sem rusl frá bænum (Henriksen 2012). Hugsanlegt er að 

greinarnar komi frá fyrrnefndum skógi sem minnst er á í Grænlandslýsingu Ívars 

Bárðarsonar. 

 

Mynd 18. Greinar úr prufuskurði 34, fundanúmer 1000. 
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Mynd 19. Dreifing greina eftir þyngd. 
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Mynd 20. Dreifing greina eftir þyngd samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni 
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Á mynd 19 sést hvar greinar fundust og í hve miklu magni miðað við þyngd, á 

mynd 20 sést svo hvernig greinarnar dreifast samkvæmt náttúrulegu grannarbrúunnar 

greiningunni. Lang mest er af þeim á svæðinu fyrir austan svæði B og á svæðinu 

aðeins þar fyrir norðan, en minna er um þær á öðrum stöðum. Notast er við vigt hér en 

ekki fjölda greina þar sem greinarnar voru ekki taldar í öllum tilfellum árið 2012. 

4.5  Aðrir gripir 

Í þessum flokki eru allir þeir gripir sem ekki falla undir hina gripaflokkana. Í þessum 

flokki eru meðal annars 34 leðurgripir, en mjög vel varðveittir leðurgripir fundust, 

m.a. hlutar af skóm, ólum, belti og efni sem er búið að skera til. Aðeins fundust tvö 

leirkersbrot sem hægt er að aldursgreina til miðalda, bæði grafin upp á svæði A. 

Annað þeirra (fundanr. 843) er hugsanlega af Raeren gerð frá seinnihluta 15. aldar, 

sem er eftir að samskiptum milli Grænlands og Noregs lauk samkvæmt rituðum 

heimildum (Guðrún Alda Gísladóttir, 2014, bls. 72). Þessi leikerjaskortur er í 

samræmi við uppgröftinn sem Paul Nørlund stóð fyrir, en hann fann aðeins eitt 

leirkersbrot (Nørlund, 1929, bls. 151). 

Allt gler sem fannst er frá nútímanum og verður því ekkert fjallað um það hér. 

Einnig eru í þessum flokki meðal annars tveir blýgripir báðir sennilega met, gjall, 

brýni og textíll. Athygli vekur að ekki fundust neinir járngripir.  

Af þeim beinum sem er búið að greina eru sjö unninn bein, aðeins hefur verið 

hægt að greina eitt þeirra til tegunda, en það er nál úr hreindýrshorni (fundanr. 300) 

sem fannst á svæði B (Guðrún Alda Gísladóttir, 2014, bls. 64). 

Ekki er hægt að draga miklar ályktanir af dreifingu annara gripa (mynd 21), þar 

sem þessi flokkur er lítill og fjölbreyttur. 
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Mynd 21. Dreifing annarra funda, eftir þyngd. 

4.6 Bein 

Mikið magn beina fannst, samtals um 13,4 kg. Beinin voru ekki talin heldur aðeins 

vigtuð. Ekki er búið að greina bein úr öllum mannvistarlögum og skurðum, en þó hafa 

bein úr tveimur lögum [31] og [36] á svæði A og einu lagi [505-4] úr svæði B, verið 

greind af Konrad Simiarowski. 
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Húsdýrabein sem fundust eru úr nautgripum, hestum, hundum, svínum, kindum 

og geitum. Af selabeinum sem fundust eru bein af kambsel (erignathus barbatus), 

vöðusel (pagophilus groenlandicus) og stórum sel, en flest beinin var ekki hægt að 

greina frekar en sem sel (pocid sp.). 11 hvalabein fundust, eitt af smáhveli en ekki var 

hægt að greina hin frekar. Ein kló af ísbirni fannst, 26 rostungabein og 99 

hreindýrabein. Af fuglabeinum var hægt að greina 4 sem bein af hrafni, 2 bein af 

haferni, 11 bein af langvíu, 3 af fugli af svartfuglaætt og 7 bein voru ógreinanleg. 

Aðeins eitt fiskibein fannst en það var bein af fiski í þorskaætt (Simiarowski, 2014, 

bls. 83-85). Dýrabein komu einnig í ljós í uppgreftri Nørlund, þau fundust á dreif yfir 

stórt svæði innan biskupssetursins (Nørlund, 1929, bls. 102). 

Mynd 22 sýnir í hve miklu magni bein fundust miðað við þyngd. Taka ber 

myndina með fyrirvara þar sem bein voru ekki alltaf vigtuð árið 2012 (svæði A, B, 8 

og 10) og getur það gefið skakka mynd af dreifingunni. Beinin eru því fleiri á 

fyrrnefndu svæðum en myndin segir til um. Það sama á við um mynd 23 sem sýnir 

hvernig beinin dreifast með náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni. Það fundust bein í 

prufuskurðum 8, 10 (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 112-113) og á svæði A og B, 

(Smiarowski, 2014, bls.79) en þar sem magnið var ekki skráð er erfitt að áætla það. 

Gögn sem notuð voru við gerð myndarinnar eru því aðeins frá uppgreftrinum árið 

2013 en gögn frá 2012 voru því ekki látin hafa áhrif á myndina heldur spáði forritið 

fyrir þeim breytum.  

Beinin virðast vera mest á um 40x40 metra svæði eða um 1600 m², sem nær frá 

suðausturhluta svæðis B og að norðvesturhluta svæðis A, auk annars minna svæðis 

þar rétt fyrir sunnan. 

Alls greindi Smiarowski eins og áður sagði bein úr þremur mannvistarlögum og 

greindi úr því 1541 bein greinanleg til tegunda (NISP) (Smiarowski, 2014, bls. 85). 

277 NISP í lagi [036] sem var um 6 m², 185 NISP í lagi [031] sem var um 18 m² og 

1079 í lagi [505-4] sem var um 32 m² (en aðeins eru hér bein frá um ¼ af þykkt 

lagsins). Lög [036] og [031] voru á svæði A en lag [505-4] á svæði B. Ef við leggjum 

saman lög [036] og [031] fáum við út að það eru um 56 NISP á hverjum m² og það 

eru um 135 NISP á hverjum m² í lagi [505-4]. Ef við reiknum með að svipaður fjöldi 

sé á öllu svæðinu sem er um 1600 m², er gróflega hægt að áætla að þarna séu á bilinu 

90.000 til 216.000 NISP. 
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Mynd 22. Dreifing beina eftir þyngd. 
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Mynd 23. Hér sést hvar bein var helst að finna, ath. ekki voru þau allstaðar vigtuð. 
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4.7 Allir fundir 

Mynd 24 hér að neðan sýnir svo dreifingu allra gripa (kléberg, viðargripir og aðrir 

gripir) eftir þyngd. Sumir fundaflokkar fá hér meira vægi vegna þess að þeir eru 

eðlisþyngri en aðrir, eins og t.d. kléberg. 

Á mynd 25 sjáum við hvernig allir gripir dreifast yfir svæðið samkvæmt 

náttúrulegu grannarbrúunnar aðferðinni. Þeir liggja mest á um 50 m svæði sem liggur 

norður-suður á milli uppgraftarsvæða A og B og svo yfir svæði B. 

Mynd 26 sýnir hvernig allir fundir fyrir utan bein og greinar dreifast. Beinum er 

sleppt hér, þar sem þau voru ekki talin og greinum er sleppt þar sem þær voru ekki 

taldar alls staðar. 

Á mynd 27 sést hvar mannvistarleifar liggja mest á svæðinu eftir fjölda funda, 

samkvæmt  náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni. Myndin er ekki ólík mynd 16 sem 

sýnir fjölda unnins viðar vegna þess að unninn viður er stærsti fundaflokkurinn. Mynd 

28 sýnir svo hvernig mannvistarleifar liggja helst miðað við þyngd funda. 
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Mynd 24. Dreifing allra gripa eftir þyngd. 
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Mynd 25. Dreifing allra gripa samkvæmt náttúrulegur grannabrúunnar aðferðinni. 
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Mynd 26. Dreifing allra funda eftir þyngd. 
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Mynd 27. Dreifing allra funda fyrir utan greinar og bein eftir fjölda samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni. 
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Mynd 28. Dreifing allra funda eftir þyngd samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni. 
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5. Lega mannvistarlaga 

Helstu mannvistarlög eru eins og áður sagði lag [1003] sem er kolalag (e. charcoal 

horizon) og lag [1004]. 

5.1 Mannvistarlag [1004] 

Mannvistarlag [1004] hefur verið tímasett með kolefnisaldursgreiningu til tímabilsins 

frá 994 til 1400 en aðallega til tímabilsins frá 1150-1300 (Schmid, 2014, bls. 100). 

Lagið er að mestu lífrænt og er mikið af viði og beinum í því, en lítið af leðri og 

steinum. Þetta er ekki venjulegt mannvistarlag, heldur er þetta náttúrulegt mólag með 

utanaðkomandi mannvistarleifum (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 18 og 34). 

Á mynd 29 sjáum við hvar lag [1004] liggur og hvar það er hvað þykkast, lagið 

hefur næstum nákvæmlega sömu dreifingu og viðargripirnir (mynd 12) en það ætti 

ekki að koma mikið á óvart þar sem flestir viðargripirnir fundust í því lagi. Þetta lag 

liggur í austri frá fráveituskurðinum sem liggur N/S og aðeins lengra en svæði A í 

vestri. Þykkast er það á svæðinu norð-austan við svæði A og u.þ.b. 20 m austan við 

svæði B. Myndin sýnir aðeins þann hluta þar sem þykktin er 5 sm eða meiri, til þess 

að sýna fram á hvar það er helst að finna. 
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Mynd 29. Á myndinni sést hvernig mannvistarlag [1004] dreifist samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni. 
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5.2  Kolalag [1003] 

Kolalagið [1003]hefur verði tímasett með kolefnisaldurgreiningu til 14. aldar 

(Schmid, 2014, bls. 100).  Lagið er meira og minna kolað, brennd bein eru algeng, 

annars mest ólífrænt lag með mikið af klébergi. Orri Vésteinsson telur að lagið sé 

ólífrænt vegna þess að lífrænu leifarnar hafi eyðilagst í eldi (Orri Vésteinsson, 2014, 

bls. 33) og samkvæmt honum hefur lagið einkenni þess að hafa verið flutt til (e. 

secondary deposit) (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 19).  Hann heldur því fram að lagið 

tákni einhverskonar athafnasvæði (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 43). 

Mynd 30 sýnir aðeins þann hluta þar sem þykktin er 5 sm eða meiri, til þess að 

sýna fram á hvar það er helst að finna. Það er því ljóst að lagið getur verið víðfeðmara 

en sést á myndinni, þó það sé þykkast á því svæði sem sést á henni. Kolalagið er 

þykkast á svæði sem nær frá svæðinu NA við svæði A og um 80 metra í suður. Það 

minnkar snögglega í austari hluta svæðisins og hverfur, en minnkar smám saman í 

vestari hluta þess áður en það hverfur, samskonar lag birtist svo aftur í skurði 26 á 

svæði C. Það má vera að það tengist saman, til þess þyrfti að athuga suðvestur hluta 

svæðisins betur. Svipað lag er að finna í skurðum 22, 23 og 24, sem einnig er á svæði 

C og getur því verið að þessi lög tengist (Orri Vésteinsson, 2014, bls. 26). 
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Mynd 30. Á myndinni sést hvernig Kolalagið [1003] dreifist. Dreifing samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni 
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Mynd 31 Mannvistarlög [1003] og [1004] saman. 

 

Á mynd 31 sést svo hvernig lög [1003] (gult) og [1004] (blátt) liggja sennilega 

miðað við hvort annað. [1003] liggur yfir [1004] á allstóru svæði frá suðvestri til 

norðausturs sem er græna svæðið á myndinni. 
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6. Niðurstöður 

Sýnt hefur verið fram á hvernig landupplýsingakerfi geta aðstoðað við að setja fram 

myndrænt hvar gripir og aðrar mannvistarleifar liggja í jörðu á óuppgröfnu svæði, 

með því að skoða hvað hefur verið grafið upp í kring. Ljóst er að enn er mikið af 

mannvistarleifum í jörðu á svæðinu og hefur verið sýnt fram á í þessari ritgerð hvar 

þær sennilega er að finna. 

Mannvistarlög [1003] og [1004] eru sennilega lög sem hafa verið flutt til, þeim 

hefur sennilega verið hent þangað af ábúendum. Lag [1004] er ekki eins á öllum 

stöðum, á sumum stöðum kom fram mikið af einum fundarflokki, eins og í skurði 28 

þar sem fannst mjög mikið af beinum en lítið af unnum viði. Á öðrum stöðum er 

þessu öfugt farið, eins og í skurði 29 þar sem var mjög mikið af unnum viði en lítið af 

beinum. Þetta bendir til þess að hugsanlega hafi þessum fundum verið hent þangað í 

sitt hvoru lagi, þ.e. að á einhverjum tímapunkti hafi hrúgu af beinum verið hent á 

tiltekinn stað og á öðrum tímapunkti hafi unnum viði verið hent á annan stað o.s.frv. 

frekar en að öllu rusli hafi verið blandað saman og hent í einu. Bein koma af öðrum 

stað en viður, bein koma úr eldhúsi eða þaðan sem fólk neytir matar, en unninn viður 

kemur þaðan sem var verið að vinna með hann. Þar sem þetta var stórt býli, þá er 

sennilegt að þeir staðir þar sem rusli var safnað saman inn á bæjarstæðinu hafi verið 

fleiri en einn og þegar komið var að því að henda ruslinu hafi það endað  á 

mismunandi stöðum. 
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7. Umræður og lokaorð 

Ef grafa á á svæðinu aftur, legg ég til að þær myndir sem komið hafa fram í þessari 

ritgerð verði hafðar til hliðsjónar.  

Í lagi [1004] er hvað mest af viði sem er í hvað mestri hættu á að skemmast ef 

túnið heldur áfram að þorna á næstu árum. Mjög líklegt er, miðað við það sem grafið 

var upp á svæði B, að á þessu svæði liggi talsvert merkilegir gripir sem geta kennt 

okkur ýmislegt um lífið á miðöldum. Líklegt er að talsvert af viðargripum með 

rúnaáletrunum séu þarna og þeir eru sérstaklega viðkvæmir, þar sem erfitt getur verið 

að lesa úr þeim ef þeir þurrkast of mikið upp.  

Ekki tel ég mikla þörf á í náinni framtíð að grafa upp það svæði þar sem kolalagið 

[1003] er hvað þykkast, þó vissulega geti það verið áhugavert. Fundirnir í því lagi eru 

mest ólífrænir og liggur því ekki eins mikið á að grafa þá upp og hina lífrænu í lagi 

[1004]. 

Legg ég til að grafið verði sem mest af svæðinu sem liggur norður-suður á milli 

svæða A og B, frá um 30 m norðaustan við svæði A og þaðan um 60 m suður. 

Ef það svæði yrði ekki allt grafið upp, legg ég til að grafin verði að a.m.k. þrjú svæði 

með jöfnu millibili. Mikilvægast er að grafa upp svæðið fyrir norðaustan svæði A, þar 

sem þar fannst hvað mest af unnum viði og viðargripum ásamt því að þar er lag 

[1004] hvað þykkast. Það var líka mikið af beinum á þessu svæði sem einnig er vert 

að bjarga. 

Svæðið í kringum prufuskurð 29 þyrfti einnig að athuga betur, en þar voru hvað 

flestir fundir en ekki voru grafnir aðrir skurðir eins þétt í kringum þá og á svæðinu 

fyrir NA svæði A. Svæðið milli prufuskurðar 29 og prufuskurðar 8 ætti því að 

rannsaka betur. Svæðið í kringum prufuskurði 48 og 50 er einnig áhugavert, en þar 

eru þykk mannvistarlög.  

Þriðja svæðið sem ég legg til að grafið verið upp er svo svæðið milli A og B. 
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Mynd 32. Tillögur að uppgraftarsvæði. 

 

Á mynd 32 eru tillögur að uppgraftarsvæði, stærð uppgraftarsvæðanna sem miðað 

er við er 10x8 m. 

Á öllum þessum svæðum liggja þau tvö megin mannvistarlög sem fjallað hefur 

verið um ([1003] og [1004]) og mikið er af fundum úr öllum fundaflokkum á þessum 

svæðum. 

Ef við skoðum þetta í samhengi við mynd 25 sem sýnir dreifingu allra gripa á 

svæðinu, má sjá að það eru að minnsta kosti 4-6 gripir á hvert 50x50 sm svæði á þeim 

stað sem hér er stungið uppá að grafið sé á. Þetta þýðir að á hverju þessara svæða má 

búast við að grafa upp a.m.k. 1300 gripi. Til samanburðar voru færri en 600 gripir á 

svæði A, sem er jafn stórt. Hlutfallslega eru þetta svipað margir gripir og komu frá 

svæði B. 
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Einnig má búast við að finna mikið af beinum á þessum svæðum, ef við miðum 

við mynd 23 og útreikningana á bls. 43-44 má búast við að finna um 4.500-11.000 

NISP.  

Það var greinilega góð ákvörðun árið 2012 að grafa upp svæði A og B en það 

virðist vera að minnsta kosti jafnmikið eða meira af mannvistarleifum á ofantöldum 

svæðum. 

Þeir prufuskurðir sem grafnir voru henta vel til þess að gera þessa athugun sem ég 

hef lýst hér að ofan, það eru margir skurðir sem gefa nákvæma niðurstöðu. Ef þessi 

aðferðafræði á að virka sem best í rannsóknum í framtíðinni þá þyrfti að hafa hana í 

huga frá byrjun og gera ákveðið magn prufuskurða yfir ákveðið svæði, með jöfnu 

millibili. Einnig þyrfti að nota sömu aðferðafræði allsstaðar, sömu fundir ættu að vera 

hirtir og skráðir á sama hátt í öllum tilfellum.  

 

  



63 
 

Heimildaskrá 

Buckland, P.C., Edwards, K.J., Panagiotakopulu, E. og Schofield, E. (2009). 

Palaeoecological and historical evidence for manuring and irrigation at Garðar 

(Igaliku), Norse Eastren Settlement, Greenland. Í The Holocene 19, bls. 105-116. 

SAGE. 

Edwards, K.J og Schofield, J.E. (2012). Investigation of proposed Norse irrigation 

channels and dams at Garðar/Igaliku, Greenland. DOI 10.1007/s12685-012-0066-

7. 

Grønlands Historiske Mindesmærker I–III. (1838) Kaupmannahöfn: Det Brünnichske 

Forlag. 

Guðrún Alda Gísladóttir. (2014). Interim finds report. Í Orri Véstensson (ritstjóri), 

Archaeological investigations in Igaliku, Excavations in the meadow 2012-2013, 

bls. 44-72. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands.  

Heiðrún Þórðardóttir. (2012). Skalat maðr rúnir rista: samanburður á íslenskum og 

grænlenskum rúnaáletrunum. BA ritgerð: Háskóli Íslands. 

Henriksen, P.S. (2012). The midden at Garðar. Results from the macrofossil analysen. 

NNU-rapport nr. 17 2012, Kaupmannahöfn: National Museum of Denmark, 

Invironmental Archaeology. 

Imer, L. (2014). Nye fund af runeindskrifter i Grønland. Í Orri Véstensson (ritstjóri)  

Archaeological investigations in Igaliku, Excavations in the meadow 2012-2013, 

bls. 73-78. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands.  

Keller, C. (1989). The Eastren Settlement Reconsidered, Some analyses of Norse 

Medieval Greenland. University of Oslo: Doktorsritgerð 

Nørlund, P. (1929). Norse ruins at Gardar. The episcopal seat of mediaeval 

Greenland. Í Meddeleser om Grønland 76, bls. 1-171. 

Orri Vésteinsson (2014) Archaeological investigations in Igaliku, Excavations in the 

meadow 2012-2013. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands. 

Ólafur Halldórsson (1978) Grænland í miðaldaritum. Reykjavík: Sögufélag, 



64 
 

Ragnar Edvardsson (2010). Archaeological Excavations at Qorlortorsuaq 2006, Field 

Report. Bolungarvík: Náttúrustofa Vestfjarða. 

Schmid, M. (2014) Radiocarbon dates from Igaliku interpreted within a Bayesian 

framework. Í Orri Véstensson (ritstjóri).  Archaeological investigations in Igaliku, 

Excavations in the meadow 2012-2013, bls. 99-102. Reykjavík: Fornleifastofnun 

Íslands.  

Schofield J.E., Edwards, K.J. og McMullen, A.J. (2007). Modern pollen-vegetation 

relationships in subartic southern Greenland and the interpretation of fossil pollen 

data from the Norse landnám. Journal of Biogeography 34, bls. 473-488. 

Smiarowski, K. (2014). Preliminary report on the 2012 archaeofauna. Í Orri 

Vésteinsson (ritstjóri).  Archaeological investigations in Igaliku, Excavations in the 

meadow 2012-2013, bls. 79-96. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands.  

Smiarowski, K. (án árs). E172 Tatsip Ataa Midden Excavation 2009 & 2012 

Preliminary Excavation Report. CUNY. 

Sibson, R. (1981). A brief decription of natural neighbor interpolation. Í Barnett, V. 

Interpreting multivariate Data, bls. 21-36. Chichester: John Wiley.. 

Watkinson, D. og Neal, V. (1998). First aid for finds. Southhampton: RESCUE, 

UKIC.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Myndaskrá 

Mynd 1.Rannsóknarsvæðið og rústasvæðið. Loftmynd fengin af Google Earth. .......... 5 

Mynd 2. Rannsóknarsvæðið......................................................................................... 11 

Mynd 3. Svæði A og B og prufuskurðir 8, 9 og 10. .................................................... 14 

Mynd 4. Svæði C, prufuskurðir 20-26. ........................................................................ 16 

Mynd 5. Þversnið  af prufuskurði 42, .......................................................................... 22 

Mynd 6. Klèberg úr prufuskurði 30, fundanúmer 982. ................................................ 27 

Mynd 7. Dreifing klébergs eftir fjölda brota. ............................................................... 28 

Mynd 8. Dreifing klébergsbrota eftir þyngd ................................................................ 29 

Mynd 9. Dreifing klébergsbrota eftir fjölda samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni. .................................................................................................................... 30 

Mynd 10. Dreifing klébergs eftir þyngd samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni. .................................................................................................................... 31 

Mynd 11. Dreifing viðargripa eftir fjölda .................................................................... 33 

Mynd 12. Dreifing viðargripa eftir fjölda samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni ..................................................................................................................... 34 

Mynd 13. Unninn viður úr prufuskurði 36, fundanúmer 1010. ................................... 35 

Mynd 14. Dreifing unnins viðar eftir fjölda................................................................. 36 

Mynd 15. Dreifing unninns viðar eftir þyngd. ............................................................. 37 

Mynd 16. Dreifing unnins viðar eftir fjölda samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni. .................................................................................................................... 38 

Mynd 17. Dreifing unnins viðar eftir vigt samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni. .................................................................................................................... 39 

Mynd 18. Greinar úr prufuskurði 34, fundanúmer 1000. ............................................ 40 

Mynd 19. Dreifing greina eftir þyngd. ......................................................................... 41 

Mynd 20. Dreifing greina eftir þyngd samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni ..................................................................................................................... 42 

Mynd 21. Dreifing annarra funda, eftir þyngd. ............................................................ 44 

Mynd 22. Dreifing beina eftir þyngd. .......................................................................... 46 

Mynd 23. Dreifing beina eftir þyngd samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni ..................................................................................................................... 47 

Mynd 24. Dreifing allra gripa eftir þyngd. .................................................................. 49 

Mynd 25. Dreifing allra gripa samkvæmt náttúrulegur grannabrúunnar aðferðinni. .. 50 



66 
 

Mynd 26. Dreifing allra funda eftir þyngd................................................................... 51 

Mynd 27. Dreifing allra funda fyrir utan greinar og bein eftir fjölda samkvæmt 

náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni........................................................................ 52 

Mynd 28. Dreifing allra funda eftir þyngd samkvæmt náttúrulegu grannabrúunnar 

aðferðinni. .................................................................................................................... 53 

Mynd 29. Á myndinni sést hvernig mannvistarlag [1004] dreifist samkvæmt 

náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni........................................................................ 55 

Mynd 30. Á myndinni sést hvernig Kolalagið [1003] dreifist. Dreifing samkvæmt 

náttúrulegu grannabrúunnar aðferðinni........................................................................ 57 

Mynd 31 Mannvistarlög [1003] og [1004] saman. ...................................................... 58 

Mynd 32. Tillögur að uppgraftarsvæði. ....................................................................... 61 

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Fundir frá svæði A .......................................................................................... 12 

Tafla 2. Fundir frá svæði B .......................................................................................... 12 

Tafla 3. Fundir úr prufuskurði 8, fundanúmer 16-26 og 71-75. .................................. 13 

Tafla 4. Fundir úr prufuskurði 10, fundanúmer 82-92 og 94-101. .............................. 14 

Tafla 5. Fundir úr prufuskurði 27, fundanúmer 958-960. ............................................ 17 

Tafla 6 .Fundir úr prufuskurði 28 fundanúmer 961-964. ............................................. 18 

Tafla 7. Fundir úr prufuskurði 29, fundanúmer 965-976. ............................................ 18 

Tafla 8. Fundir úr prufuskurði 30, fundanúmer 977-978. ............................................ 19 

Tafla 9. Fundir úr prufuskurði 32, fundanúmer 988-991. ............................................ 19 

Tafla 10. Fundir úr prufuskurði 33, fundanúmer 992 og 993. ..................................... 19 

Tafla 11. Fundir úr prufuskurði 34, fundanúmer 994-1004. ........................................ 20 

Tafla 12. Fundir úr prufuskurði 35, fundanúmer 1005-1009. ...................................... 20 

Tafla 13. Fundir úr prufuskurði 36, fundanúmer 1010-1011. ...................................... 20 

Tafla 14. Fundir úr prufuskurði 37, fundanúmer 1012-1014. ...................................... 20 

Tafla 15. Fundir úr prufuskurði 38, fundanúmer 1015-1018. ...................................... 21 

Tafla 16. Fundir úr prufuskurði 39, fundanúmer 1020-1022. ...................................... 21 

Tafla 17. Fundir úr prufuskurði 40, fundanúmer 1023-1028. ...................................... 22 

Tafla 18. Fundir úr prufuskurði 41, fundanúmer 1029 og 1030. ................................. 22 

Tafla 19. Fundir úr prufuskurði 42, fundanúmer 1031-1036. ...................................... 22 

Tafla 20. Fundir úr prufuskurði 44, fundanúmer 1042 og 1043. ................................. 23 



67 
 

Tafla 21. Fundir úr prufuskurði 45, fundanúmer 1037-1039 og 1041. ........................ 23 

Tafla 22. Fundir úr prufuskurði 46, fundanúmer 1040. ............................................... 23 

Tafla 23. Fundir úr prufuskurði 47, fundanúmer 1044 og 1045. ................................. 24 

Tafla 24. Fundir úr prufuskurði 48, fundanúmer 1046-1049. ...................................... 24 

Tafla 25. Fundir úr prufuskurði 49, fundanúmer 1058. ............................................... 24 

Tafla 26. Fundir úr prufuskurði 50, fundanúmer 1050-1054. ...................................... 25 

Tafla 27. Fundir úr prufuskurði 51, fundanúmer 1055-1056. ...................................... 25 

 

Skrá yfir gröf 

Graf 1. Fundaflokkar eftir fjölda funda annarsvegar og þyngd fundaflokksins 

hinsvegar. ..................................................................................................................... 26 

 


